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	 	 	 -අ7;< පැ>ෙක+?1@ සහ කැරB බාෙටාෙස( 

19 ෙප+ල7තය, “හIරැ ෙJශය” 

   -අ7;< පැ>ෙකා?1@ (Andrzej Paczkowski) 

 ෙප+ල7තය, ෙස+6ය2 පාලනය යටෙO වැPෙය7ම R( 6Sන ලද ෙJශය( Tෙ5ය. VB 
කාලෙ5 W ම ෙස+6ය2 Xෂණෙ5 මහා ෙමාළකාරයා හැ\යට සැලෙකන ]^(1 ජ`a71@ 
ද ෙප+ල7ත සbභවෙය7 )I dවO, ෙචකා, OGPU, සහ NKVD ඇIලO ෙස+6ය2 පාලනය 
Ig7 හැඩ ගැෙසන 66ධ ම`දkය සං6ධාන Iළ තවO ෙප+ල7ත සbභවෙය7 )I 
ෙබාෙහ+ mnස( ෙ1වය කළා TවO, තOවය එය 6ය. “හIරැ ෙJශය(” හැ\යට 6ෙpෂ 
1ථානය( එයට r/ sමට ෙtI ගණනාව@. ඉ7 සමහර ඒවා ෙස+6ය2 ෙරwමයට 
6ෙpxත Tහ; අෙන( ඒවා රැaයාzව7 සහ ෙප+ල7ත ජා{කය7 අතර සාbප|දා}ක ෙලස 
පැව{ එ8nවා8කb යැ} @ව හැ@}. ඒ අzව, ෙb අ`~දෙ5 සbභවය ඈත ඉ{හාසෙ5 
aJ�7 Iළ ෙම7ම 66ධ නායකය7—6ෙpෂෙය7ම 1ටා^7—ෙප+ල7තය ගැන සහ එr 
වැaය7 ගැන දැ(T අ6pවාසය මත ද පදනb Tවා යැ} @ය7නට ��ව0. 1772 සහ 
1795 අතර කාලෙ5 W ෙප+ල7තය I7 වතාව( ෙකාට1 හැ\යට ෙව7 කර {��. ඒ සෑම 
අව1ථාවක W ම 2සා`වාW අ�රාජ�ය ෙලා�ම ෙකාටස අරෙගන {�ණ. 1830 W සහ 1863 
W ෙප+ල7ත ජා{කය7 රැaයාවට එෙරrව නැ� a\යහ. නVO ඒ කැර^ ෙදකම ප|ච�ඩ 
ෙලa7 යටපO කරන ල8. ඉ7ප�ව, ෙJශෙ�|මය සහ 6ෙJ�ක අ�වාසය7ට—රැaය7 
ෙ?වා ෙහ+ පෘaය7 ෙ?වා—එෙරr ප|{ෙර+ධය වංශවI7 අතර සහ කෙත+^ක පැ6Jද7 
අතර ෙ(7;ගත 6ය. aයවසකට වැP කාලය( �රා ෙප+ල7තය ම`දනය කරෙගන a\ 
අ�රාජ�වාදය7 Iන—ජ`ම7, රැaය7, සහ ඔ1\�ය7-හංෙ�nය7—කඩා වැ�ම 0සාO, 
සහ පළV ෙල+ක )Jධය 0සාO, 1වා�න රට( හැ\යට නැවත උප87නට ෙප+ල7තයට 
ෛඵ{හාaක අව1ථාව( පෑ8ණ. එනVO ෙය+ෙස� mB� 1@ (Józef Pilsudski) 6a7 
ෙමෙහයවන ලද 1ෙ?>චා හVදාව (ෂණෙය7 ෙමා1ක? r 6�ලsය අරV¡ සමඟ 
ගැෙටන ල8. 6�ලවය ජ`ම0ය ෙවත ෙගන ය7නට නb ෙවාෙස+? පාලනය @£ම 
ෙමා1ක? වලට දැP ෙ1 අවශ� 6ණ. 

 1920 ¤bහානෙ5 W, ෙවාෙස+? නගරයට එෙරrව රI හVදා ප|හාරය( ෙල07 8යO 
කෙ¥ය. රට �රා a\ ෙප+ල7ත ප|{ෙර+ධෙය7 ඒ ප|ගBභ mයවර නවOවා දැ/ණ. එෙ1ම 
ෙප+ල7තයට වැP වාa අO T £ගා ¤6�ම (Treaty of  Riga) අOස7 කර7නට 1921 W 
ෙස+6ය2 ෙJශයට aJධ 6ය. ෙb 07දාව ගැන 1ටා^7 @aදා අමතක ෙනාකෙ¥ය. එෙ1ම 
රI හVදාෙ? පරාජයට ෙtI T ඔ¦ෙ�ම ෙනාසැල@^මOකb {�ය ද, ෙb ගැන ඔ¦ව 
6ෙ?චනය කර7නට එන අයට සමාව R7ෙ7 නැත: රI හVදාෙ? ප|ධා0යා T ෙට�ා21@; 
සහ හVදා බල ඇ� වල අණෙදන 0ලධාnයා T මාෂB §ඛෙච?1@. ෙප+ල7තය ගැනO 



ෙප+ල7ත ජා{කය7 ගැනO, එෙ1ම 0දහස උෙදසා දැP ෙ1 සට7 කළ වංශවI7, හVදාව 
සහ පB^ය ගැන ෙස+6ය2 නායකය7, 6ෙpෂෙය7ම 1ටා^7 6a7, ද(වන ලද ෙක©+ධය 
සඳහා 1921 aJ�7 පාදක ව«හය( සපයන ල8. 

 ඔd7 ෙස+6ය2 �රවැaය7 TවO නැතO, ෙප+ල7ත ජා{කය7 1ටා^7ෙ� Xෂණෙ5 
සෑම පැ{කඩ( ෙව{7ම R( 67ඳහ: චර�රැෂ දඩයම, �ලා(හරණය, ¬ජ� ප(ෂෙ5 
බලපෑb වලට එෙරrව aJධ T ෙමෙහ)b, ජා{ක සහ ජනවා`¤ක “®Jධ @£b,” මහා 
®Jධකරණය, මා}bබඩ පළාO සහ රI හVදාව ඇIලත ®Jධ @£b, ෙප+ල7ත 
ෙකා/)012වාW7 බලයට පO කරsමට උද? @£ම සඳහා T “සාමකරණ” ෙමෙහ)b, 
බලාOකාරෙය7 ශ¯මය ගැkම ඇI� aය� ආකාර වල Xෂණය7, )ද aරකරැව7ට ෙවP 
තබා මරා දැ±ම, “සමාජමය අනIරැදායක කාරකය7” යැ} ව`²යකරණයට පOT ජනතාව 
සම1ත ක�ඩායb ෙලa7 mටමං @£ම. 

ෙප#ල%ත හ(දා සං-ධානය (POW) සහ NKVD ෙප#ල%ත ෙමෙහ4ම (1931-1938) 

 1924 ෙවJW £ගා ¤6�ම යටෙO ෙප+ල7ත ජා{කය7 ආප� යැsම 0මාවකට පO 
ෙව/7 {��, ඒO තවO /^යන 1.1 aට 1.2 ( අතර සංඛ�ාව( U.S.S.R. r a\යහ. ෙb 
අය බ¦තර ෙලa7 ´වO Tෙ5 එ(ෙක+ )(ෙ`නෙ5 නැOනb ෙබෙලාරැaයාෙ?ය. 17 වැ0 
සහ 18 වැ0 aයව1 Iළ W ඒ ප|ෙJශෙ5 ෙප+ල7ත ජනාවාස mr§sෙb aට පට7 එr 
වාසය කරන ලද ගbබද වැaය7ෙග7 අµම වශෙය7 80% ( සම76ත Tහ. එෙ1ම 
6ශාල නගර T @ෙය? සහ /71( r ද සැල@ය )I තරb ෙප+ල7ත ප|ජාව( වාසය 
කළහ. ප|ධාන වශෙය7 ෙමා1ක? සහ ෙල07ග·ෑ  r, එෙ1ම ෙක+කස1 හා ස}¸nයාෙ? ද 
තවO ෙප+ල7ත ජා{කය7 200,000 ( ´වO Tහ. ෙb අය අතර Tෙ5 m§වහB කරන ලද 
ෙකා/)012වාW7 හාර ප7 දහස( සහ 6�ලවයට සහ a6B )Jධයට සහභා² T ඒ හා 
තරbම සංඛ�ාව@. aයවස Vල W ආ`¹ක සරණාගතය7 ෙලa7 එr ප8ංºයට ¤ය mnස 
ඉ{nය}. 

 ¤6�ම අOස7 කළO සහ තානාප{ සබඳතා mr§වා ගOතO, රටවB ෙදක අතර 
ෙනාස7�7තාවය 8¤7 8ගට පැව{ණ. 1920 ෙප+ල7ත-ෙස+6ය2 අ`~දෙ5 පnමානය 
සලකJW, සහ අ�රාජ�වාW7 6a7 පහර ෙද/7 a\න “0`ධන පං{ෙ5 බලෙකා§ව” ගැන 
6pවාසෙ5 තරම සලකJW, U.S.S.R. 6» එතරb 6ශාල ෙප+ල7ත mnසකට ඔOIකරැව7 
යන ෙච+දනාව එBල Tෙ5 ය7න ගැන �Rමය( නැත. අාගමට එෙරr ෙස+6ය2 ෙමෙහ)b 
0සා කෙත+^කය7 හාර ප7 aයය( වධrංසා ලබ/7 එ(ෙක+ ෙවP තැ¸මට ල(s 
නැ{නb අIරැදහ7 Tහ. රැaයාz සත�ල¼�ක පB^යට එෙරr ම`දනෙ5 පnමානය 
සමඟ සසඳන 6ට ෙමය ෙනාවැදගO තරම( යැ} ෙපzනO, ෙප+ල7ත ගbබද වැaය7 aය 
දහ1 ගණනකට සමාජ, සං1කෘ{ක, සහ අධ�ාO/ක ´6තයකට ප��ම( හදා R7 
පB^යක අIරැදහ7 sම එr ප|{ඵලය 6ය. 

 ෙb ගbබද වැaය7 ස½හකරණෙ5 678තය7 අතර Tහ. එවක භා6තා T 0ල 
ව`²කරණය7ට අzව, ඔd7ෙග7 aයයට 20 ( �ලා( යැ} සහ ඔdනට වැPෙය7 
\ක( 6ශාල ප|මණය( T “උප �ලා(” යැ} 0`ෙJ�ත ෙකnණ. )(ෙ`නය Iළ ෙප+ල7ත 



ප|{ෙර+ධය ෙකාතරb දරැ¡ Tවාද යO බලය ෙයාදවා එය යටපO කර7නට aJධ 6ය. ඒ 
කාලෙ5 පැව{ දළ දOත අzව, 1933 වසෙ` W පමණ( ෙප+ල7ත වැaය7 a\ ප|ෙJශය7 
Iළ ඔd7ෙ� සංඛ�ාව aයයකට 25 @7 අµ Tෙ5ය. ෙබෙලාරැaයාෙ? ෙප+ල7ත 
ෙගා6ෙපාළවB ස½හකරණය @£ම එයට වඩා අµ �nරැ බව@7 aJධ 6ණ. 

 “ෙප+ල7ත රහ1 ඔOIකරැව7” ම`දනෙය7 බැහැරව, ම`දන වල ත`කය පැහැ8^ 
6ය—එවක පnකBපනය T පn8 ඔd7 “පං{ අරගලෙ5” (එනb, ස½හකරණය සහ 
ආගමට එෙරr ෙමෙහ)ම) ෙකාටස( Tහ. එනVO ස½හකරණය සමඟ තවO ආකාරයක 
ම`දනය( 8යO ෙකnණ: 1933 අෙග+1I 15 aට සැ�තැbබ` 15 ද(වා අ�කා£7 6a7 
ෙප+ල7ත ෙකා/)012වාW7 61ස( පමණ අO අඩං¾වට ගOහ, ෙප+ල7ත ෙකා/)012 
ප(ෂෙ5 (KPP) ෙපා^\�)ෙර+ෙ? සාමාwකෙය( ද ඇI�ව, ඔd7 බ¦තරය( 6ගා/කය7 
Tහ. තව තව අO අඩං¾වට ග7නා ර¿^ ඇ{ 6ය. ෙb aය� ජනතාව “චර�රැෂ ෙ1වෙ5 
සහ කඩාක�පBකා£ ෙමෙහ)b වල ෙයෙදන ෙප+ල7ත හVදා සං6ධානයට -POW,” අ}{} 
යන ෙච+දනාව ඔdනට එBල Tහ. 

 1915 W ෙය+ෙස� mB� 1@ 6a7 mr§වා ගz ලැ~ POW  කට)I ඔ1\�ය7-
හංෙ�nය7 අ�රාජ�යට සහ ජ`ම0යට එෙරrව aR කරන ල8. එෙ1ම 1918-1920 W a6B 
)Jධය දරැ¡ ෙලa7 හටගO ප|ෙJශය7 r W එය ප|ධාන වශෙය7 )(ෙ`නෙ5 W තI 
එකI කරන ෙමෙහ)b කරන ල8. එය 1¹ර ෙලස@7 1921 W ෙමෙහ)b aයBල නවතා 
දමා {�ණ. එr ෙබාෙහ+ සාමාwකය7 වාමාංÀකය7 Tහ. ඔd7 ෙබාෙහාමය( ෙප+ල7ත 
සමාජවාW ප(ෂයට අ}{ අය}. සමාජවාW7 ෙග7 කැÁ ¤ය @rපය( ෙකා/)012 
ප(ෂය mr§වා ෙගන a\යහ. 1933 W POW  ඉතා සරලවම @aO 68යක පැවැOම@7 
ෙනා)I 6ය. එෙ1 dවO, ඉතා ප|aJධ නව ර¿BෙB ක6ෙය( යැ} සැලෙකන 6ෙටාB  
ෙවා7Â`a@ (Witold Wandurski) ඇI�, ෙප+ල7තය7 @rප ෙදෙන( අO අඩං ¾වට 
ෙගන, සං6ධානෙ5 a\නවා යැ} ෙච+දනා එBල s, මරණය Ã7R s, ෙවP තබන ල8. 
අෙන( අය aරෙගදර W /ය ¤යහ. aරෙගදර W ´6ත ගලවා ගOතd7ට ප�ව මහා 
®Jධකරණෙ5 W ෙවP තබන ල8. 

 වසර ගණනාව( යන Iරැ POW aJ�ය 0සා KPP ඇIලත ආරdB මI 6ණ: POW r 
උJෙඝ+ෂකෙය( යැ} ෙච+දනාවට ල(sම ෙට�ා21@වා8ෙය( යැ} ෙBබලය( වැWම තරbම 
නරක Tෙ5ය. ෙස+6ය2 පnපාලනය Iළ, ෙකා/7ට`7 Iළ, සහ ආර(ෂක ෙ1වා Iළ වැඩ 
කරන ෙප+ල7තය7 ගැන 61තරාOමක ^mෙගාz සහ වා`තා හද7නටO (NKVD r රාජ� 
ආර(ෂාව සඳහා ප|ධාන ම�ඩලය බවට ප� කලක W පOෙවන) OGPU 6a7 පට7 ගැkම 
වැPෙය7 වැදගO Tෙ5ය. ඊ0යා 1වායOත ෙප+ල7ත ප|ෙJශ හැ\යට සැලෙකන ලද 
)(ෙ`නෙ5 සහ ෙබෙලාරැaයාෙ? ´වOවන ෙප+ල7ත ජා{ය ගැන ලැ}1I ඒවාට අමතරව 
හදන ල8. )(ෙ`නෙ5, “Æ^ය7 මාචෙල?1@” (Julian Marchlewski) න/7, 1925 W /ය 
¤ය KPP 0`මාතෘවරෙය( අzව හදන ලද පළVවැ7න 1925 W mr§sය. 1932 W ]^(1 
ජ`ස71@ න/7 ෙදවැ7න ෙබෙලාරැaයාෙ? W 0`මාණය 6ය. ෙb ප|ෙJශය7 Iළ ඔd7 
6a7ම පාලනය කළ ප|ාෙJ�ය ආ�µ, �වOපO, න`තන ශාලා, පාසැB, ප|කාශන ආයතන, 
ව^7 )I U.S.S.R. ඇIලත T “ෙස+6ය2 ෙප+ල7ත” ප|ජාව7 Tහ. 

 1935 සැ�තැbබ` r W /71(, @ෙය?, සහ ෙමා1ක? යන නගර Iළ POW පJධ{ය 
සදහටම ඉවO කර දැ±ම m�ස යැ} 0ල වශෙය7 @යන ලද අO අඩං¾වට ග7නා නව 



ර¿Bල( පැ{ර ¤ෙ5ය. ඒ අව1ථාෙ? W ම 1වායOත ෙප+ල7ත ප|ෙJශය7 ද Iර7 @£ම 
ඇරÇණ. 1936-1938 r පැව{ මහා ®Jධකරණය කාලෙ5 W ෙප+ල7ත සbභවෙය7 )I 
NKVD  0ලධා£7 අO අඩං¾වට ගැkම V^7 පට7 ගOෙO අාර(ෂක Èරාව^ෙ5 ඉහළ 
VR07ම}. අනIරැව එය වඩා ��B ෙලa7 පහළ පදනම �රා පැ{ර ¤ෙ5ය. 1937 Æ0 
පැවැ{ ෙස+6ය2 ෙකා/)012 ප(ෂෙ5 මධ�ම ක/§ෙ? ¬`ණ බලධා£ සැaවාරයක W, 
POW 6a7 “ෙස+6ය2 ප|{ඔOI ෙ1වය සහ �J�මය අංශය7 Iළට nංගා ෙගන” ඇතැ} 
ද සහ NKVD 6a7 “6ශාලතම ෙපාල7ත චර�රැෂ ෙමෙහ)ම කඩා Iර7 කර දමා” ඇත 
යැ} 0ෙකාලා} එෙසා? 6ි7 @යන ල8. ෙප+ල7ත ජා{කය7 aය ගණ07,  ඔd7 
ෙබාෙහාමය( KPP නායකය7 Tහ, ඒ ෙවන 6ටO ර¿ඳdb කඳdරැ වල aරගතව a\යහ. 
ඔd7ට එBල කරන ලද ෙබාරැ ෙච+දනා “සOතාවO” කරන ලJෙJ පාෙප+>චාරණ ව^0. 

 1937 ¤bහානෙ5 W NKVD  �� ජා{කය7ට එෙරr නව ම`දkය ෙමෙහ)b පට7 
ගOහ. V^7ම ජ`මාzව7 ද සහ අනIරැව ෙප+ල7ත සbභවෙය7 )I අය ද ඒවාට හ� 
Tහ. අෙග+1I 11 වැ0දා එෙසා? ෙමෙහ)b 0ෙය+ග අංක 00485 අOස7 කෙ¥ය: 

 මම 0ෙය+ග කරzෙ5: 

1. 1937 අෙග+1I 20 වැ0දා aය� පn1ථාkය POW  සං6ධාන සb¬`ණ ෙය 7 
V^z�ටා දමන අරV�7 )Iව ��B ෙමෙහ)b පට7 ග7න @යා}. 
ෙපරgකාර, චර�රැෂ ෙ1වා, සහ ක`මා7ත, ජනමාධ�, රාජ� ෙගා6ෙපාළ 
(sobkhozy), සා½rක ෙගා6ෙපාළ (kolkhozy) යනා8ය Iළ 6�ලව සඳහා  වග@ව 
)I කාඩ` ගැන 6ෙpෂ අවධානය( දැ(6ය )I} @යා}. ෙb ෙමෙහ)ම මාස 
Iන( ඇIලත W කළ )I}—එනb, 1937 ෙනාවැbබ` 20 වැ0දාට ෙපර 0මා 
කළ )I}. 

2. අO අඩං¾වට ගත )OෙO: 

A. 6ම`ශනෙ5 W ෙසායා ගැz¡ ඒO ෙමෙත( කdරැ7දැ} හÊනා ෙනාග7නා ලද 
POW r වඩාOම @©යා�Ë සාමාwකය7 (ෙb සමඟ ඇ{ ලැ}1Iව බල7න) 

B. U.S.S.R. r තවමO a\න aය� ෙප+ල7ත ජා{ෙ5 aරකරැව7 

C. U.S.S.R. ෙවතට පැ/� 8නය කවෙ`ද ය7න ෙනාතකා aය� ෙප+ ල7ත 
සරණාගතය7 

D. ෙප+ල7තය සමඟ ¦වමාරැ කරගO aය� ෙJශපාලන සංක©ම�ය7 සහ 
ෙJශපාලන aරකරැව7 

E. ෙප+ල7ත සමාජවාW ප(ෂෙ5 සහ අෙන�O aය� ෙස+6ය2-6ෙර+� ප(ෂ වල 
rට� සාමාwකය7 

F. පn1ථාkය ෙස+6ය2-6ෙර+� කාරකය7 සහ ෙප+ල7ත ප|ෙJශය7r වඩාOම 
@©යා�Ë ජා{කවාW7 



3. අO අඩං¾වට ගැkෙb ෙමෙහ)ම අ8යර ෙදකකට ෙබ8ය )I}: පළVවැ7නට, 
NKVD  a\න අදාළ aය�ම ෙ1වකය7, රI හVදා ව, අ6 ආ)ධ කbහB, 
අෙන�O aය� ව�ාපාර වල හVදා අංශය7, Rbnය, මහාමා`ග, නැ? ප|වාහනය, 
¾ව7 ක`මා7තය, සහ ඉ7ධන (ෙÌතÍය, ෙපාR ක`මා7ත අංශය, mn¦b සහ 
ගෑ1 වැඩ; ෙදවැ7නට, ජා{ක ආර(ෂාව සbබ7ධෙය7 එවැ0 ඉහළ තOවයක 
ෙනාමැ{ ක`මා7ත වල aය� ෙ1වකය7, රාජ� ෙගා6ෙපාළ සහ සා½rක 
ෙගා6ෙපාළ, සහ රාජ� පnපාලනය වැ0 තැ7. 

4. aය� 6ම`ශනය එකවර පැවැO6ය )I}. 6ම`ශන පැවැOෙවJW, ෙපරgකාර 
ක�ඩායbවල aය� සං6ධායකය7 සහ නායකය7 ෙවත සැල@ය )I තරb 
Îඩනය( ප{ත කරව/7 ඔd7ෙ� පJධ{වල සැබෑ 8ග පළල ගැන ෙම7ම 
ඔd7ෙ� හdBකාරය7 aයBල7 ගැනම ෙහgකර7නට බලාOමක බලය 
ෙයද6ය )I}. ෙb ෙතාරIරැ මත වහාම කට)I කළ )I}, ෙb ෙතාරIරැ 
පදනම මත aය� ෙපරgකාර ක�ඩායb, අනIරැදායක කාරකය7, සහ 
චර�රැෂය7 අO අඩං¾වට ගත හැ@}. එවැ0 6ම`ශන සඳහා 6ෙpෂ 
බලකාය( mr§වා ගත )I}. 

5. 6ම`ශනය Iළ W අO අඩං¾වට ග7නා aය� �Jගලය7ව පහත 
ව`²කරණ ෙදෙක7 එකකට ඇIලO කළ )I}: 

a. පළV ව`²කරණෙ5 අය, ෙප+ ල7ත චර�රැෂ පJධ{වල ජනතාව, 
කඩාක�පBකා£ ක�ඩායb, ෙපරgකාර ඒජ7තවරැ, සහ ෙප+ල7ත 
අරගලකරැව7, යනාW7ට ෙවP තැ�ය )I}. 

b. ෙදවැ0 ව`²කරණෙ5 අය, පළVවැ0 mnසට වඩා @© යා�ËOවෙය7 
අµ අය, වසර පහක aට දහය( ද(වා aරබ7ධානාගර ෙහ+ ර¿ඳdb 
කඳdරැ දÏවb r/6ය )I}. 

 NKVD සහ ජනතා ෙකා/1සා`වරැ7ෙ� ෙස+6ය2 කd7aලය 6a7 1938 ෙනාවැbබ` 
15 වැ0දා ගO Ãරණය@7 “ෙප+ල7ත ෙමෙහ)ම” 0ල වශෙය7 අවස7 කරz ලැ�වO, 
එr VB අ8යර සඳහා සහභා² T NKVD  ඒජ7ත වරැ ®Jධකරණය @£ම 0සා එය 
සැබැ67 W`ඝ ෙලසට ඇW ¤ෙ5ය. ම`දනය 0සා ෙප+ල7ත ෙකා/)012 නායකය7 නැ{ 
කළහ, ෙප+ල7ත කbකරැ ප(ෂෙ5 මධ�ම ක/§ෙ? ච7ද ප|කාශය නැ{, නැතෙහාO 
අෙ�(ෂකය7 T සාමාwකය7 24 ( ද, ¬`ණ සාමාwකය7 46 (, සමඟ තවO 
කbකරැව7 සහ ගbබද වැaය7 යන සාමාන�  �රවැaය7 ද සමÐ7 ෙවP තබා මරා 
දැ/ණ. 1938 Æ^ 10 වැ0දා NKVD වා`තාව අzව, )(ෙ`නෙය7 සහ ෙබෙලාරැaයාෙව7 
එන ලද ෙප+ල7ත සbභවෙය7 )I aරකරැව7ෙ� සංඛ�ාව 134,519,53 ( 6ය. aයයට 40 
O 50 O අතර (එනb, 54,000 O සහ 67,000 O අතර) සංඛ�ාවකට ෙවP තබන ල8.  1

´වI7 අතර a\න ලJදd7ව ර¿ඳdb කඳdරැ වලට ෙහ+ කසක1තානයට mටමං කර 
යැsය. 

 Quoted by N. Petrov, “L’Opération polonaise du NKVD,” Karta, no. 11 (1993), 27.1



 මහා ®Jධකරණෙ5 678තය7 සම1ත සංඛ�ාෙව7 ෙප+ල7ත සbභවෙය7 )I Tව7 
aයයට 10 ( පමණ ෙවන අතර, �� ජා{කය7ට එෙරrව කරන ලද ®Jධකරණ වල W 
678තය7 T සංඛ�ාව aයයට 40 ( පමණ ෙව}. ෙb දOත අµෙව7 ද(වන ඒවා ෙව}. 
ම7ද, “ෙප+ල7ත ෙමෙහ)ම” සමඟ සbබ7ධය( නැ{ ෙtI 0සා )(ෙ`නෙය7 සහ 
ෙබෙලාරැaයාෙව7 දහ1 ගණන( ෙප+ල7ත ජා{ය mටමං කර ඇ{ 0ස}. r1 කරන 
ලJෙJ ෙහාෙටB ල(1 r ෙප+ල7ත කාමර ක2ටල පමණ( ෙනාෙ?, සම1ත ෙප+ල7ත 
ගbමාන ෙම7ම සා½rක ෙගා6ෙපාළ (kolkhozy) ද r1 Tහ. 

කත;%, =රෙගවA, Bටමං DEF (1939-1941) 

 1939 අෙග+1I 23 වැ0දා U.S.S.R. සහ ජ`ම0ය අOස7 කරන ලද ආක©මණය 
ෙනා@£ෙb ¤6�ම සඳහා T රහaගත ෙක§bපත Ig7 ෙප+ල7තය “අවධානය ෙයාV කළ 
)I ප|ෙJශ” හැ\යට ෙබදා ෙව7 කරන ල8. ෙප+ල7තයට පහර Wම සඳහා 0ෙය+ගය ෙදන 
ලJෙJ 1939 සැ�තැbබ` 14 වැ0දා}. එයට 8න Iනකට ප�ව රI හVදාව රට ආක©මණය 
කෙ¥ “බටrර ෙබෙලාරැaයාව” සහ “බටrර )(ෙ`නය” යැ} සඳහ7 ප|ෙJශ, “ෙප+ල7ත 
ෆැx12 අ�වාසෙය7” යැ} පද වහෙර7 හැS7Tව “0දහ1” කර ඒ Ò/ ප|ෙJශය7 U.S.S.R. 
Iළට එ( කර ගැkම සඳහා}. ජනගහනය ම`දනය සහ �ය කරගO ෙමෙහ)b සමÐ7 
ඈඳා ගැkම ඉතාමO ඉ(ම�7 aJධ 6ය. ෙනාවැbබ` 29 වැ0දා U.S.S.R. r �Î|b 
ෙස+6ය2 බල ම�ඩලය 6a7 ෙb නව Ò/ ප|ෙJශෙ5 aය� �රවැaය7ට ෙස+6ය2 
�රවැaකම ප|දානය කළහ. එකල එr 0දහස Ó({ 6Sන අවසාන මාස @rපෙ5 a\ 
^Iෙ?0යාවට, 6B0ය1 (Vilnius) සහ ඒ අවට පළාO බාර ෙදන ල8. සැල@ය )I තරමක 
ප|{ෙර+ධ ව�ාපාරය( නැෙඟ/7 {�¡ බව ෙරwමය 0වැර8 ෙලa7 R§වහ. (ෂ�ක 
ෙලa7 අBලා ගැkෙම7 ෙ¼ෙර7නට සමO T ෙප+ල7ත හVදාෙව7 ෙ1නාංක ප|{ෙර+ධ 
ෙමෙහ)b සං6ධානය කළහ. ප|{චාර වශෙය7 NKVD  6a7 6ශාල ෙ1වක mnස( සහ 
මා}b Vරකරැව7 සමÐ7 mරැ¡ හVදා කා�ඩ ෙප+ල7ත ප|ෙJශයට යව/7 ඔd7ෙ� 
ඒකක mr§වා ගැkම ඇරÔය. නව ක©මයට සමාජය ෙපාRෙ? ෙකෙ1 ප|{චාර ද(වzෙ5 ද 
ය7න ගැන Ãරණය @£මටO, එෙ1ම )ධ aරකරැව7 ගැන කළ )OෙO �ම(දැ} @යාO 
යන ගැට�ව 6සÕමට නව අ�කා£7ට aJධ Tහ. 

 ෙමා1ක? ½^ක වශෙය7 අවධානය ෙයාV කර {�ෙ7 ෙප+ල7ත හVදාව ෙවතට}. 
එය හVදා භටය7 240,000 aට 250,000 ද(වා සංඛ�ාව@7 සහ 0ලධා£7 10,000 @7 
)I 6ය. ෙප+ල7තයට ප|හාරය එBල කළ ප�ව වහාම වැදගO Ãරණ @rපය( ෙස+6ය2 
අ�කා£7 6a7 ග7නා ල8: 0ෙය+ග අංක 0308 යටෙO සැ�තැbබ` 19 වැ0දා ලැ?ෙර7\ 
ෙබnයා 6a7 NKVD ඇIෙB නව )ද aරකරැව7 සඳහා ම�ඩලය( (Galvnoe upravlenie 
po  delam  voenno-plennykh -GUPV) mr§වන ල8. එෙ1ම aර කඳdරැ පJධ{ය( 
mr§වන ල8. ඔ(ෙත+බ` Vල ෙවJW ෙප+ල7ත aරකරැව7 25,000 ( පාරවB හැWමට 
යවන ල8. එෙ1ම 12,000 ක mnස( බර ක`මා7ත (ෙÌතÍෙ5 ජනතා ෙකා/1සා` යටෙO 
බලාOමකව වැඩ ගැkම සඳහා යවන ල8. දැවැ7ත ¾ලා� පJධ{ය Iළ තවO @aෙව( 
ෙනාද7නා සංඛ�ව( �ඩා ක�ඩායb හැ\යට mටO කර යැsය. ඒ අව1ථාෙ? W ම 
ෙකා<B1( (Kozielsk) r සහ 1ටාෙරා¸B1( (Starobielsk) r 0ලධා£7 සඳහා කඳdරැ, 
ෙපා^1 0ලධාn7, aරෙගවB Vරකරැව7, සහ ඔ1ටා1ෙකා? (Ostaszków) r මා}bබඩ 



Vරකරැව7 සඳහා 6ෙpෂ කඳdරැ mr§වන ල8. වැP කB ෙනා¤r7 ෙබnයා 6a7 
කඳdරැ ඇIෙB නµ 6ම<ම සඳහා 6ෙpෂ ක�ඩායb පO කෙ¥ය. 1940 ෙපබරවාn අග 
ෙවJW ෙපා^1 0ලධා£7 8,376 ( ඒවාෙ5 රඳවා {�ණ. 

 ඔd7ෙ� ඉරණම �ම( 6ය )Iදැ} @යා ෙමා1ක? අ60pºතව a\න ල8. 
ඔ1ටා1ෙකා? කඳdෙ` ර¿ඳdbකරැව7 ෙව{7 පට7 ෙගන, ඔd7 සමහර ෙදෙන�ට, 
“ජාත�7තර ශ¯/ක ව�ාපාරය ගැන කළ ප|{ෙර+ධ කට)I ෙවzෙව7” ඉල(ක T ද�ඩ 
k{ සංග·හෙ5 58 වග7{ෙ5 13 ෙකාටස යටෙO වැර8 සඳහා ෙච+දනා ලැෙ¼6 යැ} 
ෙබාෙහ+ අය අෙ�(ෂා කළහ. ෙමය ඕනෑම ෙප+ල7ත ෙපා^1 0ලධාnෙය( ෙහ+ aරෙගදර 
Vරකරැෙව( ෙවත එBල කළ හැ@ ෙච+දනාව( යැ} ද@7නට එතරb වෑයම( ගැkමට 
අවශ� ෙනාsය. කඳdරැ Iළ වසර පහකට aට අට( ද(වා කාලය( aරගත @£ම, සහ 
සමහර අව1ථාවල W ස}¸nයාවට (6ෙpෂෙය7ම කbචැ(ටා (Kamchatka) ෙවත) mටමං 
@£ම එයට ලැෙබන ලද දÏවම Tෙ5ය. 

 1940 ෙපබරවාn අග W අවසානෙ5 Ãරණයකට එළÇණ. සමහර 6ට ඒ ×7ල7තය 
හා රහෙ1 ෙකරැ¡ )Jධය ෙවනO අතකට හැරැ¡ 0සා 6ය හැ@}. දැ7 මහජනතාව 
ෙවත ලැ¸ {ෙබන සටහ7 ව^7 60pචය කර7ෙ7 නb, ඒ Ãරණය අනෙ�(xත Tව@. 
මා`I 5 වැ0දා, ෙබnයාෙ� ෙපළඹsම යටෙO, ෙකා<B1(, 1ටාෙරා¸B1(, සහ 
ඔ1ටා1ෙකා? r aරකරැව7 ෙවත, සහ තවO බටrර )(ෙ`නෙ5 සහ ෙබෙලාරැaයාෙ? 
aරගත කර ඇ{ ෙප+ල7ත ජා{කය7 11,000 සඳහා ද, (11 වැ0 පn>ෙÙදෙ5 උ�ටනය 
බල7න) “පරම ද�ඩනය ෙයාදව7නට” ෙපා^\�)ෙර+ව Ãරණය කරන ල8. 

 ඉවා7 එB. බÌටෙකා? (Ivan L. Bashtakov), ෙබා�ඩ7 ඉෙස . ෙකා�ෙලා? (Bogdan 
Z. Kobulov), සහ ෙසෙවාෙලා  එ7. ම`�ෙලා? (Vsevolod N. Merkulov) යන ෙට�ා}කාෙව7 
හැෙදන 6ෙpෂ අ�කරණය@7 ෙb Ã7Rව අzමත ෙකnණ. ෙබnයාෙ� k{මය සටහන 
1ටා^7, ෙවාෙරාÀෙලා?, ෙමාෙලාෙටා?, සහ /ෙකාය7 යනාW7 6a7 අzමත කර ඔd7 
aයBල7ම එයට අOස7 තැ~හ. එ8න ෙනාපැ/ෙණන ලද ක^07 සහ කගාෙනා6> ද 
ෙය+ජනාවට සහාය R7 බව ^mකරැ සඳහ7 කෙ¥ය. 

 මාසය( {1ෙ1 ප|ාෙය+¤ක »දානb කට)I aJධ 6ණ. අෙ�|B 3 වැ0දා aට මැ} 13 
ද(වා එන ඊ ළඟ ස{ හෙ5 W, aය� aරකරැව7ව කඳdරැ ව^7 �ඩා ක�ඩායb 
හැ\යට එgයට ග7නා ල8. ෙකා<B1( කඳdෙර7 කත�7 ෙවතට 4,404 ක V� mnස( 
ෙගන යන ල8. එr W ඔd7ෙ� ෙගලට ෙවP උ�ඩය( තබ/7 ඔd7ව මරා දමා සා½rක 
ෙසාෙහානකට දමz ලැ¸ය. 1ටාෙරා¸B(1 aරකරැව7 3,896 ෙදෙන(ව ඛා@? r NKVD 
½ල1ථානෙ5 W ෙවP තබා මරා ඔd7ෙ� මළ aරැරැ නගරෙය7 එmටත mය\ෂ2@ 
(Piyatishatki) r වළ දැ±ය. ඔ1ටා1ෙකා? r 6,287 ( ක^07 r NKVD ½ල1ථානෙ5 W 
ෙවP තබා මරා (එය කg7 2ව` යැ} හැS76ණ) ඔd7ව නගරෙ5 ෙම ෙනා (Mednoe) 
81{Í(කෙ5 වළ දමන ල8. සb�`ණෙය7 14,587 ක mnස( Iර7 කර දැ±ය. 1940 Æ0 9 
වැ0දා NKVD  ප|ධා0යාෙ�  සහායක T වැa^ s. ෙචය`0ෙෂ? (Vasily V. Chernyshev) 
6a7 කඳdර දැ7 r1 යැ} ද, අÚO aරකරැව7 එන ෙත( බලා a\7ෙ7 යැ} ද 
වා`තාව( ෙගාz කෙ¥ය. 



 ෙමා1ක? 0ෙය+ගය අzව ඔ¦ සමඟ අBලා ගO ෙප+ල7ත 0ලධා£7 ෙව{7 
හ8aෙ5ම ඔ¦ව ෙව7 කර 1ෙමාBෙන1( r aරෙගදරකට මාර කරන ලද 0සා, අ7{ම 
ෙමාෙහාෙO W කත�7 ස½ල ඝාතනෙය7 ෙ¼ෙර7නට සමO T 1ටැ01ලා? 1ෙව0ය6(1 
(Stanislaw Swainiewicz) පහත 61තරය සැපÛය: 

[Rbnය ෙප2\ෙ5] a6^ම යට �O{ෙ5 {� rෙල7 මට එgෙ5 aJධ 
ෙව7ෙ7 �ම(දැ} ද@7නට හැ@ 6ය…අප ඉ8nෙ5 හතර¿1 තණෙකාළ 
ෙකාටස( 6ය…බ}ෙ7OI උරැ(� කරගO NKVD  හVදා භටය7 6ශාල 
සංඛ�ාව( එම 1ථානය Vර වළBල@7 වටකරෙගන a\යහ. 

අm දැනටමO අO6S තOවෙය7 ෙමය ෙවන1 Tෙ5ය. ෙපරVෙ� W dවO, 
aරබාරයට අmව ගO ප�ව, අmව අBලාගOතd7 @a6ෙටකO ඔd7ෙ� 
බ}ෙ7OI ස6 කෙ¥ නැත…හතර¿1 ඉඩකඩට සාමාන� ෙපzම@7 )I 
බ1 රථය( පැ/�ෙ5ය. එය සාමාන�ෙය7 බටrර නගරවල W ද@7නට 
ලැෙබනවාට වැPෙය7 �ඩා රථය@. ජෙ7ල ෙවන1 කර {�ෙ� ඇIලත 
බල7නට ෙනාහැ@ වන ෙ1 ය. එයට {හ( පමණ mnස( දැ/ය හැ@ 
6ය. ඇIBsම m§පa0. 

ජෙ7ල Ig7 ඇIලත දැ@ය ෙනාහැ@ ම7දැ} අm කBපනා කෙළV. බ1 
රථය m§ප1සට ආෙ? එය Rbnය මැ8nයට ෙtOI ෙවන තරb ළඟකට}, 
එ6ට Rbnෙය7 ෙනාබැස aරකරැව7ට ෙකg7ම එයට නැÐය හැ@ ෙවන 
ෙලසට}. ෙදපැOෙත7ම NKVD  6පරb�Ë ෙලa7 a\ෙ5 බ}ෙ7OI 
»දානb කරෙගන}…සෑම පැය බාගයකටම සැරය( බ1 රථය( තවO 
mnස( ර¿ෙගන ¤ෙ5ය. ඒ 0සා aරකරැව7ව වැP ඈතක ෙගන ෙනා¤යා 
යැ} @ව හැ@}… 

මාව මැSnෙය7 එgයට ගO ඉතා උස ක`නBවරෙය( චIරශ¯ය මැද 
සා (� ව ල ට අ O ෙද ක ද මා ෙග න a ට ෙග න a \ ෙ5 ය . ෙb 
සb¬`ණ  ෙමෙහ)ම බාරව a\ෙ5 ඔ¦ බව පැහැ8^ 6ය. ඒO ෙමr 
ෙtIව �ම(ද? ඒ ල1සන වස7ත 8නය 8හා බලJW, ෙb aය� ජනතාව 
අර7 ය7ෙ7 ඔd7ව මරා දමz m�ස යැ} @යා මට 0කමට වO rIෙ7 
නැත.  2

 ෙබnයා 6a7 සඳහ7 කරන 11,000 ක aරකරැව7 ෙප+ල7ත aරකරැව7 ෙව{7 
ඉතා �ඩා ෙකාටස( පමණ@. අෙන( aරකරැව7 ව`²කරණ අzව, 6ශාලතම ෙකාටස 
Tෙ5 බටrර ෙප+ල7තෙ5 ජ`ම7 අ�වාසෙය7 පළා ¤ය ෙබෙස72a (bezhentsy) 
ජනතාව}. 66ධ aරෙගවB Ig7 145,000 කට වැP ෙබෙස72a ජනතාව( ¦වමාරැ Tහ; 
සමහර අයව ෙවනO aරෙගවB ෙවතට යවන ල8, අෙන( අයට aරෙග}7 mටOව යෑමට 
අවසර ලැ��. ^Iෙ?0යාව, රැෙb0යාව, සහ හංෙ�nයාවට පළා යJW අBලා ග7නා ලද 
ෙප+ල7ත ජා{කය7 ෙහවO ෙපෙරෙබ1º@ (perebezchiki) තවO ව`²කරණය( 6ය. ස{ 

@rපයකට ප�ව ඔd7 අතn7 සමහර අයව 0දහ1 ෙකnණ. ඒO 10,000 ( පමණ 
mnස(, වසර Iනක aට වසර අට( ද(වා aරගත @£ම 6ෙpෂ NKVD ම�ඩලය( T 

 Stanisław Swianiewicz, W cieniu Katynia (In the Shadow of Katyń) (Paris: Institute Literaki, 1976), pp. 110-111.2



OSO (Osoboe Soveshchanie) 6a7 Ã7R කරන ලRව ඔd7 6ෙpෂෙය7ම ඩලා� (Dallag) 
සහ ෙකා^මා r mrටන ලද ¾ලා� වලට වැ§�. ඔd7 අතෙර7 සමහර ෙදෙන�ව 1940 
මා`I 5 වැ0දා ෙබnයාෙ� 0ෙය+ගය අzව ෙවP තබා මරා දැ/ණ. ෙතවැ0 ව`²කරණෙ5 
a\ෙ5 ප|{ෙර+ධ පJධ{ වලට සට7කා±7, 1939 W ෙ1වයට ෙයාදවන ෙනාලද 0ලධාn7, 
රාජ� යා7තÍණෙ5 ෙහ+ පn1ථාkය ආ�µවල ඉහළ තනIරැ ෙහාබවන ලද 0ලධා£7, 
සහ 66ධාකාර ඉඩb r/ය7 (pomeshchiki) Tහ—ඒ aයBල7වම ෙපාRෙ? “සමාජමය 
අනIරැදායක කාරකය7” (sotsialno opasnyi) යැ} හැS7ෙවන ල8. මා`I 5 වැ0දා 0යමය 

අzව (සම1ත aරකරැව7 11,000 @7) ෙවP තබා මරා දමන ලද 7,305 a\ බ¦තරය 
Tෙ5 අ7{ම ව`²කරණෙ5 a\ය ලJදd7ය. ඔd7ව වළ දමන ලJෙJ ෙකාතැනකදැ} @යා 
තවමO @aෙව( ෙනාදk; )(ෙ`නෙ5 W 3,405 කට ෙවP තැ~ බවO, ෙබෙලාරැaයාෙ? W 
3,880 කට ෙවP තැ~ බවO පමණ( දැනට දැzවO ෙකාටස}. 

 U.S.S.R. ඈඳා ගO Ò/ ප|ෙJශ ඇIලත aරගත කරන ලද ජනතාවෙ� V� සංඛ�ාව 
(1940 W ^Iෙ?0යාzව7 ද ඇI�ව) ගැන 0pºත ආකාරෙය7 ගණනය කර නැ{ dවO 
1941 Æ0 10 වැ0දා ෙවJW, බටrර )(ෙ`නෙ5 සහ ෙබෙලාරැaයාෙ? aරකරැව7 39,600 
( a\ අතර, ඔd7ෙග7 දළ වශෙය7 12,300 කට ඒ ෙවJW ද දÏවb ලැ¸ {��. 1940 
මා`I aට ඔd7ෙ� සංඛ�ාව7 ෙද¾ණය@7 ඉහළ යන ල8. ෙJශපාලන aරකරැව7 සහ 
සාමාන� අපරාධකරැව7 අතර සමාzපා{කය �ම(දැ} ය7නO @aෙව( ෙනාද7නා 
කාරණය@. 

 ෙස+6ය2 )0යනයට ජ`මාzවා7 6a7 පහර R7 ප�ව, ෙබාෙහ+ aරකරැව7ට 
ෙàදkය ඉරණම( අO6ය. බටrර )(ෙ`නෙ5 පමණ( 6,000 ( පමණ mnස( ෙවP 
තබා මරා දමන ලR dවO, ඔd7 @aෙව�ට �මන ෙහ+ අපරාධය( 0සා මරණ දÏවම 
Ã7R Tවා ය7න ඉතාමO සැක සrත}. ෙb මහා ඝාතන NKVD වා`තා වල දැ(ෙව7ෙ7 
සරලවම “පළV ව`²කරණයට අ}{ ජනතා සංඛ�ාව අµ sම(” හැ\යට}.  Vර ර¿කවB 3

ඇ{ව ර¿ෙගන යන ක�ඩායම@7 පලා ය7නට තැO @£ම 0සා එක අව1ථාවක W හාර 
ප7aය ගණනක aරකරැව7 මරා දැV�. තවO අව1ථාවක ර¿කවB ක�ඩායෙb අණෙදන 
0ලධාnයා 6a7ම aරකරැව7 714 ( (@aR උසා6ය( ඉ8nෙ5 ෙපk ෙනාa\ 500 ( 
ඇIලO) මරා දැ±ෙb වගáම බාරගOෙO, @rප ෙදෙන( ඔ¦ෙ� අ{7ම ෙවP තබා මරා 
දැ±ෙම0. 

 U.S.S.R. r නව Ò/ ප|ෙJශය7 Iළ ෙයාදා  ග7නා  ලද තවO ක©ෙම+පායය( Tෙ5 
මහO ස½හ ෙලa7 mටමං කර යැsම}. 1939 ෙනාවැbබ` තරb VB කාලයක W පdB 
ෙහ+ �ඩා ක�ඩායb ෙලa7 mටමං @£ම පට7 ෙගන {��. ඒO 6ශාල පnමානෙය7 
mටමං @£b ප|ධාන වශෙය7 එ@ෙන@7 ෙව7 T අව1ථා හතරක W aJධ 6ය. ෙbවායට 
හ� T mnසෙ� V� සංඛ�ාව ෙකාපමණ(දැ} දැනග7නට නැත. 1940 ගණ7 අග W 
)(ෙ`නයට සහ ෙබෙලාරැaයාෙ? නැෙගනrර ප|ෙJශ වලට ෙබසඇෙ`�යා ව^7 mටමං 
කරන ලJදd7ෙ� සංඛ�ාව ද එෙ1ම ෙකාපමණ(දැ} @යා දැනග7නට නැත. මෑත( 
වනIරැ පැව{ෙ5 1941 W ෙප+ල7ත තානාප{ කා`යාලෙය7 0�O කරන ලද ෙහ+ 
නැOනb ෙප+ල7ත ප|{ෙර+ධ ව�ාපාරය සපයන ලද දOත පමණ@. අද ඇ{ NKVD 
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République en juin et juillet 1941 (Warsaw, 1995), pp. 96 ff.



�රාෙBඛන පැහැ8^ කර ද(ව7ෙ7 ෙb සංඛ�ා ඉතාමO අවම වශෙය7 ද(වන ලද ඒවා 
බවO, 0pºතවම ඒවා ඉහළ යන ෙලa7 සංෙශ+ධනය කළ හැ@ බවOය. 

 1939 ෙදසැbබ` 5 වැ0දා ෙස+6ය2 කd7aයලෙ5 ජනතා ෙකා/1සා` කා`යාලෙය7 
ගO Ãරණයක ප|{ඵලය( හැ\යට 1940 ෙපබරවාn 10 වැ0දා mටමං @£ෙb පළV ර¿Bල 
පට7 ගැ0ණ. »දානb sම සඳහා, 6ෙpෂෙය7ම �b ම2ට/7 ලැ}1I හදා ගැkම සඳහා 
ඔOI බැËමට මාස ෙදක( ගත6ණ. mටමං @£b සං6ධායකය7ට ජයග7නට ප|ාෙය+¤ක 
බාධක ගණනාව( ද {�ණ. ෙස+6ය2 Rbnය සඳහා අවශ� 0වැර8 ෙ`B පාරවB rඟය 
ඉ7 එක@. සම1ත ෙමෙහ)ම තම7 6a7ම @£ම බාරව a\ෙ5 ෙබnයාෙ� සහායකෙය( 
T ෙසෙවාෙලා  ම`�ෙලා? sම ෙස+6ය2 )0යනට ඒ ෙමෙහ)ම ගැන ඇ{ වැදගOකම 
@යාපාන �Rම සහගත කරැණ@. 1940 ෙපබරවාnෙ5 W aJධ T mටමං @£ම වැPෙය7ම 
අ0a බලපෑම( එBල කරන ලJෙJ ගbබද වැaය7ට, ගbමානවල ´වO Tව7ට, කැලෑ 
ක`මා7තෙ5 0යැෙළන ලJදd7ට, සහ “ෙප+ල7තකරණය” යන ෙJශපාන උපායක©මෙ5 
ෙකාටස( හැ\යට ෙb පළාOවල ප8ංºයට පැ/� a\ අයට}. NKVD සංඛ�ාන වලට අzව 
140,000 ( mටමං කරz ලැ¸ය, එ}7 aයයට 82 ( ෙප+ල7ත Tහ. ෙb ෙමෙහ)මට 
)(ෙ`0යාzව7 සහ ෙබෙලාරැaයාzව7 ද ඇIලO Tහ. Vර ර¿කවB ෙයâ ක�ඩායb 
ෙදක( උIරැ රැaයාෙ? ෙකා/ (Komi) ජනරජය ෙවතට සහ බටrර ස}¸nයාව ෙවතට 
mටO Tහ.  

 ෙස+6ය2 නායකය7 aරකරැව7 ඝාතනය අzමත කර7නටO ෙපරම, SNK  6a7 
1940 මා`I 2 වැ0දා mටමං @£ෙb නව ර¿Bල( 0ෙය+ග කරන ල8. ෙb වාරෙ5 W 
aරකරැව7ෙ� පdBවල අයව mටමං කරන ලJෙJ ඔd7ෙ� සැ/ය7 සහ mයවරැ7 
ඝාතනය ෙවJWය. එෙ1ම “සමාජමය අනIරැදායක කාරකය7” ව ද mටමං කරz ලැ¸ය. 
NKVD  දOත ෙප7ව7ෙ7 600,000 ( පමණ mටමං  කරන ලද බව}. ඒ aය� mnස 
V�ම07ම වාෙ� <තල සහ සාගතෙ5 �ය�රැ තOවය7 අO6S7නට කසක1කානය 
ෙවත යැsය. 86ගලවා ගOතd7ෙ� ෙත1තෙb7I ව^7 ෙb ෙමෙහ)ම ගැන දැ7 අmට 
දැනග7නට ලැෙ¼. Úaනා wã71කා-�ෙචා7 (Lucyna Dziurzyńska-Suchon) arකරන 
පn8: 

මෙ� ´6තෙ5 නරකම කාලය( ගැන මට තවමO මතක}. දව1 
@rපය( යනකb අmට ක7න @a ෙදය( නැහැ, වචනෙ5 පnසමා�ත 
අ`ථෙය7ම @aව( නැහැ. එය ෙtම7ත කාලය}, කැ�7 -�ඩා දැව 
0වස- rම ව^7 වැrලා. කdෙද+ එgය7 හාර� උමගකට 1ä{ ෙව7න 
අmට එgයට යාග7න ��ව7 dණා…අbමාට තවමO වැඩට එgයට 
යාග7න ��ව7. ඇයO අm වෙ�ම බඩ¤7ෙන r\ෙය. අm mRරැ උඩ 
වැ{nලා එකට ¾gෙවලා r\ය උ¡�bව ඉ7න. අෙ� ඇ1 ඉ1සහn7 
�ඩා එg නටනවා අm දැ(ක, නැÐ\7න තරb පණ( අmට {�ෙන නැහැ. 
කැ�7 ඇIලත ෙගාඩ( <තල}…අm 0කb 0දා ගOත, අm හැම {1ෙසම 
0කb 0දාෙගන r\ය. මෙ� සෙහ+දරයා මාව 6\7 6ට නැÐ2ටවල 
එයාට බඩ¤0} @යල ඇÏව. “අbමා, මම මැෙර7න යනව,” හැෙර7නට 
ඔ¦ @?ෙව එ>චර}. අbමා 0තරම ඇÏවා. අසBවැa කැ�7 එකක අෙ� 
යා�ව7 ෙව{7 උද? ඉBල7නට ඇය ¤යා. එ}7 ඵල( dෙ7 නැහැ. හැම 



{1ෙසම, “අෙ� mයාෙණ0” ෙවතට යාඥා කර7නට අmට aJධ 6ණ. 
සමහර 6ට අmව ෙ¼රාගOෙO හා1කම( 6a7. තවO කැ�7 එක@7 
යා�ෙව( ආවා {næ Pංග( අර7.  4

 මා`I SNK k{ෙ5 ප|{ඵලය( හැ\යට 1940 Æ0 28-29 රා{Íෙ5 W aJධ T ෙතවැ0 
ෙමෙහ)ම 0සා 1939 ට ෙපර ෙස+6ය2 )0යනට ඈඳාගO Ò/ ප|ෙJශය7r වාසය 
ෙනාකළ, ෙප+ල7තෙ5 ෙබෙදන ෙස+6ය2-ජ`ම7 මා}ම හරහා ආප� ගb �b බලා 
ෙනායන ලද aයBල7ට බලපාන ලJෙJය. (ෙබWෙම7 ප�ව පලා යන ලද සහ අෙන( 
පැOෙO W ෙසායා ගැෙනන ලද අයට අාප� 0වහ7 බලා යන අ}{ය {�ණ. එr W 
ෙස+6ය2 කලාපෙ5 aට ජ`ම7 පැOතට )ෙද?ව7 1,500 ( ද ඇI�ව 60,000 ක mnස( 
ආප� ¤යහ.) ෙb ෙමෙහ)ෙb ෙකාටස( හැ\යට mටමං කරන ලද 80,000 ක ෙප+ල7ත 
ජා{කය7 ෙව{7, aයයට 84 ( )ෙද?ව7 Tහ. ඔd7 නා2<7ෙ� )ෙද?ව7 මරා දමන 
බලකායට (Einsatzgruppen) 6a7 ෙගන යන ඝාතන ව^7 ෙ¼ෙර7නට සමO Tෙ5 නb 
1941 ¤bහානෙ5 W ඔd7ව ¾ලා� ෙවත යවන ල8. 

 ෙස+6ය2 ෙකා/)012 ප(ෂෙ5 (CPSU) මධ�ම ක/§ෙ? සහ මැ} 14 වැ0දා ජනතා 
ෙකා/1සා`වරැ7ෙ� ෙස+6ය2 කd7aලෙ5 Ãරණය@7 ප�ව හතරවැ0 සහ අවස7 
ෙමෙහ)ම 1941 මැ} 21 වැ0දා පට7 ගැ0ණ. එr ඉල(කය Tෙ5 මා}bබඩ ප|ෙJශ සහ 
බාB\( ෙJශ ව^7 “z�R� කාරකය7” ®Jධ @£ම}. 0`ෙJශ කරන ලද ෙපෙද1 වලට 
(6ෙpෂෙය7ම කසක1තානයට) වසර 6aෙදකක දÏවb අzව බලාOමකව m§වහB කරන 
ලද ජනතාව (silposelentsy) ව`²කරණයට අයO Tව7 mටමං @£ම}. මා}bබඩ ප|ෙJශවල 
a\, එ1ෙට+0යාව, ලැ26යා, සහ ^Iෙ?0යාව ගණ7 ෙනාකර, සලකJW ෙb mටමං @£ෙb 
ර¿Bලට 86,000 ක ජනතාව( හ� Tහ. 

 NKVD  r දOත ව^7ම  ගණ7 බැÚෙවා O, mටමං කරන ලද සංඛ�ාව 330,000 O 
340,000 O අතර යැ} අm 0ගමනය කරV. පව{න අෙන�O දOත ද ඇIB කළෙහාO, 
ෙb ම`දනය7r 678තය7 සංඛ�ාව 400,000 O 500,000 O අතර තරb ඉහළ ය}. 
සමහර ක�ඩායb U.S.S.R. r ඈත m\සරබද පැ{වලට යැෙවන ල8. ෙස+6ය2 ක`මා7ත 
(ෙÌතÍෙ5 වැඩ සඳහා බලාOමකව ෙයාදවන ලද (වැPෙය7ම ෙඩාෙන21(, උරාB, සහ 
බටrර ස}¸nයාෙ? පතB 81{Í(ක Iළ) 100,000 කට වැP තරැණය7, සහ රI හVදාෙ? 
ඉ8@£b බල ඇ� සඳහා (stroibatal’ony) ෙයාදවන ලද 150,000 mn/ ෙමr W සැල@ය )I 

සංඛ�ාව@. 

 ෙප+ල7තෙ5 නැෙගනrර බාගෙ5 ෙස+6ය2 පාලනය පැව{ වසර ෙදක Iළ W, /^යන 
1 ( පමණ (ජනගහනෙය7 aයයට 10 () ඍãවම යb ආකාරයක ෙස+6ය2 ම`දන ව^7 
බලපෑමට ල( Tහ: ෙවP තැ¸ෙම7 මරණය, aරගත sම, කඳdරැ Iළ ර¿ඳsම, mටමං 
@£ම සහ බලාOකාරෙය7 ශ¯මය ගැkම. 30,000 කට ෙනාඅµ සංඛ�ාව( ෙවP තබා මරා 
දැ/ණ. තවO 90,000 ( aට 100,000 සංඛ�ාව( (mටමං කරන ලJදd7 ෙග7 aයයට 8-10 
O අතර) Vර ර¿කවB ඇ{ව යන Rbnය ගමෙ7 W ෙහ+ ර¿ඳdb කඳdරැ වල W /ය ¤යහ. 

 Quoted in Marian Papiński, Tryptyk Kazachstanski: Wspomienia y Zeslania (The Kazakhstan tryptych: Memoirs in Exile) (Warsaw: 4

Wydaw. Adam Marszalek, 1992).



මාතෘIJ හ(දාවට (Armia Krajowa) එෙරL NKVD 

1921 W mr§වන ලද ෙප+ල7ත-ෙස+6ය2 මා}b හරහා අෙන( පැOතට රI හVදාෙ? 
පළV )ධ ටැං@ 1944 ජනවාn 4-5 රා{Íෙ5 W ගම7 කළහ. ෙb ෙJශ <මාව ෙමා1ක? 
6a7 ෙහ+ බටrර බලෙ?ගය7 6a7 ෙහ+ සැබැ67 හÊනා ෙනාගOත@. කත�7 ස½ල 
ඝාතන ෙහgදර? sෙම7 අනIරැව ෙස+6ය2 )0යනය 6a7 ල7ඩනෙ5 6වාaක 
ෙප+ල7ත රජය සමඟ පැව{ aය� රාජ� තා7{Íක සබඳතා නවOවා දැ±ය. ඒ රI �රැස 
සං6ධානෙය7 ජාත�7තර 6ම`ශනය( ෙප+ල7ත වැaය7 6a7 උJයාචනය කළාය යන 
ෙබාරැ ෙtIව මත}. ඒ උJයාචනය සමÐ7 ජ`ම7 අ�කා£7 ද එවැ0ම ඉBËම( අහè 
ෙලa7 ඉ8nපO කර {�ණ. ෙප+ල7ත ප|{ෙර+ධ ව�ාපාර අභéපගමනය කෙ¥ ෙපරVණ 
ළඟ එJW, මාතෘÒ/ හVදාව නැOනb Armia Krajowa (AK) 6a7 ජ`මාzව7ට එෙරrව 
සට7 ව87නට ජනතාව ෙපළග1වz ඇතැ} ද, එ6ට රI හVදාව ඔd7ෙ� ආර(ෂාවට 
එz ඇතැ} ද, @යා}. ෙමෙහ)ෙb රහ1 නම “�ණා§ව”  (Burza) 6ය. VB සට7 aJධ 
Tෙ5 1944 මා`I අග ෙවා^0යා (Volhynia) r W ය. ෙස+6ය2 හVදා ඒකක සමÐ7 
එකIෙව/7 AK r ප(ෂ බල ඇ� සට7 වැRනහ. මැ} 27 වැ0දා රI හVදාව අ6 අO 
හn7න යැ} AK  ඒකක @rපයකට බලාOමක කළහ. එr ප|{ඵලය( වශෙය7 ජ`ම7 
හVදා මැ87 සට7 ව8/7 ආප� ෙප+ල7තයට යාමට AK ට aJධ 6ය. 

 පn1ථාkය ම2ටම@7 සහෙය+ගය ෙද/7 අනIරැව බලාOමක බලය ෙයාදවා අ6 
ආ)ධ අOහැරsම යන ෙස+6ය2 )0යනෙ5 mgෙවත ෙවනO තැ7ව^7 ලැෙබන උදාහරණ 
ව^7 ද තහdරැ ෙව7න@. වඩාOම �6ෙpê සට7 ද@7නට ලැ�ෙ7 6B0ය1 (Vilnius) 
ප|ෙJශෙය0. සට7 0මා s දව1 @rපයකට ප�ව, NKVD  r අභ�7තර හVදා කා�ඩ 
පැ/�යහ. ½ල1ථානෙය7 ලැ�ණ 0ෙය+ග අංක 220145 අzව සම1ත ෙලa7 ඔd7 AK 
ෙසාBදාRව7 අ{7 අ6 අා)ධ ඉවO කරන ල8. Æ^ 20 වැ0දා 1ටා^7 ෙවත ලැ�ණ 
වා`තාව( අzව, ප(ෂෙ5 6,000 කට වැP සංඛ�ාව( අO අඩං¾වට ග7නා ල8. එr W 
1,000 ( පළා ය7නට සමO Tහ. ප(ෂ හVදා ඒකක Iළ a\ aය� නායකය7ව අO 
අඩං¾වට ගැ0ණ. NKVD කඳdරැ Iළ 0ලධා£7ව aරබාරෙ5 රඳවන ල8. එr W ඔdනට, 
එ(ෙක+ එr aරබාරෙ5 a\නවාද,  නැOනb ෙස+6ය2 )0යනෙ5 අzග·හය යටෙO 
mr§වන ලද a�V72 ෙබ`^7� (Zygmunt Berling) r ෙප+ල7ත හVදාව සමඟ එකI 
ෙවනවාද ය7න ෙත+රාගත හැ@ Tෙ5ය. ^6? 0දහ1 කරග7නට සහභා² T AK හVදා 
ඒකක වලට ද අOTෙ5 එම ඉරණමම 6ය. ෙb aය� aJ�7 ෙස+6ය2 අ�කා£7 6a7 
තම Ò/ ප|ෙJශ යැ} සලකන ලද තැ7වල W aJධ T ඒවාය. 

 අෙග+1I 8 වැ0දා ෙවාෙසා? r ජ`ම7 තැ7 වලට මහා ප|හාරය( එBල කර7නට 
ෙස+6ය2 හVදා අණෙදන 0ලධා£7 ලක ලැහැ1{ ෙවන බව දැනගO AK  අණෙදන 
0ලධා£7 1944 අෙග+1I 1 වැ0දා ෙවාෙසා? r උJෙඝ+ෂණය( පට7 ගOහ. ඒ වන 6ටO 
පට7 ෙගන ෙවාෙසා? r ද�¡ පැOතට m6ස {~ 61§ලා න8ෙ5 ප|හාරය 1ටා^7 
නවතා දැVෙ?ය. ඒ 0සා ඔ(ෙත+බ` 2 වැ0දා ෙත( පැව{ අරගලය පාගා දම7නට 
ජ`මාzව7ට හැ@6ණ. 

 1944 අෙග+1I 1 වැ0දා U.S.S.R. r �Î|b 0ෙය+ග අංක 220169 අzව, NKVD සහ 
SMERSH  (හVදා ප|{ ඔOI අංශ) සහ nංගා ග7නා ඒකකය7 6a7 ද, NKVD  6a7 
එ(ර¿1 කරන ලද ෙසාBදාRව7 30,000 O 40,000 O අතර සංඛ�ාව( 6a7 ද, 0දහ1 



කරන ලද ක`ෙසා7 ෙ`ඛාවට (Curzon Line) බටrර පැOෙO T �ඩා ප|ෙJශය7 Iළ W 
එයාකාරෙය7ම කට)I කළහ. ඒ 0ෙය+ගය @©යාOමක කෙ¥ ෙකෙ1දැ} 61තර සපයන 
ඔ(ෙත+බ` r ෙගාz කළ වා`තා අzව, AK  0ලධා£7 300 ( ඇI�ව ෙසාBදාRව7 
25,000 ( අO අඩං¾වට ෙගන, ඔd7ෙ� අ6 ආ)ධ ඉවO කර, ර¿ඳdb කඳdරැ වලට 
දමන ල8. 

 NKVD ඒකක වලට සහ SMERSH ෙමෙහ)b ක�ඩායb වලට ඔd7ෙ�ම aරෙගවB 
සහ කඳdරැ පැව{ අතර ඒවාෙ5 ඔd7 ෙප+ල7ත පා(xකය7ව, ජ`ම7 භාෂාව සහ 
සං1කෘ{ෙය7 )I dවද ජ`ම7 �රවැaකම ෙනාමැ{ අය (Volksdeutsche) ෙම7ම ජ`b7 
aරකරැව7වද රඳවා තැ~හ.  ෙබ`^7� ෙ� හVදාවට බැÕම ප|{(ෙÌප කළ 0ලධා£7ව 5

සහ ෙසාBදාRව7ව, 6B0ය1 සහ ^6? ෙව{7 අBලා ගO ඔd7ෙ� සෙහ+දරවරැ7 සමඟ 
ඈත එmට ¾ලා� ෙවත යවන ල8. බ`සා ෙමෙහ)ෙb ප|{ඵලය( හැ\යට aරගත කරන 
ලද V� සංඛ�ාව ගැන 0pºතව @ය7නට තවමO ෙනාහැ@}; ඇ1තෙb7I 25,000 O 
30,000 O අතර යැ} සැලෙ(. 1944 aaරෙ5 W U.S.S.R. ෙවත අÚ{7 ඈඳා ගO Ò/ ප|ෙJශ 
Iළ අනIරැව මහා පnමානෙය7 ¾ලා� ෙවතට mටමං කරන ෙහ+ බලාOකාරෙය7 ශ¯මය 
ගැෙනන 1ථාන ෙවතට මාරැ කර යැsමට අO අඩං¾වට ගැkb, 6ෙpෂෙය7ම 
ෙඩාෙන21( ප|ෙJශෙ5 ද@7නට ලැ�ණ. ෙb අව1ථාෙ? W mටමං කරන ලJදd7 බ¦තරය 
)(ෙ`0යාzව7 dවO, ෙb 66ධාකාර ම`දkය ෙමෙහ)b දස දහ1 ගණන( ෙප+ල7ත 
වැaය7ට ද බලපාන ලදැ} ඇ1තෙb7I ෙව}. 

 බ¦තර AK  ඒකක ඉවO කර දැ½ ප�ව ෙහ+  NKVD  සහ SMERSH  ෙමෙහ)b 0මා 
ෙනාTහ. 1944 ඔ(ෙත+බ` 15 වැ0දා ෙබnයා අOස7 කරන 0ෙය+ග අංක 0012266/44 
අzව ෙප+ල7තෙ5 6ෙpෂ හVදා ඒකකය( mr§වz ලැ¸ය. එය 64 වැ0 හVදා ඒකකය  
(francs-tireurs et partisans) යැ} හැS76ණ. ෙමෙහ)b සඳහා අත R7ෙ7 ෙප+ල7ත මා}b 

ප|ෙJශ වල, එනb ෙබෙලාරැaයාෙ? සහ )(ෙ`නෙ5 a\න NKVD 6a0.  1944 අග W ෙb 
64 වැ0 හVදා ඒකකය mr§sෙම7 ප�ව, 17,000 කට වැP ජනතාව( අO අඩං¾වට 
ගැ0ණ; RÌකර පළාO වල ෙස+6ය2 කඳdරැ ෙවත 4,000 ( mටමං කර යැ6ණ. 1945 
මා`I 1 වැ0දාට ප�ව ෙස+6ය2 ඒකක NKVD  ෙපාR උපෙJශකවරයා  T ජනරාB ඉවා7 
ෙසෙරා? (Ivan Serov) යටතට පO 6ය. ඔ¦ මහජන ආර(ෂාව සඳහා T ෙප+ල7ත 
අමාත�ාංශෙ5 ප|ධා0යා බවට පO කරන ල8. එයාකාරෙය7 ඒ ෙස+6ය2 ඒකක 1947 
වස7තය ද(වා ඔ¦ යටෙO පැව{ණ. 1වා�නව හටගO පා(xක ප|{ෙර+ධ 8¤7 8ගටම 
පැව{ කලාප Iළ �b ම2ට/7 ප|ධාන ආර(ෂාව සපයන හVදාව ෙලa7 ඔd7 1945 
අෙග+1I-සැ�තැbබ` ද(වා a\යහ. 1945 ජනවාn aට 1946 අෙග+1I ද(වා, 66ධ 6ෂම 
ප|{ෙර+ධ ක�ඩායb ව^7 සට7කා±7 3,400 ( අO අඩං¾වට ගැ0ණ. ඔd7 බ¦තරය( 
කඳdරැ වලට යැෙවන ල8; ෙස� අයව ෙප+ල7ත අ�කා£7 ෙවත බාර ෙදන ල8. එයට 
අමතරව 47,000 ( පමණ ජනතාව( ප|pන @£ම සඳහා රඳවාෙගන {��. 1939 W 
ජ`ම0ය 6a7 ඈඳා ගO ෙප+ල7ත ප|ෙJශ වලට රI හVදාව ඇIB T ප�ව, අO 
අඩං¾වට ගැzෙ7 ජ`ම7 භාෂාව සහ සං1කෘ{ෙය7 )I dවද ජ`ම7 �රවැaකම 
ෙනාමැ{ අය (Volksdeutsche) පමණ( ෙනාෙ?, ජ`මාzව7 ෙව{7 එBල T Îඩනය යටෙO 
ඊ0යා ෙතවැ0 ජා{ක ලැ}1Iව (Einhdeutsche) ය7න අOස7 කරන ලද aය� ෙප+ල7ත 

 Volksdeutsche were Polish citizens who declared themselves to be of German origin and consequently members of the German 5

nation.



ජා{කය7 ද එම අO අඩං¾වට ගැkමට ල( Tහ.  ෙපාමෙ`0යා (Pomerania) සහ ඉහළ 6

aෙBaයා (Upper Silesia) ව^7 a6B වැaය7 අµම වශෙය7 25,000 aට 30,000 ක 
සංඛ�ාව( U.S.S.R. බලා mටමං කරන ල8. එයට බටrර ස}¸nයාෙ? ෙඩා7බා1 ප|ෙJශය 
ඇI� පතB කැkb ප|ෙJශය7 ෙව{7 mටමං කරන පතBකරැව7 15,000 ( ද අ}{ Tහ. 

 මහා ම`දන, �Jගලය7 දඩයම, සහ සංrSයා යන ෙමෙහ)b ව^7 පමණ( NKVD 
නතර ෙනාsය. 1944 වස7තය අවසානෙ5 W, SMERSH  6a7, 6ෙp ෂෙය7ම ෙතාරIරැ 
සපයන අයව�7 බඳවා ගැkෙම7, ෙප+ල7තෙ5 0රIරැව ෙමෙහ)b පවOවන පn1ථාkය 
ක�ඩායb mr§වන ල8. NKVD අණෙදන 0ලධා£ ෙසෙරා? 6a7 ෙපෟJග^කව ෙමෙහයT 
�ප|aJධ ෙමෙහ)ම}. එr W උප අගමැ{, ඔ¦ෙ� සහායකය7 {ෙදන(, AK  නායකයා, 
සහ ජා{ක එ(සO කd7aලෙ5—එය ජ`ම7 අ�වා< කාලෙ5 W mr§වන ලද පාතාල 
පා`^ෙb7Iව( වැ0 Tව@— සාමාwකය7 ඇI�ව, පාතාල ෙප+ල7ත රජෙ5 නායකය7 
දාසය ෙදෙන(ව අO අඩං¾වට ගැkම}. 1945 ෙපබරවාn 22 වැ0දා කd7aයල 6a7 
යාBටා ¤6�ම ගැන 6ෙර+ධය ද(වා, ෙස+6ය2 )0යනය සමඟ ඍãව සාක>ඡා පැවැOsම  
සඳහා ඔd7 »දානb යැ} ද7වා {��. එr ප|{ඵලය( වශෙය7 ජනරාB ෙසෙරා? ඒ 
පාතාල ආ�µෙ? නායකය7ට තම7 කdදැ} ප|aJ�ෙ5 ෙහgකර7නට ආරාධනා කරන 
ලJෙJය. ෙවාෙසා? අසල පෘÌෙකා? (Pruszków) r ඔd7 Vණගැෙහ7නට එකඟ T 
1ථානයට පැ/� 6ට ඔd7ව අO අඩං¾වට ෙගන ෙකg7ම ෙමා1ක? r Ú¼යා7කා 
ෙවත ෙගන යන ලදහ. )Jධයට ෙපර මහා ෙබාරැ නµ පවOවන ලද ‘වෘOÃය ස/{වල 
මා^ගාව’ r W Æ0 19 වැ0දා මහජනතාව ඉ8nෙ5 නµව ඇරÇණ. ඒ අව1ථාෙ? W ම, 
ෙමා1ක? වල ෙස+6ය2-පා(xක ෙප+ල7ත අ�කා£7 සහ ෙප+ල7ත ප|ජාත7තÍ හVදා 
0ෙය+wතය7 අතර ෙප+ල7තයට බලපාන යාBටා ¤6�ෙb අ7ත`වාක�ය ගැන සාක>ඡා 
පට7 ගැ0ණ. ෙස+6ය2 )0යනය සමඟ ඍãව ග¡ෙදz කරන කැමැOත ප|ජාත7තÍවාW 
හVදා 6a7 ඒ වන 6ට ප|කාශ කර {�ණ. නµෙ? Ã7Rව 0යම T 8නෙ5 W ම, 
ෙකා/)012වාW7 සහ ඔd7ෙ� ශාඛා සං6ධාන බ¦තරය T, 66ධ ෙප+ල7ත ෙJශපාලන 
ප(ෂ අතර එකඟතාවෙය7 ඒකාබJධ ආ�µව( mr§sම සඳහා එ(සO ජනපදය, 
U.S.S.R. සහ මහා �ðතාන�ය 6a7 අzමැ{ය පළ කළහ. නµෙ? W 0යම T දÏවb ඉතා 
^rB T—වැPම aරගත කාලය වසර දහය( Tෙ5ය—නVO ෙච+දනා ලද {ෙදෙන( 
නැවත @aදා ෙප+ල7තය බලා ආප¦ ආෙ? නැත. AK  r ෙපා R අණෙදන 0ලධාnයා T 
^ෙයාෙප+B  ඔ�^1@ (Leopold Okulicki) 1946 ෙදසැbබ` මාසෙ5 W aරෙගදර W /ය 
¤ෙ5ය. 

මMදනෙN පOධPය, 1944-1989 

 ෙප+ල7තෙ5 ෙJශපාලන ම`දනෙ5 වපසnය සහ එය ග7නා ලද 66ධාකාර ආකෘ{ 
ෙJශපාලන ක©මෙ5 පnනාමෙය7 mg�è ෙව}. ජනm|ය @යමන( භාව ස7නය කර7ෙ7 
නb, “මට හnයටම @ය7න ම`දන ක©මය �ම(දැ} @යා, එ6ට ෙකා/)012වාදෙ5 එයට 
අzñල ෙවන අ8යරය �ම(දැ} මම ඔබට @ය7නb.” 

 This term was used to refer to Poles in the territories annexed by the Third Reich who were forced to register as being “close to 6

German culture) and who served in the Wehrmacht.



 ම`දkය ක©මෙ5 6pෙBෂණය සහ 61තර @£මට බලපාන ප|ධාන ගැට� ෙදක@. 
පළVවැ7න, ම`දනෙ5 66ධකාර පැ{කඩ ඉතාමO රහaගත sම 0සා ෙබාෙහ+ සටහ7 
තවමO රාජ� රහ1 ෙලa7 පවÃ. ෙදවැ7න, අÃතය 8හා ෙb ම`දන ෙමෙහ)b 
ල(ෂෙය7 පමණ( බැËම Ig7 ෙකා/)012 ක©මය ගැන 6කෘ{ ත(ෙ1රැව( aJධ ෙ?. 
ම7ද, ඉතාමO ම`දkය වකවා¡ Iළ W පවා ෙවනO ෙJවB aJධ sම ඊට ෙtIව}. 
ෙකෙ1 නVR, ම`දනය ය7ෙ7 ෙ(7òයභාවය ෙරwමෙ5 සහ එr අ}Pයෙලාwමය ½ලය7 
ගැන කරන ඕනෑම අගැ)මක W ½^ක වශෙය7 වැදගO Tව@. ෙප+ල7තය Iළ ඒකා�කාර 
බලය( {� ෙකා/)012 ප(ෂෙ5 අdරැR හතg1-පහක කාලෙ5 W, ම`දන අ8යර පහ( 
පැහැ8^වම හÊනාගත හැ@}. ඒ aයBෙBම පව{න ෙපාR ල(ෂණය නb, ප(ෂෙ5 
ප|{පO{ හදන ඒකකයට සහ එr නායකය7 @rප ෙදෙන(ට වග@ව )I රහ1 ෙපා^1 
ෙ1වයක පැවැOම මත ඔd7 පරා�න sම}. 

ෙOශය යටR කරගැTම, නැRනF මහා Uෂණය (1944-1947) 

 ෙJ�ය ම2ටම@7, ෙප+ල7තෙ5 ෙකා/)012 රාජ�ෙ5 පදනb mr§වන ලJෙJ රI 
හVදාව එr a�ම 0ස}. 6ෙJ�ය ප|{පO{ සbබ7ධෙය7 1ටා^7ෙ� පාලනය 
ÃරණාOමක Tෙ5ය. ෙස+6ය2 ආර(ෂක පJධ{ෙ5 Ò/කාව නව ෙරwමෙ5 හIර7 සමඟ 
සට7 වැWමට පමණ( <මා ෙනාsය. �}�ෙෂ? (Kuibyshev) r NKVD  0ලධා £7ෙ� 
පාසැෙB �¦¡ෙවන ෙප+ල7ත ෙකා/)012වාW7 සඳහා ෙත+රා ගැෙන7ෙ7, �� ඒO 
වැදගO සංෙශ+ධන ඇ{, NKVD/KGB ආකෘ{ය}. එයට අමතරව උපෙJශකය7 හාර ප7 
aයය@7 හැෙදන ½^ක ක�ඩායම( (sovetniki), සහ ඔd7ෙ� ප|ධාන උපෙJශකයා ෙලa7 
එr ප|ධා0යා ෙලa7 ජනරාB ෙසෙරා? පOsෙම7, ෙප+ල7ත ආර(ෂක ෙ1වය mr§වන 
ල8. Ú¼යා7කා r ආර(ෂක ප|ධාk7ට අවශ� ඕනෑම ෙතාරIර( ගැන ෙමම ෙස+6ය2 
උපෙJශකවරැ ෙව{7 ලබාගත හැ@ පJධ{ය පැව{ 0සා, ෙමා1ක? 6a7 ෙප+ල7තෙ5 
පn¬`ණ �J� අංශය( mrටTෙ5 නැත. ෙJශපාලන සහ අ}Pයෙලාw අදහ1 ෙප+ල7ත 
ෙකා/)012වාW7ට සහ ෙස+6ය2 ෙJශයට ෙපාR T 0සා, ෙප+ල7ත ආර(ෂක ෙ1වය 
ෙස+6ය2 යා7තÍණෙ5 ප|ධාන අංගය( බවට පO6ය. ෙb ෙපාR අදහ1 පැවÃම ය7න 
තවO වැPෙය7 ෙපk ය7ෙ7 ෙප+ල7ත හVදා ප|{ ඔOI පJධ{ය සbබ7ධෙය0. 

 ෙප+ල7තෙ5 W ෙකා/)012වාW7 යz ප|ජාත7තÍවාW @©යාව^ය@7 @aO ෙලස@7 
බලයට ෙO£ පOෙව7නට ෙනාහැ@ව අ}නක a\ mnස@. බ¦තර ෙප+ල7ත ජා{කය7 
සාbප|දා}ක ෙලa7 U.S.S.R. සහ 6ෙpෂෙය7ම  රැaයාව ගැන සැකෙය7 a\යහ. සමහර 
6ට ඔd7 එgmටම 6රැJධOවය පෑහ. 6ෙpෂෙය7ම රI හVදාව 6a7 “0දහ1 කරන 
ලද” මෑත කාËන {Oත අOදැáම, ජනතාව අතර ෙකා/)012වාW7 ජනm|ය ෙනාෙවන 
අෙන( කාරණය}. )Jධෙය7 ප� VB කාලෙ5 W dවද, ෙස+6ය2කරණයට ප|ධාන ෙලa7 
6ෙර+ධය එ7ෙ7 ප|{ෙර+ධ ව�ාපාර ව^0. එනb, පාතාල ෙJශපාලන ක�ඩායb, සහ 
k{මය ප(ෂ ව^0. ඒවාෙය7 එකම වැදගO ප(ෂය Tෙ5 ෙප+ල7ත ගbබදවා<7ෙ� 
ප(ෂය} (Polish Peasant  Party  -PSL). ෙස+6ය2 6ලාසෙ5 ක©මය( ඒකාබJධ කරගැkම 
m�ස ෙප+ල7ත ජනතාවෙ� ප|{ෙර+ධය කඩා දැ±ම ෙකා/)012වාW7 නායකOවය R7 
නව ආ�µව ඔd7ෙ� පළV ක`තව�ය( හැ\යට පට7 ගOෙOය. ජා{ක 0දහස සඳහා 
ක/§ෙ? (1944 Æ^ මාසෙ5 ෙමා1ක? r W 0`මාණය කරන ලJෙJ) මහජනතාව ඉ8nෙ5 



ප|ථමෙය7 ෙපk a\න 0ෙය+wතයා මහජන ආර(ෂාව සඳහා ඇම{ T 1ටැ71ලා? 
ර¿ @ෙය62(1 (Stanislaw Radkiewicz) sම වැදගOය. රI හVදාව සහ NKVD  6a7 
8යO කරන ලද බලය ඒකාබJධ @£ම ෙප+ල7තෙ5 ආර(ෂක යා7තÍණය (1945 7 ප�ව 
මහජන ආර(ෂාව සඳහා අමාත�ාංශය -MBP යැ} හැS7ෙව7න) අතට ග7නට සb¬`ණ 
වසර( ගත 6ණ. 1945 ෙදවන බාගය ෙවJW, MBP 6a7 ෙමෙහ)b ව«හය( සක1 කර 
ග7නා ල8. එr (ෙපාËaය නැ{ව) 20,000 කට වැP සංඛ�ාව( 0ලධා£7 හැ\යට a\යහ.  
එෙ1ම එයට අභ�7තර ආර(ෂක සං6ධානය (KBW) න/7 හැS7ෙවන ෙබෙහ67 අ6 
ස7නJධ T ෙසාBදාRව7 30,000 ( පමණ a\යහ. 1947 W ඉතා Ãවó T, ෙB හලන සහ 
මෘග ෙලස@7 ප|{ෙර+ධ වෑයb වලට එෙරr කළ )Jධ, අනIරැව 1950 ගණ7 VB කාලය 
ද(වා ඇW ¤ෙ5ය. රට Iළ 6ශාල සංඛ�ා ව^7 a\ ෙස+6ය2 හVදා සහ NKVD බල ඇ� 
සලකJW, ෙb සbබ7ධෙය7 “a6B )Jධය” යන පද වහර ෙයාදා ගැkම ෙප+ල7ත 
ඉ{හාසඥය7 6a7 අzමත ෙනාකර{. 

 6රැJධ ප(ෂ ඇIලට nංගා ගැkම, සම1ත ප|ෙJශ වල සාම වැඩ කට)I කැÁමට 
උB ප7දb Wම යනාW ආර(ෂක යා7තÍණය 6a7 6ශාල පරාසය@7 )I ක©මෙ?ද ෙයාදා 
ග7නා ල8. 6රැJධ ප(ෂ අයට වැPෙය7 පරම ෙලස@7 ෙභෟ{ක වාaය@7 ද )I 
Tෙ5ය—සbබ7�කරණ සහ අ6 ආ)ධ වැPෙය7 සහ වැP ෙහාඳ තOවය7 ව^7 {¸ම, 
එෙ1ම KBW බලකාය කැඳවා ගැkමට හැ@යාව, ඒ වාaෙය7 ප|ෙය+ජන ගැkමට ෙරwමය 
@aO 6ෙටක ප�බට ෙනාsය. ෙකා/)012-6ෙර+� ප|{ෙර+ධය හා සට7 වැWම බාරව a\ 
‘ෙතවැ0 අංශය’ @යන පn8, 1947 ගැ§b වල W 1,486 ක mnස( /ය ¤යහ, එr W 
ෙකා/)012වාW7ට අr/ Tෙ5 ¦R 136 ( පම�.  6ශාල පnමානෙ5 සාමකරණ කට)I 7

ෙගන ¤ෙ5 KBW පමණ( ෙනාව, සාමාන� හVදාෙ? 6ෙpෂෙය7 ඒ සඳහා පO කරන ලද 
ඒකක යටෙO ද Tහ. 1945-1948 කාලෙ5 W ආ�µෙ? 6රැJධවාW7 8,700 ( පමණ මරා 
දමන ල8. ෙb ෙමෙහ)b ෙබාෙහාමය( ෙමෙහයවන ලJෙJ රාජ� ආර(ෂාව සඳහා T 
ෙකා/සම 6a0. එය ආර(ෂක සහ ර¿කවල සඳහා අමාත�ාංශය යටෙO {�ණ. අවශ� 
යැ} සලකන ලද අව1ථා වල W ස½හ mටමං @£b ද aJධ Tහ. ¤0ෙකාන 8ග 
ෙප+ල7තෙ5 )(ෙ`0ය ප|{ෙර+ධය 6a7 ඇ{ කළ ගැට�ව 6සඳන ලJෙJ 0pºතවම 
එයාකාරෙය0: 1947 අෙ�|B aට Æ^ ද(වා, ෙප+ල7තෙ5 a\ aය� )(ෙ`0යාzව7 
(140,000 ( පමණ mnස() 61ලා (61ôලා) ෙමෙහ)ෙb ෙකාටස( හැ\යට mටමං කර 
රෙ2 බටrර ජ`ම7 ප|ෙJශ හැ\යට පැව{ තැ7වල සහ උIරැ ෙපෙද1වල නැවත ප8ංº 
කරවන ල8. 

 ෙb ෙමෙහ)b ෙබාෙහාමය( ඉතා පn1සෙම7 සැල�b කරන ලද ඒවා බව ආර(ෂක 
ෙ1වෙ5 වා`තා ෙප7ව}. උදාහරණ වලට 1946 Æ0 ජනමත 6වරණෙ5 W aR කළ මහා 
වංචාව ඇIලO ෙව}. 1947 මැ{වරණ සඳහා “»දානb” ෙවJW ( ඒ සඳහා ෙයාදාගO 
දැවැ7ත ෙප|ාපගැ7ඩා යා7තÍණෙ5 W) දහ1 ගණන( අO අඩං¾වට ගැkම, 6ෙpෂෙය7ම 
මැ{වරණ කට)I පැවැOෙවන ලද කාලෙ5 W ක©මවOව ෙගන ¤ය වංචා, සහ 1946 
ජනවාn 1 වැ0දා පට7 17,500 ( පමණ හdBකාරය7ෙ� පJධ{ය( ෙගාඩනැ�ම යනාW 
සාපරා� @©යා ගණනාව( aJධ 6ණ. ෙකෙ1 dවO, වැPෙය7ම ෙයාදා ගැෙනන ලJෙJ මෘග 
බලාOමක බලය ෙයදsම බව පැහැ8^}. ඒO aරකරැව7 සංඛ�ාව පැහැ8^වම 
ෙකාපමණ( Tෙ5 ද ය7න අද පවා දැනග7නට ෙනාහැ@ Tව@. 1947 W ෙතවැ0 අංශය 
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6a7 32,800 ක ජනතාව( අO අඩං¾වට ෙගන {ෙ¼  (එ}7 බ¦තරය සාමාන� 
අපරාධකරැව7 ෙව{). ක`මා7ත ආර(ෂාව සඳහා පO කරන ලද හතරවැ0 අංශය ඒ 
වසෙ` W ම 4,500 ( අO අඩං¾වට ෙගන {ෙ¼. මැ{වරණ වලට කg7 ස{ෙ5 PSL r 
සට7කා±7 50,000 O 60,000 O අතර සංඛ�ාව(, හVදා ෙපාËaය, KBW, සහ )ද හVදාව 
වැ0 66ධ MBP ෙදපා`තෙb7I ව^7 අO අඩං¾වට ෙගන ඇත. ෙකා/)012 ප(ෂෙ5 
පn1ථාkය ශාඛා 6a7 0සැකවම කළා යැ} දැනග7නට ලැෙබන /kමැරැb ගණනාව( ද 
aJධ s {ෙ¼. 

 ප|pන @£b ෙබාෙහ+ 6ට ඉතාමO මෘග ආකාරෙය7 aJධ 6ණ. පහර Wb සහ 
ශා£nක වධrංසා සාමාන�ය( T අතර, රඳවා තබාගැkb තOවය7 අමාzxක Tහ. 

 1945 W අO අඩං¾වට ගැෙනන නා2a-6ෙර+� ප|{ෙර+ධ සට7කා/ෙය( T කැ1/ය`1 
ෙමාසා`1@ (Kazimierz Moczarski) ව 8න 225 ( aරගත කරන ලJෙJ 1943 W ෙවාෙසා? 
ෙගෙට+ සහV^7 Iර7 කර දැ±ම පැව£ {�ණ SS  ජනරාB )`ග7 1ටෲ� (Jürgen 
Stroop) රඳවන ලද aර �\ෙ5ම 6ය. 0දහ1 කරන ලද ප�ව ෙමාසා`1@ ෙb ගැන මතක 
සටහන( ^sය.  aරගත කල කාලෙ5 ඔ¦ට සලකන ලද ආකාරය පහ{7 දැ(ෙ?. 8

කැ1/ය`1 ෙමාසා`1@ 

´6තා7තය ද(වා aරගත කරන ලද aරකරැෙව( 

1944 අෙග+1I 31 8න k{ෙ5 ෙදවැ0 වග7{ය 

1§b (Sztum) මධ�ම aරෙගදර 

1955 ෙපබරවාn 13 

�Îb ද�ඩන සභාෙ? 60pචය ම�ඩලය 

සටහන. III K 161/52 

නµව නැවත 6ම<ම සඳහා කරන ලද ඉBËෙම7 ප�ව සහ මෙ� 
k{ඥවරැ7 6a7 කg7 aJ�7 ගැන වා`තාව නැවත සලකා බැËෙම7, 
මම පහත ප|කාශනය ඉ8nපO කර/: 

1949 ජනවාn 9 වැ0දා aට 1951 Æ0 6 වැ0දා ද(වා, කg7 පැව{ 
මහජන ආර(ෂක අමාත�ාංශෙ5 0ලධාnෙය( 6a7 කළ 6ම`ශනය( 
Iළ W, මම 66ධ ශා£nක වධrංසා ව`ග හතg1-නමයකට සහ පහර Wb 
වලට භාජනය Tෙය/, එ}7 එක( මම 6ෙpෂෙය7ම සඳහ7 කළ )I}: 

1. ඝන රබ` බැට7 ෙපාBල@7 ශ£රෙ5 වැPෙය7ම සංෙ?දkය 
ෙකාට1 වලට (නා1 ෙපාBල, 0කට, ෙàටක ග·7¹, උරපOත වැ0 
එgයට එන ෙකාට1 වලට) පහර ෙදන ල8. 

 Kazimierz Moczarski, Conversations with an Executioner (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1981).8



2. මෙ� 0රැවO ෙදපා mටතට, 6ෙpෂෙය7ම ක�ෙB ඇÐ^ වලට, 
දැP ෙලa7 ෙ?දනාව දැෙනන ෙ1 ඇෙලන රබB ව^7 )I 
කසය@7 පහර ෙදන ල8. 

3. ඝන රබ` බැට7 ෙපාBල@7 (එක ය\ පIලකට පහරවB දහය( 
බැ¤7 පහර මාලාව(, දවෙ1 @rප වතාව() ය\ පIB වලට 
පහර ෙදන ල8. 

4. මෙ� නළෙB සහ ෙගෙB ඇ{ (“පාOතයා �Jධ @£ම”), එෙ1ම 
ර¿dල, ප�ව, අෙධ+භගය, සහ ^ං¤ක අවයව වල ඇ{ ෙක1 
උ¾Bලන ල8. 

5. මෙ� ෙතාB සහ ඇ1 mය7 පO aගර2 ව^7 �>චන ල8. 

6. අO ෙදෙ(ම ඇÐ^ �>චා දමන ල8. 

7. 07ද වැළැ(sම: අÊරැ aර �\යක aරකරැව7ව 8න හත( aට 
නවය( ද(වා කාලය( ෙකg7 aටෙගන V¦ණට ගහන පාරවB 
ව^7 අව8ෙය7 තබz ලැෙ¼…ෙb ක©මය, 0ලධා£7 6a7 “ෙවරළ” 
යැ} නැOනb Zakopane යැ} හÊ7වන ලJද, m1� ඇ{ කරන තරb 
තOවයකට ෙගෙනz ලබ}. aරකරැව7 දැP මානaක ව�ා�7 
අOද@{, සහ ෙම1කැË7 (mescaline) ෙහ+ ෙපෙයා 2 (peyote) 
ග7නා ජනතාව අOද@න වැ0 ද`ශන ෙපෙන7නට පට7 ග0}. 

වසර හය( සහ මාස Iන( කාලයක W මට ඇ687නට ඉඩ R7ෙ7 
නැ{බව මම එකI කළ )I}. වසර ෙදක( සහ මාස දහය( කාලයක W 
මට @aO 6ෙටක නා7නට ඉඩ ෙනාR0. වසර හතරහමාරක කාලය( 
පමණ මාව ¦දකලාව තබන ලJෙJ mට1තර ෙල+කය සමඟ @aO 
සbබ7ධයකට (මෙ� පdෙB ෙතාරIරැ, ^)b නැ{ව, ෙපාO, පOතර 
යනා8ය නැ{ව) @aR ඉඩ( ෙනාW ය. 

මම ඉහත සඳහ7 කරන වධrංසා සහ R( කරදර කෙ¥ Ú{න7 ක`නB 
ෙය+ෙස� µෂා (Jòsef Dusza), අණ ෙදන 0ලධා £ ජ`a කැ1@ෙය6(1 
(Jerzy Kaskiewicz), සහ කැ�ට7 ඉ)w0)1 ºbෂැ( (Eugeniuz Chimczak) 
ඇI� අ0( අය 6a7 මාව Xෂණයට පO කර සැබෑ ෙනාවන, ඒO මට 
එෙරr ෙච+දනා සහ පැ/�^ තහdරැ කරz m�ස පාෙප+>චාරණ ලබා 
ගැkම සඳහා}. 

ඔd7 කට)I කෙ¥ ක`නB [ෙය+ෙස�] ෙරාසනා1@ (Jósef Rozański), 
ක`නB [අැනෙටාB] ෙෆ}w7 (Anatol Fejgin), සහ උප අගමැ{ෙ� 0ෙය+ග 
යටෙOය. 1948 ෙනාවැbබ` 30 වැ0දා ජනරාB [ෙර+ම7] ෙරාbෙකා?1@ 
(Roman Romkowski) 6a7 ක`නB ෙරාසනා1@ ඉ8nෙ5 W මාව “මහා 



අපාය(” ෙවන 6ම`ශනයකට ෙයාV කරන බව @යා a\ෙ5ය. සැබැ67ම 
aJධ Tෙ5 එය}.  9

 ලö ෙලa7 ෙහළා දැáෙම7 පමණ( 0ලධා£7 සෑ÷මකට පO ෙනාdන අව1ථාවල 
W, ඔd7 ප|aJධ ෙබාරැ නµ 6භාග ප|ද`ශනය කළහ. එr W ඔd7 6a7 ෙත+රා ග7නා 
ලද “මහජනතාව” 6a7 ෙච+දනා එBල T aරකරැව7ව පnභවයට ල( කරන ල8. එෙ1ම  
aරකරැව7ට “ජනතාවෙ� Jෙ?ෂය” එBල s ඇ{ ආකාරය එr W ෙප7වන ල8. 66ධ 
මැ{වරණ පැවැOෙවන කාලය අzව සමගා±ව යන ෙලස@7 නµ 8න ෙයාදා ග0/7 
ෙප|ාපගැ7ඩා බලපෑම වැP කරන ල8. ‘0දහස සහ 1වා�නOවය’ (Wolność i Niezawislość 
-WIN) න/7 T 6ශාලතම පාතාල ක�ඩායෙb නµව සbබ7ධෙය7 aJධ Tෙ5 එය}. 
මැ{වරණයට ස{යකට ෙපර පවOවන ලද නµව ෙත(, එනb 1945 ෙනාවැbබ` aට 1947 
ජනවාn ෙත( බලා a\7නට ø8තයාට aJධ Tෙ5ය. ජ`ම7-6ෙර+� ප|{ෙර+ධ සට7කා±7 
ජ`මාzව7 සමඟ හdෙB කට)I කරන අය යැ} ෙහළා දැáම තවO ෙපාR anත( 6ය. 
ඔd7 සමඟ නැ{ ඕනෑම ෙකෙන( ඔd7ට එෙරr Tව7 යැ} සැලáම ෙමr W සරලවම 
ෙකා/)012වාW7ෙ� ත`කය}. ඒ අzව, රI හVදාව සමඟ එ(s සට7 ෙනාකරන 0සා, 
ජ`ම7-6ෙර+� ප|{ෙර+ධ ඒකකය( T AK යz r2ල`ෙ� /තÍ පා`ශවය( යැ} සැල��. 
ෙb ෙච+දනා වලට 6pවස�තාවය( ෙදz m�ස ෙච+දනා )({ සහගත @£මටO ෙබාරැ 
සා(x WමටO ෙග1තාෙප+ 0ලධා£7ව කැඳවන ල8. 

 )({ය දැP ෙ1 ග¼සා කරන ලද අපá`{මO aJ�7 අතෙර7 එක( Tෙ5 
6ෙටාB  mලැ@ (Witold Pilecki) සbබ7ධෙය 0. 1901 W උපත ලබන mලැ @ 1920 W 
ෙබාBෙෂ6(වාW7ට එෙරrව 6Bෙනා ආර(ෂා කරග7නට සහභා² Tෙ5ය. ඉඩb 
r/ෙය( සහ අ{ෙ`ක හVදා 0ලධාnෙය( T ඔ¦ 1939 W හVදාවට එකI කරග7නා ලද 
පාබල හVදා ෙ1නා සං6ධානය කෙ¥ය. ෙප+ල7තය පරාජය T ප�ව, රහ1 ෙප+ල7ත 
හVදාව න/7 ඔ¦ VBම පාතාල ප|{ෙර+ධ ව�ාපාරය mr§sය. එය ආරbභ කරන ලJෙJ 
1939 ෙනාවැbබ` 10 වැ0දාය. 1940 W ඔ¦ෙ�ම අදහස@7 සහ AK r ඔ¦ට වඩා ඉහළ 
තනIරැ දරන ලද 0ලධා£7ෙ� අවසරය ඇ{ව mලැ@ කැමැOෙත7ම හ8aෙය7 පැන 
අBලා ග7නා ක�ඩයාමකට හ�s අd162Ì ෙවතට ෙගන යන ල8. එr ඔ¦ අංක 4859 
aරකරැවා Tෙ5ය. ඔ¦ එෙ1 කෙ¥ එය ඇIලත ප|{ෙර+ධ පJධ{ය( 0`මාණය @£ම 
සඳහා}. 6ෙpෂෙය7ම 1වා�නOවය (Niepodleglość) පJධ{ෙ5, ඒ ප|{ෙර+ධ කට)I 
සඳහා 1943 අෙ�|B මාසෙ5 W mලැ@ අd1621 ව^7 පැන ෙගා1 ෙවාෙසා? කැර¿Bලට 
සහාය දැ(sය. නගරය යටO T ප�ව ඔ¦ව ම`නා? (Murnav) r mr\ 0ලධා£7ෙ� 
කඳdර (Oflag) ෙවත යවන ල8. එතැ07 0දහ1 කළ ප�ව ඔ¦ ෙජනරB ලැP1ලා?ෙ� 
හVදාෙ? ෙදවැ0 බල ඇ�යකට එකI Tෙ5ය. 1945 aaරෙ5 W ඔ¦ නැවතO 
ෙප+ල7තයට පැ/ණ පාතාල ව�ාපාර වලට සbබ7ධ 6ය. එr W රට ෙබාBෙෂ6(කරණය 
@£ම ගැන �J�මය ෙතාරIරැ එකI කරන ඉතාමO කා`ය(ෂම ඒO �ඩා පJධ{ය( 
සං6ධානය කර එය ජනරාB ඇ7ඩ`1 ෙවත යැsය. ඔ¦ව 1947 මැ} 5 වැ0දා අO 
අඩං¾වට ෙගන වධrංසාවට පV¡වන ල8. 1948 මැ} 15 වැ0දා ඔ¦ට මරණ දÏවb 
Iන( 0යම ෙකnණ. ප|ධාන ෙච+දනාව Tෙ5 බටrර a\න ෙප+ල7ත හVදාවට සහාය Wම 
ගැන}, එයට “6ෙJÀක බලෙ?ගයකට ඔOI බැÚෙ?ය” ය7න 6ය. ඔ¦ව 1948 මැ} 25 
වැ0දා ෙවP තබා මරා දමන ල8. 1990 W ඔ¦ව �නරැOථාපනය ෙකnණ. 
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 ප|ධාන නµ Ã7R Ãරණය @£ම ප(ෂෙ5 නායකය7 අ{7ම aJධ 6ණ. ආර(ෂක 
ෙ1වාවල ප|ධාන තනIරැ වලට පOව7ෙ7 කdරැ7දැ} @යාO ප(ෂය 0තරම 6පර/7 
a\ෙ5ය. 

 සං6ධානාOමක සහ සbබ7�කරණෙය7 aJධ  T aය� ප|{ෙර+ධ කට)I 1947 W 
කඩා දැV�. PSL නායකය7 @rප ෙදෙන( පැන යාමO සහ WIN r හතරවැ0 තැෙ7 a\ 
නායකයා අO අඩං¾වට ගැkමO සමඟ ප|{ෙර+ධ පJධ{ය තව RරටO Wප ව�ා�ත 
ව�ාපාරය( හැ\යට පැවÃම නතර Tෙ5ය. ෙJශපාලන වාතාවරණය 1ථාවර ෙව7නට 
පට7 ගැ0ණ: )Jධය පැව{ වසර ගණනාෙව7 ෙහbබOව a\ සමාජය බටrර බලෙ?ග 
ව^7 සහාය බලාෙපාෙරාOI sම සb¬`ණෙය7 අOහැර දැ±ය. ෙකාතරb ලැùජා සහගත 
TවO, ෙකාතරb ප|{(ෙÌප කළO, නව යථා`ථයට හැඩගැ<ම ප|බල Tව@. 1948 
ෙපබරවාn මාසෙ5 ෙචෙකා1ෙල+වැ@යාෙ? aJධ T ෙකා/)012 �ම7තÍණය 0සා 
ෙමා1ක? 6a7 මධ�ම සහ නැෙගනrර )ෙර+පෙ5 බලය තවO ත87 අBලා ග7නා ල8. 
ෙප+ල7ත ෙකා/)012 ප(ෂය ඔd7ෙ� ප|ධාන /තÍ පා`ශවය T සමාජවාW ප(ෂය සමඟ 
එකIෙව7නට »දානb 6ය. ආ`¹කෙ5 8)¡ව( ඇ{sමO සහ නැවත ඉ8 @£b කට)I 
0සා කg7 ජ`ම7 T Ò/ ප|ෙJශය7r පැව{ ෙප+ල7ත ජනාවාස ගැන මහජන අවධානය 
ෙයාV 6ණ. ඒ සාධක 0සා ෙකා/)012 ප(ෂයට ඔd7ෙ� ඊ ළඟ අ8යර ෙවත ය7නට 
හැ@යාව ලැ��: ෙප+ල7තය ෙස+6ය2කරණය සහ සම1ත සමාජය ආ�පත�යට ගැkම}. 
තා`@ක ෙලස@7 MBP 6a7 ඔd7ෙ� ෙ1වක සංඛ�ාව, සහ ඔd7ෙ� ඒජ7තවරැ සහ 
රහ1 හdBකාරය7 සංඛ�ා (එවක a\ 45,000 ( mnසකෙග7) අµ කර7නට පට7 ගOහ. 

සමාජය පරාZන DEම, නැතෙහාR Uෂණය ව;ා[ත DEම (1948-1956) 

 ප|ා� නගරෙ5 �ම7තÍණෙය7 අනIරැව සහ ජාත�7තර ෙකා/)012 ව�ාපාරෙ5 
kච තOවය ෙවත )ෙගා1ෙල+6යාව පහත දැ±මO සමඟ, නැෙගනrර-කඳdෙ` රටවB ද 
එයාකාරම T ෙවනසකට V¦ණ R7හ. එනb ෙකා/)012 ප(ෂ ව^7 සමාජවාW ප(ෂ 
එකI කර ගැkමO, ෙ(වල-ප(ෂ ක©මය( තැkමO (de facto ෙහ+ de jure), ආ`¹ක සැල�b 
V�ම07 මධ�ගත @£මO, 1ටා^7වාW ප1-අdරැR සැල�b අzව ය/7 කා`±කරණ 
වැඩ සටහ7 කPනb @£මO, කෘxකා`/ක වශෙය7 ස½හකරණ පට7 ගැkමO, 
පB^යට එෙරr @©යා Ãවó @£මO යනාW වශෙය0. ෙපාRෙ? ෙයාදන ලද Xෂණය 
සාමාන�ය( Tෙ5ය. 

 ම`දන යා7තÍණය aJධා7තමය වශෙය7 එBල s {�ෙ� ෙරwමෙ5 සැබෑ හIර7 
ෙවත සහ ෙප+ල7ත ශ¯/කය7ෙ� ප(ෂෙ5 (PPR) r @©යා�Ë සට7කා±7 ෙවත Tවද, 
1945 aට 1947 ද(වා, @aR 6රැJධ පා(xක @©යාව( ´6තයටම ෙනාකරන ලද දහ1 
ගණනක ජනතාව( සාමකරණ ෙමෙහ)b සහ වළ(වන mයවර යනා8ෙ5 678තය7 බවට 
සැබැ67 පO Tහ. 1948 7 ප�ව ආර(ෂක ෙ1වා 6a7 සම1ත සමාජයම ඔd7 අණසක 
යටතට ග7නට Xෂණය භා6තා කළහ. ෙරwමයට යb තරමක කැමැOත( ද(වන අය 
පවා එයට ඇIලO Tහ. ෙb Xෂණය ව�ා�තව පැව{ )ගෙ5 W, ෙකා/)012 ප(ෂ 
නායකය7 සහ ඉහළ තනIරැ දරන රජෙ5 0ලධා£7 ඇI� ඕනෑම ෙකෙන(ව හ8aෙ5ම 
අාර(ෂක ෙ1වෙ5 ස±ප ෙස+8aයට ල(sමට හැ@ Tෙ5ය, නැOනb එr තවO 



678තෙය( බවට පO6ය හැ@යාව {�ණ. 1947 තරb ඉහත අව�යක W “6�ලsය 
ෙස+8a බව Ãවó @£ම” සමහර MBP 0ලධා£7 6a7 කැඳවා {�ණO, ෙb සට7 පාඨය 
ආර(ෂක ෙ1වා වල ප|ධාන @©යා බවට පOෙව7ෙ7 1948 W පම�. එr W “පං{ අරගලය 
Ãවó @£ම” යන 1ටා^7ෙ� කැඳsෙම7 එය ෙද+ංකාරය 6ය. 

 U.S.S.R. r ෙට�ා21@වාW7ට එෙරrව සට7 ව8න හා සමාන Ò/කාව@7, මධ�ම සහ 
නැෙගනrර )ෙර+පය ෙවන1 මඟක යෑම ඇරෙඹන ල(ෂය Tෙ5 \ෙට+ ය. ෙප+ල7තෙ5 W 
අ`~දය හටගOෙO 1948 සැ�තැbබ` මාසෙ5 W PPR මහ ෙBකb වැලැP1ලා? ෙගාVBකා 
(Wladyslaw Gomulka) ට ෙවත එBල කරන ලද “ද(xණාංශ ප(ෂ ජා{කවාW 
ව�පගමනෙ5 6චාරය” සමÐ7ය. ඔ(ෙත+බ` මැද පළV අO අඩං¾වට ගැkb ඔ¦ෙ� 
සහචරය7ට වහාම බලපෑෙ? නැ{ නVO, පදනමට පහර එBල T ප� VRෙ7 a\න අයO 
678තය7 බවට පOෙව7නට වැP කB ෙනායන බව, 1930 ගණ7වල ෙමා1ක? නµ ගැන 
දO aයBල7ම දැන a\යහ. 

 ෙපාR ම`දkය ක©මය Iළ W ෙස� ජනගහනයට අµෙව7 ෙකා/)012වාW7 R( 
Îඩාවට පO dවද  ඔd7ෙ� අOදැáb �� ෙනාsය. ෙප+ල7තෙ5 678තය7 සංඛ�ාව 
සාෙ�(ෂව �� Tහ. “රහ1 ඔOI සපය7න7 සහ ෙපරgකාර කට)I කරන පJධ{” 
ෙසායා ගැkෙb වෑයb Ig7 ආර(ෂක ෙ1වා, )Jධයට කg7 ෙ1වයට බැෙඳන ලද 
වෘOÃමය 0ලධා£7 ෙවත ඔd7ෙ� අවධානය )ද හVදාව ෙවත ෙයාV කළහ. ෙb 
අව1ථාෙ? W, MBP සහ හVදාෙ? ප|ධාන �J� ම�ඩලෙ5 (Interlligence Directorate -GZI) 
සම @©යාකා£Oවෙය7 0ලධා£7 aය ගණන( අO අඩං¾වට ගැ0ණ. එ}7 අනIරැව 
පැවැOT නµ ගණනාව@7 ප�ව 6a ෙදෙන( ෙවP තබා ඝාතනය කරන ල8. ප(ෂෙ5 
සෑම ම2ටb ව^7 හාර ප7 aය ගණනක 0ලධා£7 සමඟ අO අඩං¾වට ගැෙනන 
ෙගාVBකා මහජන ෙ?8කාෙව7 ෙගාVBකා අIරැදහ7 sම පැහැ8^ සංඥාව( Tෙ5ය: 
ආර(ෂක ෙ1වය ද ඇI�ව, ප(ෂ යා7තÍණෙ5 සb¬`ණ යටO sම සඳහා කාලය පැ/ණ 
{��. ආර(ෂක ෙ1වෙ5 ඉහළ තනIරැ දරන 0ලධා£7 @rප ෙදෙන(ද aරගත කරන 
ල8. ෙගාVBකා ෙවzෙව7 @a 6ෙටක නµව( ෙගාz ෙනාකරන ලද 0සා , �ඩාෙප12 r 10

ලා1ෙල+ ෙරා} (László Rajk) ෙහ+ ප|ා� r රැෙඩාB� 1ලැ71@ (Rudolf Slánský) ෙම7 
ෙනාව ෙප+ල7තය ෙස+6ය2කරණය sම එක ප|ධාන ෙබාරැ නµව@7 සල�¡ Tෙ5 නැත. 

 “ශ¯/කය7ෙ� ව�ාපාරය ඇIලත ප|ෙක+පනය” සbබ7ධෙය7 හටගO පළrල?වට 
සbබ7ධ s a\ෙ5 ආර(ෂක ෙ1වෙ5 �ඩා ෙකාටස( පම�. එය 1949 aට මහO ෙලa7 
ව`ධනය s 1952 ෙවJW 34,000 ( ෙ1වකය7 බඳවාෙගන a\ෙ5ය. aJ�යට අදාළ aය� 
ඒජ7තවරැ7ම ෙදපා`තෙb7I අංක 10 ට අයO Tහ. එr ෙ1වකය7 100 ( පමණ 
a\යහ. 1948 W ෙගාVBකාෙ� අzප|ා�{කයා T ෙබාෙල1ලා? ෙබරෑ2 (Boleslaw Bierut) ෙ� 
ප|ධානOවෙය7 ෙපා^\�)ෙර+ව 6a7, MBP  සහ GZI  r සං6ධානාOමක ගැට�වල 
වඩාOම වැදගO 6ම`ශන සහ ෙපාR 0ෙය+ග 0`මාණය m�ස ආර(ෂක ෙකා/සම( 
mr§sය.  

 Several theories have been put forward to explain this, including the ideas that Bołesław Bierut, Gomułka’s successor, adroitly 10

opposed the directives from Moscow, or Stalin himself opposed the proposals he received from Warsaw. There is as yet no proof to 
back up either of these theories.



 ෙb )ගෙ5 ප|ධාන ල(ෂණය( වzෙ5 aය� සමා´ය ස7ද`භය7 සහ ෙJශපාලන 
´6ත Iළ “ෙබ1Îකා” (Bezpieka) (ආර(ෂක ෙ1වය සඳහා ෙයාදා ගැෙනන ලද ජනm|ය 
නම) ස`වව�ාÎව පැවÃම}. 1949 ¤bහානෙ5 W, ආර(ෂක ෙ1වෙ5 අවශ�තා සඳහා 
ෙතාරIරැ සපයන 74,000 ක පJධ{ය ප|මාණවO ෙනාෙවJW, ර¿කවරණ ක�ඩායb (Referat 
Ochrony  -RO) යන �ඩා  ක�ඩායb aය� කා`/ක ව�ාපාර Iළ mr§වන ල8. වසර 
@rපයක W ඒ ආඩය7 600 ( පමණ Tහ. MBP  ඇIලත, වැPෙය7 අවධානය( ෙයාV 
කරන ලJෙJ ආ`¹ක ර¿කවරණ අංශය (Economic Protection Section) Iළ ෙදපා`තෙb7I 
@rපය( ෙවත}. 1951 aට 1953 ද(වා අO අඩං¾වට ග7නා ලද (සෑම වසරක W ම 
5,000 ( පමණ aට 6,000 ( පමණ ද(වා) අය අතර බ¦තරය ෙb ෙ1වෙ5 678තය7 
Tහ. එයට 6ශාලතම ෙතාරIරැ සපයන (26,000 ක mnස() a\යහ. ක`මා7ත (ෙÌතÍෙ5 
ඕනෑම කඩා වැ�ම( ෙහ+ නැවÃම( කඩාක�පBකා£ @©යාවක නැOනb ව�ාපගා± 
@©යාවක ප|{ඵලය( යැ} ඕපපා{කව සැල��. සමහර අව1ථාවල W එක ෙකාbපැ�යක 
ශ¯/කය7 Rab ගණන( aරබාරයට පO 6ය. රාජ� ආයතන ආර(ෂා @£ම සඳහා, 
බ¦තා(ෂ�ක අධ�යනෙ5 ෙයෙදන අෙ�(ෂකය7 ගැන ත(ෙ1රැ සැපÛම ආර(ෂක 
ෙ1වයට පැවnණ. ෙ1වෙ5 0ගමන වල ප|{ඵලය අzව 1952 W 1,500 ක පමණ mnසකට 
ඔd7ෙ� අධ�යන කට)I 8ගටම කරෙගන යෑමට ඉඩ ෙනාලැ��. 

 තවO පn>ෙÙදය( සටහ7 කර7ෙ7 {næ සහ අzභවයට ගැෙනන ම1 ෙක+ටා 
ගැන පාලන සහ k{ සbබ7ධෙය7 aR ෙවන “කෘxකා`/ක ස½පාකාර වල ර¿කවරණය 
සහ සං6ධානය” (එනb ස½හකරණය}). ෙb අවසාන aJ�ෙ5 W, වඩාOම @©යා�^ 
ආයතනය Tෙ5 ආර(ෂක යා7තÍණය ෙනාව ෙපාËaය සහ 1945 W mr§වන ලද ‘ආ`¹ක 
අපහරණයට සහ කඩාක�පBකා£Oවයට එෙරr 6ෙpෂ ෙකා/සම}. ෙචකා arකරවන 
ලද ෙb නාමය ජනතාවෙ� හදවO Iළට Xෂණය ඇIB කෙ¥ය. ෙක+ටා සb¬`ණ @£මට 
අසමO sම 0සා 81{Í(ක පහෙළාව@7 දහ1 ගණනක ගbබද වැaය7ව aරගත කරන 
ල8. 6ෙpෂ ෙJශපාලන සැල�මකට අzව ෙපාËaය සහ ආර(ෂක හVදා 6a7 අO 
අඩං¾වට ගැkb වල 0යැ�නහ: ෙක+ටා සපයන ලJදා dවO, V^7ම අO අඩං¾වට 
ගැzෙ7 යම( කම( {� ගbබදවැaය7ව} (�ලා(). දÏවb 0යම කර7නට ෙපර ස{ 
ගණනාව( ඔd7 නµ ෙනාමැ{ව අO අඩං¾ෙ? ප� Tහ. ඔd7ෙ� {næ, ප® සbපO, 
සහ ෙවනO ෙJපල රජයට පවරා ගැ0ණ. අ{ෙ`ක ෙකා/සb නාගnක ජනගහණය ගැන ද 
6පර/7 a\ෙ5ය. ඔd7ට ලැ�ණ ෙබාෙහ+ දÏවb සමෙ�(ෂණය සඳහා, ක�කඩ 
පවOවාෙගන යාම සඳහා, නැOනb 1952-1954 කාලෙ5 W ර1{යාRකාර හැ8යාව සඳහා 
Tහ. ෙකා/සෙb Ã7R එ7න එ7නම තවO ම`දkය Tෙ5ය. 1945-1948 කාලෙ5 W එය 
10,900 mnස( බලාOකාරෙය7 ශ¯මය ග7නා කඳdරැ ෙවත යැTහ. 1949-1952 W ඒ දOතය 
46,700 ද(වා ඉහළ ¤ෙ5ය. 1954 වසර ද(වා V� එකIව 84,000 ( 6ය. ෙb නµ Ã7R 
ෙJශපාලන අපරාධ සඳහා ෙනාsය, ඒO ඊ0යා සමෙ�(ෂකය7 යැ} සැලෙකන ලද, RÌකර 
පළාO ජනගහණයට බලපාන දÏවb වල 1වභාවය එයාකාරෙය7ම T ම`දන ක©මය@7 
පැ/ෙණන ල8. 

 ආර(ෂක යා7තÍණෙ5 ප|ධාන අරVණ Tෙ5 පාතාල සට7කා±7 හඹා යෑම}. PSL 
සට7කා±7, බටrෙර7 ආප� පැ/ෙණන ලද ෙසාBදාRව7, 0ලධා£7, ෙJශපාලන කාඩ`, 
සහ )Jධයට ෙපර 0ලධා£7ව a\ අය යනාW7 එr ඉල(ක Tහ. 1949 VB කාලෙ5 W, 
සැක කට)I කාරකය7ෙ� ලැ}1Iව ව`²කරණ @rපය@7 ප|/ත ෙකnණ. 1953 



ජනවාn මාසය ෙවJW ඒáය �Jගලය7 /^යන 5.2 ( ගැන, එනb වැPr\ ජනගහනෙය7 
Iෙන7 එක( ගැන ^mෙගාz ආර(ෂක ෙ1වය සIව {�ණ. k{ 6ෙර+� සං6ධාන 
Iර7 @£මට අමතරව, ෙJශපාලන නµ සංඛ�ාව ද වැPෙව7නට පට7 ගැ0ණ. 66ධාකාර 
“0ෙර+ධාන mgෙවO” වල ප|{ඵලය( හැ\යට aරකරැව7 සංඛ�ාව ද ඉහළ ¤ෙ5ය. ඒ 
අzව 1950 ඔ(ෙත+බ` මාසෙ5 W, එක රා{Íයක W 5,000 ( අO අඩං¾වට ගැkම “K 
ෙමෙහ)ෙb” ප|{ඵලය 6ය. 1952 W 21,000 කට වැP mnස( අO අඩං¾වට ගැ0ණ. 0ල 
දOත වලට අzව, 1952 ෙදවන බාගෙ5 W ෙJශපාලන aරකරැව7 49,500 කට වැP 
සංඛ�ාව( a\යහ. ෙJශපාලන බාල අපරාධකාරය7 සඳහා T 6ෙpෂ aරෙගදර( පවා 
{�ණ. එතැන 1953 W බාල අපරාධකාරය7 2,500 ( a\යහ. 

 6රැJධ ප(ෂ Iර7 කර දැ½ ප�ව 1වා�න ආයතනය( හැ\යට ප|ධාන ෙලa7 
ඉ{nව a\ෙ5 කෙත+^ක පB^ය පම�. 1948 7 ප�ව එය ගැන දැP 6පරම@7 ප� T 
අතර 0ර7තෙය7 පහර එBල ෙවන තැන( බවට එය පO6ය. 1950 W �ෙෂා�වරැ 
aරගත @£b ඇරÇණ. 1953 සැ�තැbබ` r W, නµ මඟට ෙගන යන ලද �ෙෂ+� 
ෙච1වා� කැÌමෙර( (Czeslaw Kaczmarek) ෙවත වසර ෙදාළහක aර දÏවම( ලැ�ණ. 
එෙ1ම ෙප+ල7තෙ5 අග· රාජ¾රැ ප|සාW T කාPනB 1ෙටෆා7 6ය101@ (Stefan 
Wyszyński) ද aරගත කරන ල8. V� වශෙය7 පැ6Jද7 100 කට වැP mnස( aරෙගදරට 
යැ6ණ. ෙයෙහ+වාෙ� සා(xකරැව7, ඇෙමnක7 ඔOIකාරය7 යැ} සැෙලකන ලJදd7, 
6ෙpෂෙය7ම ෙගාRරැ Tහ. 1951 W 2,000 කට වැP එවැ0 mnස( aරගත කරන ල8. 

 ෙb කාලෙ5 W හැෙම+ම aරෙගදරට යන ෙලස( ෙපk ¤ෙ5ය: ෙපා^\�)ෙර+ෙ? 
සාමාwකය7, (rට� අගමැ{ ඇI�ව) )Jධයට ෙපර 0ලධා£7ව a\ අය, ජනරාBවරැ, AK 
r අණ ෙදන 0ලධා£7, �ෙෂා�වරැ, ජ`මාzව7 හා සට7 කළ ප�ව ෙකා/)012වාW7ට 
එෙරrව අ6ගO පා`ශවය7, සා½rක ෙගා6ෙපාළ (kolkhozy) ෙවත යෑ ම ප|{(ෙÌප කළ 
ගbබද වැaය7, ¤7න( හටගO පතලක පතBකරැව7, ෙප+1ටරයක ෙහ+ තා�පවල 
ගැ×\ අSන ලද ෙහ+, නැOනb sRරැ කඩන ලද 0සා අO අඩං¾වට පOT තරැණ mnස. 
ක©මයට එෙරr 6ය හැ@ ඕනෑම අෙය(ව සමාජෙය7 Iර7 කරන ල8, එෙ1ම @©යාකා£ 
sමට ඇ{ aය� 0දහස තහනb 6ය. 1¹ර කාËනව �ය@7 සහ 6�රැවා තැෙබන 
ෙලස@7 සමාජය පවOවා ගැkම ෙb ව�ා�ත ෙලa7 පව{න Xෂණ ක©මෙ5 ප|ධාන 
කට)Oත( Tෙ5ය.  

 ෙJශපාලන aරකරැෙව( T අ7ෙû 1ටැෙෂ( (Andrzej Staszek) 1950 
වසරට මඳකට කg7 ?ෙරා7@ (Wronki) aරෙගදර තOවය ෙමෙ1 61තර 
කෙ¥ය: 

පpචාO-)Jධ ෙප+ල7තෙ5 නරකම ව�ා�ය (ෂය ෙර+ගය 6ය…අm එක 
aර�\යකට හO ෙදෙන( බැ¤7 Tහ. එය ඉතා �ඩා 6ය, හතර¿1 ±ට` 
අටකට යා7ත/7 සමාන Tව(, සහ අmට හැෙර7න ඉඩ( වO {�ෙ� 
නැහැ. එක 8නයක අට වැ0 aරකරැෙව( පැ/�ෙ5ය, යb@a දරැ¡ 
තOවයක ඔ¦ a\න බව අmට (ෂණෙය7 ෙපk ¤ෙ5ය. ඔ¦ට @යා 
ෙක+�පය( ෙහ+ ෙපාරවන ෙරJද( {�ෙ� නැහැ, එෙ1ම ඔ¦ දැP ෙ1 
ෙර+ගාIරව a\න බව ෙපz�. ඔ¦ (ෂය ෙර+ගෙ5 අ7{ම අව1ථාවක 
R( 6Sන බව වැP කB ෙනාෙගා1 පැහැ8^ 6ය. ඔ¦ෙ� aරැර (ෂය 



ෙර+ගෙ5 Iවාල ව^7 m£ {��. මෙ� aර�\ෙ5 T අ0( අය ෙකාතරb 
�යට පOව a\නවා දැ} R§ 6ට මමද දැP ෙ1 �යට පO Tෙය/…හැ@ 
තරb ඔ¦ට ඈත@7 ඉ7නට අm වෑයb කෙළV. හතර¿1 ±ට` අටක aර 
�\යක /0�7 හO ෙදෙන( 6a7 අටවැ7නා ෙව{7 ඈOව ඉ7නට 
හදන ඒ වෑයම ෙකාතරb අÒත Tවාදැ} ඒO ඔබට rතාගත හැ@}. 
තOවය තවO නරක අතට හැරැෙ� ඔd7 ඊ ළඟ කෑම ෙ?ල ෙගෙනන ලද 
6ට}. ඔ¦ට ෙක+�පය( {�ෙ� නැහැ, @aෙව( ඔ¦ට එවැ7න( 
ෙගනාෙවO නැහැ. මම අ0O අය 8හා බැÚවා, ඒO කdරැO ෙවන 
ෙකෙන�ෙ� ඇ1 Vණගැ�ෙ7 ෙහ+ ඔ¦ 8හා බැÚෙ? නැහැ. 

මම ඒක තව RරටO දරා ග7න බැndණා, ඉ{7 මම ඔ¦ට මෙ� mඟාන 
R7න. මම @?වා ඔ¦ට ඉ1සරෙවලා ක7න, මම ඊට ප1ෙස ක7නb 
@යල. ඔ¦ ඔ¦ෙ� මැරැ¡ සහ උදා<න V¦ණ මා ෙවත හැෙර?වා (@aම 
ෙදය( ගැන උන7Rව( ඔ¦ට {�ෙණ නැහැ), එ6ට මට අැ¦ණ ඔ¦ 
@යනව, “ෙbක} ඉ{7, මම මැෙර/7 ඉ7ෙන…මට ඉ{n ෙවලා {ෙය7ෙන 
තව 8න @rපය( 6තර}.” අ0O අය තැ{ෙගන බලාෙගන a\ය W, මම 
@?වා, “ඔබ ක7න, මෙ� ෙසෟඛ�යට ඔබ ක7න.” එතෙකාට ඔ¦ව ෙම7ම 
මාවO මඟ හැරලා ඉ7න අ0O අය උOසාහ ගOත. ඔ¦ කාලා ඉවර 
dනාම, මම {යන ඉ{n වIර \ෙක7 mඟාන ෙහ+දලා දාලා, මාO ක7න 
පට7 ගOත.  11

 1953 වසර අග W ක©මය මඳ( ෙවන1 ෙව7නට පට7 ගැ0ණ. ෙතාරIරැ සපයන 
අයෙ� පJධ{ය ක©මෙය7 අ}7 කර දමන ල8, aරෙගවBවල තOවය7 මඳ( 8)¡ 
ෙව7නට පට7 ගැ0ණ, ෙසෟඛ� ෙtI මත සමහර aරකරැව7 0දහ1 කරන ලදහ, නµ 
මඟට ෙගන ¤ය ජනතාව අµ Tහ, එෙ1ම දÏවb ද මඳ( ^rB Tහ. ශා£nක පහර Wb 
සහ වධrංසා අµෙව7 aJධ 6ය. 6ෙpෂෙය7ම නරක හැ8යාෙව7 )I 0ලධා£7 යැ} 
සැලෙකන අයව ෙ1වෙය7 ඉවO කරන ල8. අංක 10 ෙදපා`තෙb7Iව 6�රැවා දමන ල8. 
ආර(ෂක ෙ1වෙ5 ෙ1වකය7 අµ කරන ල8. 1953 ෙදසැbබ` මාසෙ5 W “0දහස ෙත+රා 
ග7නා ලද” (අෙන( පැOතට ¤ය) අංක 10 ෙදපා`තෙb7Iෙ? උප ප|ධා0යාව rට� 
ෙය+ෙස� Ì×ය2ෙල+ (Jósef Światlo) 6a7 1954 සැ�තැbබ` 28 වැ0දා )ෙර+පෙ5 0දහ1 
ෙ`Pෙය+ව (Radio Free  Europe) හරහා වා`තා ගණනාව( ෙබදා හnJW  එය ෙබ+bබය( 
m�රැවා ෙම7 6ය. මහජන ආර(ෂාව සඳහා T ක/§ව (KPB) සමඟ ස{ @rපයක W MBP  
ප|{සං1කරණය කරන ලRව එය අභ�7තර කට)I අමාත�ාංශය (Ministry of  Internal 
Affairs  -MSW) බවට හැර6ණ. MBP  r අැම{වරයා සහ එr උප අැම{වරැ7 ප1 
ෙදනාෙග7 I7 ෙදෙන�ෙ� ඉBලා අ1sb බලාOමක 6ය. 1953 ෙදසැbබ` මාසෙ5 W 
ෙගාVBකා 0දහ1 කරන ල8. ඒ ෙවzවට 6ම`ශන ෙදපා`තෙb7Iෙ? ප|ධා0යා T 
ෙය+ෙස� ෙරාසැ71@ (Jósef Rozański) aරගත ෙකnණ. ආ`¹ක අපහරණ සහ කඩාක�පB 
@£b වලට එෙරrව සට7 ව8න 6ෙpෂ ෙකා/සම තහනb කර දමන ල8. 1955 ජනවාn 
මාසෙ5 W මධ�ම ක/§ව 6a7 “වැර8 සහ ෙද+ෂ” ෙහළා දැක ඒවාෙ5 aය� වැර8වලට 
වග@ව )OෙO, “ප(ෂයට ඉහg7 තම7ව තබාග7නා ලද” ආර(ෂක ෙ1වය යැ} Ã7R 
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කළහ. MBP  ඝාතකය7 @rප ෙදෙන( අO අඩං¾වට ගැ0ණ. එෙ1ම යgO ආර(ෂක 
ෙ1වෙ5 ෙ1වකය7 සංඛ�ාව අµ කරන ල8. 

 ඒO සැබැ67 ෙb සමහර ෙවන1කb ෙබාරැවට ෙප7වන ලද ඒවා Tහ. 1955 W 
තවමO ෙJශපාලන aරකරැව7 30,000 ( පමණ a\යහ. ඒ වසෙ` ෙදවැ0 භාගෙ5 W 
rට� අමාත�වරෙය( T, 1948 W 6ෙpෂ Ì×ය2ෙල+ ක�ඩායම( 6a7 අO අඩං¾වට 
ගz ලැ�වා T ?ෙලාජ/ය`1 ෙලෙචා6(1 (Włodzimierz Lechowicz) ෙ� නµව ද@7නට 
හැ@6ය.  1949 වසර ෙත( ෙපා^\�)ෙර+ෙ? සාමාwකෙය( T මාnය7 1m හB1@ 12

(Marian Spychalski) 1950 W අO අඩං¾වට ගැk, 1956 අෙ�|B ද(වා නµ ෙනාමැ{ව 
aරබාරෙ5 a\ෙ5ය. ෙJශපාලන ම`දනෙ5 සැබෑ අµ @£ම ද@7නට ලැෙබ7ෙ7 1956 W 
6aවැ0 ෙස+6ය2 ප(ෂ ෙකාංග·සෙය7 ප�ව සහ ඒ කාලෙ5 W ම වාෙ� aJධ ෙවන 
ෙබරෑ2 ෙ� මරණෙය7 ප�ව}. ෙJශපාලන aරකරැව7 1,500 ( පමණ aරගතව a\යද, 
(ෂමාව( එr W 0ෙ?දනය ෙකරැ�. දÏවb ලැ¸ {�ණ සමහර mnස( �නරැOථාපනය 
ෙකnණ. ෙප|ා@)ෙ`ට` ජනරාBවරයා සහ අ�කරණ ඇම{වරයා යන ෙදෙදනාෙ�ම තනIරැ 
වලට අÚ{7 අය පO කරන ල8. rට� ආර(ෂක උප අැම{වරයාව සහ පැව{ අංක 10 
ෙදපා`තෙb7Iෙ? ප|ධා0යාව අO අඩං¾වට ගැ0ණ. අභ�7තර කට)I අමාත�ාංශය 
ෙව{7 එෙත( ෙමෙහයවන ලද aරෙගවBවල පාලනය අ�කරණ අමාත�ාංශය ෙවත 
පවරන ල8. ඇIලත සට7 වල ප|{ඵලය( වශෙය7 ආර(ෂක ආයතන ෙබාෙහාමයකට 
කළ )I ෙJ ගැන වැට÷ම( ෙනාsය. ඉතාමO රහaගත හdBකාරය7 ඔd7ෙ� ෙ1වා 
ඉවO කරගOහ. ඒO ක©ෙම+පාය ෙවන1 Tෙ5 නැත: ආර(ෂක ෙ1වය තවමO උන7Rෙව7 
a\ෙ5 ඒ ජනතාව ගැනම}, එෙ1ම aරෙගවB r1ව {�ෙ� බාගය@7 පමණ}. 
ෙතාරIරැ සපයන අය 34,000 ( a\ පJධ{ෙ5 අµ @£b {�ණද දහ1 ගණ07 
6ම`ශන තවමO aJධ ෙව/7 පැව{ණ. ව�ා�ත ෙලa7 පැව{ Xෂණය \ක( අµ 
පnමානය@7 @©යාOමක sම පමණ( සරල ෙලa7 aJධ 6ය. එය එr පරමා`ථය අO 
කරෙගන {��: ෙරwමයට වඩාOම @©යා�Ë ෙලa7 එෙරr Tව7 දහ1 ගණ07 /ය 
ෙගා1 a\යහ, “ජනතාවෙ� ප|ජාත7තÍවාදය ආර(ෂා කරන” අයට ලැෙබන ඉරණම 
�ම(දැ} යන පාඩම සමාජය 6a7 ඉෙගන ෙගන {��. 

සැබෑ සමාජවාදය, නැRනF ෙත#රාගR මMදනය (1956-1981) 

 ෙප+ල7තෙ5 ප|ච�ඩ ෙJශපාලනය සහ සමාජ කැළÔම@7 )I “යකඩ සමාජවාදය” 
සාෙ�(ෂ ෙලa7 පැව{ෙ5 ෙක\ කාලය( Iළ පම�. මඟ එන ^rB sb අzව 
ආර(ෂක ෙ1වෙ5 ක©ෙම+පායය7 ද යා7ත/7 ෙවන1 Tහ. ජනගහනය පාලනය @£ම 
සඳහා ෙයාදාගO ආර(ෂක ආයතනය ද තවO අප|aJධව කට)I කර7නට Tහ. ඒ 
සමඟම ආර(ෂක හVදා එ8nවාW kත�ාzñල සහ පාතාල ව�ාපාර, කෙත+^ක පB^ය, 
සහ 6JවO ක�ඩායb ගැන ෙස+8aය තවO දැP කළහ. 

 මහපාෙ` පැවැOෙවන උJෙඝ+ෂණය( ෙමාෙහාතක දැzb Wම@7 6�රැවා හnන 
»දානම( ආර(ෂක යා7තÍණ ව^7 ෙJශපාලකය7 බලාෙපාෙරාOI Tහ. ෙමය 1956 Æ0 

 Before the war, Włodzimierz Lechowicz had been a civilian employee of the military counterespionage organization and a GRU 12

collaborator. During the German occupation he worked inside the Polish government-in-exile in London while still belonging to the 
Communist Party counterespionage network. His boss was Marian Spychalski.



මාසෙ5 ෙපා1නා7 (Poznań) r නැෙගනrර කඳdෙ` ශ¯/කය7 ගO ෙදවැ0 මහා කැර¿Bල 
කාලෙ5 W අාරbභ T Ò/කාව@. එම වැඩ ව`ජනය 0සා ආර(ෂක හVදා, ෙපාËaය, සහ 
KBW යන aයBල7ම �Rමයට පOව a\යහ. ප|ාෙය+¤කව සහ අ}Pයෙලාw දැ(ම අzව ද, 
ඒ වැඩ ව`ජනෙය7 ප�ව උJෙඝ+ෂකය7 දස දහ1 ගණන( සහභා² T ෙපළපා^ ඇ{ s 
අනIරැව මහජන ෙගාඩනැÐ^ වලට ද පහර Wම ද@7නට ලැ�ණ. එක අත@7 සලකJW, 
ෙපා1නා7 කැර¿Bල යz 1945-1947 a6B )Jධෙ5 අවසාන පn>ෙÙදය}. උJෙඝ+ෂකය7 
6a7 පළVෙව7 පහර ෙදz ලබන එකම අව1ථාව ද එය Tෙ5ය. ප(ෂය මෘග ෙලa7 
ප|{චාර දැ(sය: “ජනතාවෙ� ෙරwමයට එෙරrව ඔසවන ඕනෑම අත( කපා දමනවා,” 
යැ} අගමැ{ 0ෙ?දනය කෙ¥ය. )ද හVදාව )ද ටැං@ සමඟ පාරට බැ1සහ. හැOතෑව( 
පමණ mnස( /ය ¤යහ. aය ගණන( අO අඩං¾වට ගැ0ණ. ෙපළපා^ ¤ය Rab 
ගණන( උසා6 ඉ8nයට පV¡වන ල8; ඒO ෙb ^rB කාලෙ5 W 0�O T දÏවb, 1956 
ඔ(ෙත+බ` මාසෙ5 W Ã7R ෙවන ලද, සාෙ�(ෂ ෙලa7 VR Tහ. 

 1956 ඔ(ෙත+බ` 19-21 W පවOවන ලද, ෙප+ල7ත එ(සO කbකරැ ප(ෂෙ5 (PZPR) 
(නම ෙවන1 කරන ලද ෙකා/)012 ප(ෂය) මධ�ම ක/§ෙ? අට වැ0 ¬`ණ සාමාwක 
ර¿1sෙb W KBP 6�රැවා හැර ආර(ෂක ෙ1වය MSW සමඟ එකI කරන ල8. ආර(ෂක 
යා7තÍණෙ5 ෙ1වක සංඛ�ාව aයයට 40 @7 අµ Tෙ5ය, එr ඉ{n Tෙ5 9,000 ( පම�. 
එෙ1ම aය� ෙතාරIරැ සපය7න7ෙග7 aයයට 60 ( ද ෙ1වෙය7 ෙනරපා හnන ල8. 
ක`මා7ත ඇIලත T ඊ0යා ර¿කවB ක�ඩායb ද යටපO කරන ල8. ඒ ෙවJW කරෙගන 
¤ය 6ම`ශන ව^7 බාගය( අOහැර දමන ල8. අවසාන ෙස+6ය2 උපෙJශකය7 ෙමා1ක? 
බලා ¤ය අතර ඔd7 ෙවzවට ෙප+ල7තෙ5 0ල KBG කා`යාලය( mr§වන ල8. ආර(ෂා 
යා7තÍණය නැවත වර( 6පරමට ල( Tෙ5ය. එr ෙබාෙහ+ කාඩ`වරැ ෙනරපා හnන ල8. 
ඔd7 අතර වැPෙය7ම a\ෙ5 )ෙද? සbභවෙය7 )I අය}. එ}7 තරැණ පරbපරාවට 
එයට ඇIBෙව7නට ඉඩකඩ සැල��. ම`දkය යා7තÍණය ද දැP ෙ1 ක�පාR කරන ල8. 
එෙ1 නVO, 1956 ඔ(ෙත+බ` මාසෙ5 W නැවත බලයට පO T ෙගාVBකා ඇI� ප(ෂ 
නායකOවය ඒ ම`දkය යා7තÍණෙ5 0ලධා£7ව නµ මඟට ෙගන යෑමට 6රැJධ Tහ. එr 
ප|{ඵලය( වශෙය7 අප|aJධ නµ @rපය( පමණ( පැවැOෙවන ල8. PZPR  නායකය7  
ෙපාRෙ? සැල@Bල( දැ(Tෙ5 නැවතO කැඳව7නට aJධ 6ය හැ@ T යා7තÍණය @aR 
ෙලස@7 අ1ථාÛ ෙනා@£ම}. 

 1957 ෙපබරවාn තරb VB කාලයක W, MSW r පළV මහා ර¿1sෙb W, ජ`a 6චා 
(Jerzy Wicha) ඇම{වරයා (1ටා^7 ෙය+ජනා කළ පn8) “පං{ අරගලය Ãවó  @£ම” යන 
ම{ය ඉතා වැර8 යැ} තහdරැ කර a\ෙ5ය. ඒO අරගලය එ7න එ7නම ර¿PකB බැ67 
වැP ෙව7ෙ7 යැ} ද @ය7නට ඔ¦ සමO Tෙ5ය.  ෙb ෙමාෙහාෙO පට7 ක©මෙ5 13

අවසානය ද(වා, ආර(ෂක ෙ1වය සහ PZPR  ඇI� අෙන�O සං6ධාන, )ද හVදාව, 
ෙප|ාපගැ7ඩා යා7තÍණය, 0තරම ෙමයාකාරෙය7 පර1පර ෙලස@7 කට)I කළහ. 

 වසර 61සක 0හඬ, සං�7, සහ ෙහාS7 සං6ධානය කරන ලද වැඩ, ඉඳrටක 
ව`ජන සහ කර¿^ ව^7 සටහ7 sෙම7, ම`දන ක©මෙ5 පදනම හැෙදන ල8. රහaගතව 
ඇ¦b ක7 ෙදන සහ ^)b ¦වමාරැව 0යාමනය කරන තා(ෂණය ද සමÐ7, 6ශාල 
සංඛ�ාව@7 )I ෙතාරIරැ සපයන අයෙ� පJධ{ය ද ඒ වසර ගණනාව Iළ W පn¬`ණ 

 Central MSW Archives, sygn. 17/IX/268, vol. 7.13



කරන ලJෙJය. 1970 ගණ7 වල W නව ආර(ෂක ෙ1වය (Służba bezpieczeństwa  -SB) 
6a7 ආ`¹ක ඉල(ක ෙවත 6ෙpෂ අවධානය ෙයාV කරන ලJෙJය. ඒO ඊට කg7 පැව{ 
ආර(ෂක ෙ1වාව7 ෙම7 ෙනාව, එr ප|ධාන අවධානය ෙයාV Tෙ5 නව තා(ෂණය ෙයාදා 
ගැkම සහ 66ධ ආයතනවල ලාභදායක බව ගැන}. ෙ1වය කරන 1ථානෙ5 0Ìපාදනය 
ඇණ r�ම 0සා ෙ1වකය7 තව RරටO අO අඩං¾වට ගැzෙ� නැත. ඒO අකා`ය(ෂම 
කළමනාකරැව7 ඉවO @£මට ප(ෂ සං6ධානෙය7 අප|aJධව Îඩනය( එBල d�. 
1ටා^7 )ගෙ5 W බලපාන ෙනාලද ඒO දැ7 ඉතාමO දැP අගය@7 )I T බල@£ෙb 
ක©මය( MSW  සI Tෙ5ය: ගම7 බලපතÍය( 0�O @£ෙb  අ�කා රය}. (එය එක 
ගමනකට පමණ( වලං¾ 6ය). ගම7 බලපතÍය( ලබා ගැkම සඳහා ෙබාෙහ+ ෙදෙන( 
සහාය ෙද7නට ඉ(ම�7 එකඟ T 0සා, ආයතන, ව�ාපාර, සහ 6pව6ද�ාල ඇIලත 
aJධ ෙව7ෙ7 ෙමානවාදැ} @යා 66ධාකාර �J�මය ෙතාරIරැ එකI කරග7නට MSW ට 
හැ@යාව ලැ�ණ. ෙසෙම7 ඒO ක©මවOව, SB 6a7 පJධ{ය නැවත ෙගාඩනඟන ල8, වැP 
සංෙ?W යැ} සැලෙකන (ෙÌතÍ වල 6ෙpෂෙය7ම. පB^යට එෙරr අරගලෙ5 W MSW 
6a7 නව, 6ෙpෂඥ අංශය( 1962 Æ0 මාසෙ5 W mr§වන ල8. ඉ(ම�7ම එr ෙ1වක 
සංඛ�ාව හාර ප7aය ගණන( බවට පO6ය. 1960 ගණ7 Vල බාගෙ5 W, අ�කා£7ෙ� 
අවසරය ෙනාමැ{ව �රැස ඉ8@£ම ගැන නැOනb පB^ ආර(ෂා කර7නට එ(ෙරා( T 
ජනතාවට @rප වතාව( ෙපාËaය 6a7 පහර ෙදන ල8. උසා6ෙය7 R7 දÏවb 
සාෙ�(ෂ ෙලa7 අµ dවO, aය ගණන( ජනතාවට බැට කෑහ, එෙ1ම ඊට වැP mnස( 
දඩ ෙගTහ. 

 1967 W, ඊශා̄ෙයB සහ ආරා� රටවB අතර පැව{ ‘8න හෙ5 )Jධෙය7’ ප�ව 
“සෙය+01වාදයට” එෙරr අරගලය නව සටන බවට පO6ය. ෙb සටනට කැඳවන ලද 
6ෙpෂ ආකාරය Iළ ෙJශපාලන, සමාජ, සහ ජාත�7තර යන {ÍOව කා`යය( අඩං¾ 6ය. 
එෙ1ම ආ�µවට ජා{කවාW උ¡�ම උJWපනය @£ම සඳහා නව මාධ�ය( උවමනා s 
{�ණ. PZPR  0ලධා£7 @rප ෙදෙන( ෙසම}2-6ෙර+ � අදහ1 සbපාදනය කර/7 ඒ 
Ig7 ආ8තමය7 පැOතකට කර තම තම7ෙ� වෘOÃය තOවය7 8)¡ කරග7නා 
අරV�7 කට)I කළහ. ෙb ෙසම}2-6ෙර+� ෙමෙහ)ම 0සා 1968 මා`I පැව{ Àෂ� 
6ෙර+ධතා ව�ාපාරය ද අවනb�වට පO @£මට හැ@6ය. 66ධ �Jගලය7ට පහර ෙද7න 
යැ} MSW  6a7 ෙතා රIරැ පn1ථාkය ප(ෂ සං6ධාන ෙවත ලබා ෙදන ල8. U.S.S.R. 
ෙම7ම ෙප+ල7තෙ5 ආර(ෂක ෙ1වය ද, “)ෙද?ව7 ෙනාමැ{ ෙසම}2-6ෙර+ධවාදය” 
සඳහා ප(ෂෙය7 සහ රජෙය7 යන ෙදෙක7ම ප|ව`ධනය කර7නට මහා අzප|ාණය( 
ෙදන ලJෙJය. (ෙහාෙලාෙක+12 ෙව{7 ෙප+ල7තෙ5 පැව{ 6ශාල )ෙද? ප|ජාව සැල@ය 
ෙනා)I තරb අBපයකට පO කර {�ණ ද, ෙකා/)012 ෙරwමෙ5 ෙසම}2-6ෙර+ධවාදය 
ප|ව`ධනය @£ම m�ස ෙපාRෙ? ෙයදා ගැzෙ7 ඒ පද වහර}.) 

 k{ 6ෙර+� සං6ධානය හැWෙb ෙබාෙහ+ වෑයb නැ{ කරන ලJෙJ SB 6a7 මහජන 
ක�ඩායb ඇIලතට nංගා ෙගන a�මට සමOsම 0ස}. ෙබාෙහ+ 6ට තරැණ වයෙ1 a\ 
එවැ0 සං6ධානවල සාමාwකය7, එතැ7 aට ෙJශපාලන aරකරැව7 අතර බ¦තරය බවට 
පO Tහ. ෙබාෙහ+ සං6ධාන වලට a\ෙ5 6a හතර( {1 හය( පමණ සංඛ�ාව@7 )I 
සාමාwකය7 පම�. 6JවI7 ගැන දැP ෙස+8aෙය7 a\න ල8. අවශ� dවෙහාO, 
අ�කා£7ෙ� අවසරය ඇ{ව, )ෙර+පෙ5 0දහ1 ෙ`Pෙය+ව ෙහ+ ජාත�7තර මාධ�ය සමඟ 
හdBව කට)I කරන අය කdරැ7දැ} @යා හÊ7වා ෙද7නට ආර(ෂක ෙ1වා වලට 



හැ@යාව පැව{ණ. 1960 ගණ7 �රාම එවැ0 පදනම( මත ¦දකලාව අO අඩං¾වට 
ගැෙනන අව1ථා ද@7නට ලැ�ණ. එr W වැදගOම aJ�ය වzෙ5 ඉතා 6ශාල අzගා/ක 
ර¿ස( a\, වෙය+වෘJධ රචකෙය( T ෙමB@ෙය+` වැ7ෙකා6> (Melchior Wankowicz) 
සbබ7ධෙය0. SB 6a7 ෙකා/)012වාW ල¼�කය7 ගැන 6ෙpෂ ෙස+8aෙය7 ප� Tහ. 
ෙට�ා21@වාW7 ෙහ+ මාඕවාW7 aරගත @£b ගැන සාෙ�(ෂ වශෙය7 සමාජෙ5 වැP 
අවධානය( එBල ෙනාsය. ඒO එක ව�{ෙ`කය( Tෙ5 ෙùසැ( �ෙරා7 (Jacek Kurón) 
සහ කැෙරාB ෙමා සෙල?1@ (Karol Modzielewski) සbබ7ධ aJ�ය}. රැ> (Ruch) 
ව�ාපාරය යැ} හැS7ෙවන ලද k{ 6ෙර+� ෙJශපාලන ක�ඩායෙb හතg1 අට ෙදෙන�ව 
1970 W අO අඩං¾වට ගැ0ණ. එr නායකය7ව වසර හත අටකට aරගත කරන ල8—ඒ 
සාෙ�(ෂව ^rB යැ} සැලෙකන ලද )ගයක W ය. 

 ප|ච�ඩ ම`දනය ෙයාදා ගැkම නැවIෙ7 නැත. ෙගාVBකා බලයට පැ/ණ වසරකට 
ප�ව, 1956 W ෙවනස ෙගන ඒමට සැල@ය )I Ò/කාවක 0යැෙළන ලද ස{පතා 
�වOපත ‘සරලවම’ (Po prostu) වසා දැ±ම ගැන 6ෙර+ධය ද(ව7නට තරැණ mnස( 
ඉ8nපO T 6ට, Rab ගණන( ¾\බැට වලට ල( T අතර දහ ෙදෙන( aරගත කරන 
ල8. 1968 මා`I මාසෙ5 W වැඩ ව`ජන සහ ෙපළපා^ බ¦ල ෙලa7 පැ{ර පැව{ණ. ඒ 
උJෙඝ+ෂණ මහO මෘග ෙලස@7 කඩා දමන ල8. 2,700 ක ජනතාව( අO අඩං¾වට 
ගැ0ණ. එr W 66ධ ආකාරෙ5 ෙච+දනා ව^7 1,000 ( උසා6යට ඉ8nපO කරන ල8. Rab 
ගණන( වසර හතර පහ( තරb 8ග aර දÏවb ලදහ. aය ගණ07 mnස( “යg �¦¡ 
@£ම” සඳහා බලහOකාරෙය7 හVදාවට බඳවා ගz ලැ¸ය. 

 ශ¯/කය7 6a7 පැවැOT ෙපළපා^ ෙවන1 ෙවන1 ප|{ඵල ඇ{ කෙ¥ය. 1970 
ෙදසැbබ` මාසෙ5 W බාB\( V¦Rබඩ නගරවල පැව{ ඒවා අවාසනාව7ත ෙලa7 0මා 
6ය. 6ෙpෂ ෙපා^1 කා�ඩ {�ය W, අ�කා£7 6a7 වසර දාහතරකට ෙපර ෙපා1න7 r 
කළා ෙම7 )ද හVදාව කැඳවන ල8. 0ල දOත @යාපාන ෙලa7, හතg1 ප1 ෙදෙන( 
/ය ¤යහ. ෙපාËaය දහ1 ගණනක mnසකට ¾\ බැට R7හ. ෙබාෙහ+ 6ට එය aJධ Tෙ5 
ෙපා^1 1ථානය ඇIලත W ය. ෙදපැOෙO ෙ�^ ගැ< a\න ෙපා^1 0ලධා£7 ෙපාÚ ව^7 
ඔdනට පහර ෙදන, “ෙසෟඛ�යට යන මා`ගය” 8ෙ� ෙ1වකය7 යා )I Tහ. ඒO 
ෙදසැbබ` aJ�7 ව^7 අනIරැව කාලෙ5 පැව{ වාතාවරණය අzව ය/7 අ�කා£7 
6a7 @aෙව( නµ මඟට ෙගන ¤ෙ5 නැත. අO අඩං¾වට ගO අයව ඒ මාසෙ5 W 
ෙගාVBකා තනIෙර7 ඉවOව ¤ය ප�ව 0දහ1 කරන ල8. ක`මා7ත (ෙÌතÍෙ5 වැඩ 
ව`ජන නායකය7ව 66ධාකාර �ය හා ත`ජනය වලට ල( කරන ල8. 

 1976 W නගර @rපයක හටගO සාෙ�(ෂ ෙලa7 ෙක\ වැඩ ව`ජන වල W, 
අ�කා£7 6a7 6ෙpෂ ෙපා^1 කා�ඩ වලට අ6 ආ)ධ ෙයාදා ගැkම තහනb කරන ල8. 
ඒO ඒ ප|{පO{ය ඝාතන @rපය( aRsම වළ(ව7නට සමO ෙනාsය. දළ වශෙය7 
1,000 ( පමණ mnස( අO අඩං¾වට ගැ0ණ. හාර ප7 aයයකට දඩ 0යම Tහ. Rab 
@rපයකට aර දÏවb ලැ�ණ. 

 අනIරැව එන නµ 6භාග යz ෙච+දනා ලැ~ ෙ1වකය7ෙ�, තරැණ අයෙ�, එෙරr 
වන 6JවI7ෙ� පdB අතර යg සබඳතා හටගැෙනන අව1ථාව( Tෙ5ය. ඒ 0සා 
�J�මO ප|ජාව අතර 6ශාල මාzêය-අ}Ã7 mgබඳ ව�ාපාරය( හට ගැ0ණ. එ}7 ඇ{ 
T තවO ප|{ඵලය( Tෙ5—1947 W PSL තහනb කරන ලද ප�ව ප|ථම වතාවට—සැල@ය 



)I ෙලa7 කbකරැව7ෙ� ආර(ෂක ක/§ව (Workers’ Defense Committee -KOR), සහ 
මාzêය සහ a6B අ}Ã7 ආර(ෂාව සඳහා ව�ාපාරය (Movement for the Defense of 
Human and Civil Rights -ROPCIO) යන සං6ධානාOම 6රැJධ ප(ෂ ක�ඩායb �r sම}. 
ෙb නව තOවය හVෙ? අ�කා£7ට ක©ෙම+පාÛය ෙලa7 ෙත+රාගැkම( කර7නට aJධ 
6ණ. ෙtI ගණනාව( 0සා, ෙරwමය එ7න එ7නම  Vල�ාධාර සඳහා බටrර මත යැÎම 
යන ෙtIව එr ප|ධාන ෙලa7 පැව{ණ, එෙ1ම රට ඇIලත කඩංම2§ව( කළෙහාO 
ජාත�7තර අලාභ aJධ 6ය හැ@යාව හVෙ? ආ�µව 6a7 ඒ ෙවzවට rnහැරය උපාය 
මා`ගය( ෙලaට ෙයාදා ග7නා ල8. ඒවා නb, (ද�ඩ k{ සංග·හය යටෙO ඉඩ ලැෙබන) 
පැය හතg1 අටක කාලය( ස±ප ෙස+8aය m�ස ජනතාව රඳවා ගැkම, ර¿@යා ව^7 
ජනතාව ෙනරපා හැ£ම, මෙන+6ද�ාOමක Îඩනය භා6තය, ෙකාm කරන උපකරණ රජයට 
පවරා ගැkම, සහ ගම7 බලපතÍ ප|{(ෙÌප @£ම}. SB 6a7 ඉතා ඉ(ම�7 ඒජ7තවරැ 
6ශාල සංඛ�ාව( a\න පJධ{ය( ෙගාඩ නඟන ල8. 6රැJධ පැOෙO බලපෑb ක`මා7ත 
(ෙÌතÍය ෙවත ද පැ{ර යා6 යැ} �යට ද(වන ලද ප|{චාරය( ෙලa7 1979 W 
ආ`¹කෙ5 ආර(ෂාව සඳහා T 6ෙpෂ ෙදපා`තෙb7Iව නැවත @©යාOමක කෙ¥ය. 

 ෙb ෙගාඩනැ�b ව^7 W`ඝ කාËන ප|{ඵල @aව( aR ෙනාsය. 1980 ගණ7 මැද W 
නව වැඩ ව`ජන ගණනාව( පට7 ගැ0ණ. දැP මතවාW7 තවමO ප(ෂෙ5 ඉහළ 
තනIරැ අBලා ෙගන a\යහ. ඒO වැඩ ව`ජන බලය ෙයාදවා පාගා දැ±මට ගත )I 
Ãරණවල වගáම @aෙව( ෙනාගOහ. ෙකෙ1 dවද, කbහB aය ගණන( අBලා ෙගන 
a\න aය දහ1 ගණනක වැඩ ව`ජකය7ට V¦ණ ෙද7නට කැම{ ෙහ+ ඊට අවශ� හVදා 
ප|මාණවO තර/7 නැතැ} 1980 අෙග+1I 28 වැ0දා PZPR  ෙපා^\�)ෙර+ ර¿ 1sමක W 
ෙප7zb කරන ල8. 1956, 1970, සහ 1976 W ෙම7 ෙනාව, ෙb අව1ථාෙ? W,  වැඩ 
ව`ජකය7 6a7 ෙùසැ( �ෙරා7 ෙ� උපෙJශය: “ප(ෂෙ5 ක/§ කැÁම පමණ( කර7න 
එපා, ඔෙ¼ම ඒවා සං6ධානය කරග7න,” ය7න mgපැද {��. 

 කg7 වසර වල W ෙ1 ම, ෙල( වැෙල7සා (Lech Wałęsa) ෙ� ‘සහෙය+²තා වෘOÃය 
ස/{ය’ සbබ7ධෙය7ද ඒ ක©ෙම+පායයම ආ�µව 6a7 භා6තා කරන ල8. ඇIලත 
ෙබWb ඇ{ කර/7, ක©මෙය7 එය PZPR පාලනය යටතට ෙගන ඒම අරVණ Tෙ5ය. එම 
උපාය 1940 ගණ7 වල W ජා{ක එ(සO ෙපරVණ ෙවzෙව7 ෙයාදා ග7නා ලJද}. 1980 
ඔ(ෙත+බ` මාසෙ5 W “)Jධමය තOවය(” (stan wojenny) සඳහා මාෂB k{ය පනව7නට 
MSW  සහ )ද හVදාව »දා නb Tහ. ‘සහෙය+²තා වෘOÃ ය ස/{ය’ ඇIලට ක©මවO 
ෙලa7 nංගා ග7නට MSW  සමO 6ය. ඊ ළඟ ¤bහා නෙ5 W ෙවාෙස+? r පමණ( 
ෙතාරIරැ සපයන අය 2,400 කට වැP සංඛ�ාව( a\යහ. වෘOÃය ස/{ෙ5 ප|{චාරය 
දැන ගැkම සඳහා �ඩා පnමානෙ5 ගැ§b මාලාව( අOහදා බැËය. @aO ෙච+දනාව( 
නැ{ව එr සාමාwකය7ව පැය හතg1 අටක කාලය( අO අඩං¾ෙ? තැ¸ය. ඔd7 a\ 
මහජන ෙගාඩනැÐ^ ව^7 ඔd7 බලාOමකව ඉවO කළහ. 1981 ෙපබරවාn ෙවJW අO 
අඩං¾වට ගත )I �Jගලය7ෙ� නාමාව^ සක1 කරෙගන {��. ඔd7ෙ� පැ/ýම 
සඳහා aරෙගවB »දාන/7 පැව{ණ. ඒO PZPR  නායකOවය 8¤7 8ගටම rnහැර සහ 
�ල�� කරන කට)I ව^7 පමණ( සෑ÷මට පO Tහ. 1981 මා`I මාසෙ5 W � ෙගාÌ2 
(Bydgoszcz) r a6B ඇÊb ඇඳගO ෙපා^1 0ලධා£7 6a7 වෘOÃ ය ස/{ 
සාමාwකය7ට පහර Wම වැ0 ෙJ aJධ d�. එෙත( සාමාක± ෙලස@7 a\ ෙප+ල7ත 
ආර(ෂක ෙ1වයට අමතර ෙ1නා ලැ�ණ. 1980 වැඩ ව`ජන ව^7 ප�ව, ජ`ම7 රහ1 



ෙපාËaය T 1ටාa, ෙමෙහ)b ක�ඩායම( ෙවාෙස+? r mr§වන ල8.  KGB 14

සbබ7�කරණෙය7 )Iව ප|ජාත7තÍවාW 6රැJධ ප(ෂයට එෙරrව නැෙගනrර කඳdෙ` 
ආර(ෂක ෙ1වා සමඟ හdBව කට)I @£ම වසර ගණනාව( {1ෙ1 පැව{ය ද, එය 
1ථාmතය අ¬රැ aJ�ය( Tෙ5ය. 

 ෙb තOවය 1981 ෙදසැbබ` VB කාලය ද(වා පැව{ෙ5ය. එ6ට සහෙය+²තාවෙ5 
බලය 6භාග කර බැËමට, ෙපාËaෙ5 තÍ1තවාදය මැඬËෙb ඒකකය 6a7 ෙවාෙස+? r 
¤0 0වන හVදාෙ? වැඩ ව`ජනය( කඩා දැ±ය. 8න දහයකට ප�ව, ෙදසැbබ` 13 
වැ0දා r/8nෙ5 W ෙප+ල7තය Iළ මාෂB k{ය පැනsය. 

“4Oධමය තRවය,” මMදනය ෙපාb බවට පR DEෙF වෑයම 

 �Rම සහගත 0රවද�තාවය@7 )Iව »දානb කරන ලද 6ශාල පnමානෙ5 ෙපා^1 
සහ හVදාමය ෙමෙහ)b අනIරැව පට7 ගැ0ණ. ෙසාBදාRව7 70,000 කට වැPෙය7, 
ෙපා^1 0ලධා£7 30,000 (, සහ )ද ටැං@ 1,750 (, සහ අ6ගO �Jගලය7 ෙගන යන 
රථ 1,900 (, සහ ට�( සහ ෙම+ට` රථ 9,000 (, ¾ව7 යානා සහ ෙහ^ෙකා�ට` 
ක�ඩායම( සමÐ7 ඔd7 @©යාකා£ Tහ. හVදා බ¦ලව a\ෙ5 ප|ධාන නගර වල සහ 
ක`මා7ත ෙ(7òය කරෙගන}. වැඩ ව`ජන නවOවා දැ±මO, ‘සහෙය+²තා’ ෙව{7 
ප|{චාරය( අවශ� ෙනාෙවන ෙ1 ජනගහණෙ5 ෛධ`යය ඉවO කර දැ±ම සඳහා රෙ2 
එ8ෙනදා ´6තය අඩපණ කර දැ±ම ඔd7ෙ� කා`ය භාරය 6ය. Rරකතන වය` ෙපාටවB 
කපා දමන ල8. එ}7 ¤ල7රථ කැඳsමට ෙනාහැ@ Tෙය7 මරණ ගණනාව( aJධ 6ය. 
මා}b සහ ෙප|ටB ෙෂ  වසා දැ/ණ. එක තැනක aට තවO තැනකට යාමට අවසර පO 
අවශ� 6ය. දැP ෙලa7 ඇSn k{ය පැන6ණ. පn¬`ණ වාරණය බලාOමක 6ය. සැල1ෙb 
කා`ය(ෂම බව ඔ�� කර/7, 8න දහයකට ප�ව වැඩ ව`ජන සහ ෙපළපා^ නැව{ණ. 
දාහතර ෙදෙන( මරා දැ/ණ. හාර ප7aය ගණන( Iවාල ලOහ. වැඩ ව`ජකය7 4,000 
පමණ අO අඩං¾වට ග7නා ල8. නOතB සමෙ5 W පට7 ගO පළV නµ වාරෙ5 W, වසර 
Iන( aට පහ( ද(වා කාලය( (සමහර අයට වසර දහය( තරb W`ඝ කාලය() aර 
දÏවb ලැ��. ෙච+දනා ලැ~ aයBල7වම 60pචය කරන ලJෙJ 6ෙpෂ හVදා උසා6 
ව^0. “මාෂB k{ෙ5 ඕනෑම උBලංඝනය(” නැවOsම සහ ඒ සඳහා දÏවb @£ම බාරව 
a\ෙ5 ඔd7ය. ෙස+6ය2 ෙJශෙ5, නැෙගනrර ජ`ම0ෙ5, සහ ෙචෙකා1ෙල+වැ@යාෙ? 
හVදා ෙb කාලය �රාම )ද »දාන/7 a\ෙ5 වැඩ ව`ජන සහ ෙපළපා^ ෙප+ල7ත 
හVදාවට මැඬගත ෙනාහැ@ මහා කැර¿Bල( බවට පO dවෙහාO ඇIB 6ය හැ@ 
»දානම@0. 

 ම`දනෙ5 ෙදවැ0 ෙකාටස සම76ත Tෙ5 aය� 6රැJධ පා(xක සහ ‘සහෙය+²තා’ 
සට7කා±7 aරගත @£ෙම0. එය ෙදසැbබ` 12-13 මැ8යb රා{Íයට මඳ( කg7 පට7 
ගැ0ණ. 8න @rපයක W, සරල පnපාලන Ãරණය@7, ප|ධාන නගර වලට එmටත T 
ර¿ඳdb මධ�1ථාන හතg1 නවයක 5,000 ක ජනතාව( අO අඩං¾ෙ? පOTහ. එr ½^ක 
අරVණ Tෙ5 වෘOÃය ස/{ය අඩපණ කර එr නායකය7 ෙවzවට SB හdBකාරය7 පO 

 The KGB had had offices in Poland since 1956. After 1986 the Stasi also established offices in Bulgaria, Czechoslovakia, and 14

Hungary, but it had fewer agents there than in Poland.



@£ම}. මාස ෙදාළහ( {1ෙ1 පැව{ අO අඩං¾ෙ? තැ¸ෙb ක©ෙම+පාය aරගත කරනවාට 
වඩා දැP බැ67 අµ T ආකාරය( ෙම7 ෙපk ¤ය අතර, මෙt1තÍාOවරැ ෙහ+ නµ අවශ� 
ෙනාT 0සා එය ඉතාමO පහ�ෙව7 @£මට ද හැ@යාව ලැ��. ඒ අO අඩං¾ෙ? තැෙබන, 
aරගත වන, සහ දÏවb ලැෙබන අය ෙවzෙව7 ½^ක වශෙය7 SB  6a7 “තහනb 
ක©ම” (ශා£nක වධrංසා) භා6තා කෙ¥ නැත. ඒ ෙවzවට හVදාව 6a7 සහාය සපයන 
“කැම{ කරවා ග7නා ක©මෙ?ද” ව^7 ඔd7 සෑ÷මට පO Tහ. එෙ1ම හdBකාරය7 වැP 
වැPෙය7 බඳවා ගැkමටO සහ mටරටට සංක©මණය sම සඳහා සට7කා±7ව ෙපාළඹවන 
වෑයb වලටO, ෙබාෙහ+ 6ට ඔd7ෙ� පdBවල අයෙග7 ක�පb ග7නා ත`ජනෙය7, 
කට)I කළහ. 

 1981 ඔ(ෙත+බ` 18 වැ0දා PZPR r පළV ෙBකb හැ\යට වැඩ බාර ෙගන (කg7 
පැව{ අගමැ{ සහ ආර(ෂක ඇම{ පද6 ද තබාෙගන) a\ ෙවා}ෙජt යරැෙස71@ 
(Wojciech Jaryzelski) ට ප(සෙ5 අ7තවාW දැ P මතවාW සමඟ ගැෙට7නට aJධ 6ය. 
ඔd7 අතර ක`මා7ත වල a\ ප(ෂ කාඩ`, )ද හVදා 0ලධා£7, සහ 6ශා̄ම ලO MSW 
0ලධා£7 a\යහ. ඔdනට පහර ෙද7නට @aෙව( a\ෙ5 නැ{ dවද, ෙb අය 6a7 
1වයං ආර(ෂාව සඳහා ක�ඩායම( mr§වා ෙගන {��. රඳවා ඇ{ අයව නµ මඟට 
ෙගනැ6O, මරණ දÏවම පවා ඇIලO, දැP දÏවb 8ය )I යැ} ඔd7 @යා a\යහ. ෙb 
දැP මතවාW7ට අවශ� Tෙ5 Xෂණය ෙපාR බවට පO @£ම}. මරණ දÏවම( ෙනාමැ{ 
ෙපාRෙ? පව{න ම`දනය mgගත ෙනාහැ@ ^rB බව( යැ} ඔd7 සැලñහ. 
‘සහෙය+²තා’ ව�ාපාරයට එෙරrව කලහකා£ ෙප|ාපගැ7ඩා ෙමෙහ)ම( ෙගන ¤යO, දැP 
මතවාW7 උJයාචනය කළ ක©මෙ?ද භා6තය ප|{(ෙÌප කර7නට ප(ෂ නායකය7 Ãරණය 
කළහ. 1ටා^7වාW ක©මෙ?දෙය7 සමාජ ප|{ෙර+ධය පාගා දමනවාට වඩා, ඔd7 
“ෙනාස7�7 තOවය අµ කර7නට’ Ãරණය කළහ. ප|{පO{ය එය TවO, 1982 මැ} 1 
සහ 3 Iළ W පැව{ ‘සහෙය+²තා’ ෙපළපා^ මැඬල7නට අ�කා£7 බලාOමක බලය ෙයද 
Tහ. එය 1791 ව�ව1ථාෙ? සංවOසරය සමරන සාbප|දා}ක උෙළල( Tෙ5ය. එෙ1ම 1980 
ගඩැ71( ¤6�ෙb සංවOසරය T 1982 අෙග+1I 31 වැ0දා ද එෙලසම කට)I කරන 
ල8. දහ1 ගණනක ජනතාව( අO අඩං¾වට ගැ0ණ. aය ගණන( නµ මඟට ෙගන 
¤යහ. හය ෙදෙන( මරා දැ/ණ. ෙb මහජන නµ වල W, පාතාල සහෙය+²තා ක�ඩායෙb 
සමහර නායකය7 වසර පහ( ද(වා කාලයකට aරගත වන දÏවb ලැ~හ. 1982 
ෙදසැbබ` මාසෙ5 W ර¿ඳdb මධ�1ථාන වසා දැ½ ප�ව මාෂB k{ 0ල වශෙය7 1983 
Æ^ 22 වැ0දා ඉවO කරන ල8. ඒ ෙවJW ෙJශපාලන aරකරැව7 1,000 ( පමණ පාතාල 
වෘOÃය ස/{ කට)I, පාතාල V;ණ කට)I, සහ තහනb කරන ලද සාrත� සහ ෙපාත 
පත ෙබදා හැ£ම ෙවzෙව7 සඳහා aරගතව a\යහ. සමහර 6ට ඔd7 aරගත කරන 
ලJෙJ aරකරැව7 ෙවzෙව7 VදB එකI @£ම ෙtIෙව0. අ�කා£7 6a7 ෙබාෙහ+ 
mnස( ඔd7ෙ� ර¿@යා ව^7 පහ කරන ල8. 1981 ෙදසැbබ` මාසෙ5 W දහ1 ගණනක 
වැඩ ව`ජකය7 එ}7 R( 67ඳහ. 6ෙpෂෙය7ම මාධ�ෙ?W7ව “සහ{ක @£ෙb 
@©යාව^ය” අzව අBලා ගැ0ණ— V� වශෙය7 දහසකට වැP mnසකට ර¿@යා අr/ Tහ. 

 1981 ෙදසැbබ` 13 වැ0දාට ප�ව එන පළV ස{ @rපය හැෙර7නට, ෙප+ල7තය 
නැවතO කg7 1949-1956 කාලය සමඟ සස7ඳනය කළ හැ@ තර/7 T ම`දkය )ගය( 
නැවතO අOR§ෙ? නැත. රහ1 ෙ1වා භාෂාෙ? “ෙනාමඟ යවන ෙතාරIරැ පැ{රsම සහ 
6(x�ත කරsම” යzෙව7 හැS7ෙවන නව ක©ම @rපය( ආර(ෂක යා7තÍණය 6a7 



භා6තා කරන ල8.  එය 1970 ගණ7 වල W අභ�7තර කට)I අමාත�ාංශය 6a7 
හතරවැ0 ෙදපා`තෙb7Iෙ? 1වායOත D ක�ඩායම සහ ෙබාෙහ+ පn1ථාkය ශාඛා ද ඒ 
වන 6ටO ෙයාදා ග7නා ලද ක©ම Tහ. 1981 ෙත( ෙb නව ෙදපා`තෙb7Iව පB^ය සහ 
ඒ සමාන සං6ධාන ෙවත පමණ( අවධානය ෙයාV කළහ. මාෂB k{ය පැනsමO සමඟ 
එr @©යාකා£Oවය ��B Tෙ5 ‘සෙහ+²තා’ ස/{ය ද එයට එකI වන ෙලසට}. වෘOÃය 
ස/{ෙ5 ෙJපල වලට පහර Wb ගණනාව( aR 6ය. D ක�ඩායම 6a7 වෘOÃය ස/{ 
ෙගාඩනැÐ^ ��1සා දැ½හ. ෙම+ට` රථ ¤0 තැ~හ, ‘සහෙය+²තා’ සට7කා±7ට ශා£nක 
¾\ බැට R7හ. මරණ ත`ජන යැTහ. ෙබාරැ පාතාල ප|වෘO{ පතÍ සහ ෙබාරැ ප{Íකා 
ෙබâහ. @rප 6ටක W ඔd7 678තය7 පැහැරෙගන ෙගා1 මO;ව� සහ බා�\)ෙ`ට 
මහO මාතÍා ව^7 W ඔd7ව ප�ව මහමඟ අසල අOහැර දමා ¤යහ. @rප ෙදෙන( ¾\ 
බැට කා /ය ¤යහ. ඒ අතර 1983 W ෙපා^1 1ථානයක W මරා දැ½ ෙජෙගා`1 m|ෙස/( 
(Grzegorz Przemyk) නමැ{ පාසැB යන වයෙ1 mn/ දරැෙව( ද Tෙ5ය. 

 ෙb ආකාරෙ5 aJ�7 අතර �ප|aJධ Tව( හැ\යට සැලෙක7ෙ7 D  ක�ඩායෙb 
0ලධා£7 6a7 1984 ඔ(ෙත+බ` 19 වැ0දා ජ`a ෙපාÎÚ1ෙක+ (Jerzy Popieluszko) 
mයIමා මරා දැ±ම}. ෙb aJ�7වල 0ල වා`තාව අzව, ඝාතකය7 ඔd7ෙ� ඉහළ 
තනIරැ ෙහාබවන ලද අයෙ� අzදැzම( ෙනාමැ{ව, ත0වම කට)I කළහ. ෙb කතාව 
@aෙ1Oම 6ය ෙනාහැ@}. ම7ද, ආර(ෂක ක©මය ඉතා ත87 පාලනය T අතර වැදගO 
@©යාව( සඳහා අමාත�ාංශය 6a7 අ0වා`ෙය7ම ෙකාළ සංඥාව( 8ය )I sම}. ෙb 
aJ�ය ගැන අවසානෙ5 MSW 6a7 වරදකරැව7 නµ මඟට ෙගන ෙගා1 දÏවb කළහ. 
නVO, පැ6Jද7 ඝාතනය කරන ලද සහ ‘සහෙය+²තා’ ස/{ෙ5 ජනතාව සbබ7ධ තවO 
aJ�7 @rපය( සඳහා @aR දÏවම( ෙනාලැ��. ජනගහනය දැ(T ප|{චාරෙය7 
අෙය( තOවය ම07ෙ7 ද, ෙb කට)I ව^7 ඔd7ෙ� ප|ධාන අරVණ ඉÌට ෙනාd�. 
එනb, ෙත+රාගO ක�ඩායb අතර �ය පැ{රsම}. ඒ ෙවzවට ෙරwමයට එෙරr Tව7 
තව තවO අ�Ìඨාන සහගත ව7නට පට7 ගOහ. 

 මාෂB k{ෙ5 පළV දව1 වල පැව{ ප|ච�ඩ ගැ§b සහ 1982-83 සම1ත ෙලස@7 
පැව{ ම`දනය සටහ7 ෙව7ෙ7 තවO <මාසrත T ම`දනෙය0. වසර @rපය( 
පමණ( aරගත sෙb අවදානමට V¦ණ ෙදන බව පාතාල සට7කා±7 දැන a\යහ. 
එෙ1ම 0ර7තරෙය7 ෙJශපාලන aරකරැව7 සඳහා (ෂමාව ප|දානය ෙකnණ. එr 
පnනාමෙ5 ෙb අව�ය ෙවJW, ක©මය එr 1ටා^7වාW ප|භවෙය7 ෙබාෙහ+ Rරක පැව{ණ. 

සට% -රාමෙN =ට යටR cම දdවා, නැතෙහාR eeකඩ g ආijව (1986-1989) 

  ෙස+6ය2 )0යනෙ5 ෙපෙර1ෙට�ා}කා (perestroika) සහ �ලා1ෙනා12 (glasnost) 
බලපෑම යටෙO සහ ෙප+ල7ත ආ`¹කය 0tචලනය sම 0සා, ජනරාB යරැසෙල1@ 
(Jaruzeleski) ෙ� ක�ඩායම සම¤ය සඳහා �මන ෙහ+ 6රැJධ ප(ෂ සමඟ එකIෙව7නට 
වෑයb @£ම 1986 වසර අග W පැව{ තOවය}. ෙb වෑයමට කg7 සැල@ය )I තරම@7 
ම`දනය අµව {�ණ. 1986 සැ�තැbබ` 11 වැ0දා අභ�7තර කට)I ඇම{ ජනරාB 
ෙස1වා� @1චා( (Czesław Kiszczak), ඉ{nව a\න ෙJශපාලන aරකරැව7 225 ෙදෙන� 
0දහ1 කරන ලද බව 0ෙ?දනය කෙ¥ය. අවම දÏවb ම2ටම( පවOවාෙගන යෑම m�ස 



ඕනෑම තහනb කරන ලද සං6ධානයක ෙහ+ පාතාල ප|කාශනය( සඳහා සහභා² ෙව7ෙ7 
ද එයට දඩය( ෙහ+ 0වාස අඩ1aය ෙහ+ අවම ර¿කවB ඇ{ 1ථානයක රඳවන බව Ã7R 
ෙකnණ. ෙb ම`දනය එයාකාරෙය7 1976-1980 ගණ7 වල W පැව{ ම`දනය හා සමාන 
Tෙ5 එක වැදගO ෙවනස( ඇ{ව}: දැ7 ආ�µවට ගැෙට7නට aJධ Tෙ5 aය ගණනක 
සට7කා±7 සමඟ ෙනාව දස දහ1 ගණනක සට7කා±7 සමඟ}. 1988 වසර Vල W, 
ප|ථම වැඩ ව`ජන ර¿Bෙල7 ප�ව, ම`දන නැවතO ඉහළ ¤ෙ5ය. ඒO අෙග+1I 16 වැ0දා 
‘සහෙය+²තා’ ස/{ය සමඟ සාක>ඡා ඇරෙඹන බව 0ෙ?දනය කරන ල8. 

 ආර(ෂක හVදා ෙ1වකය7 ෙb නව mgෙවO 0සා ඉ>ඡාභංගOවයට පOව a\යද 
ඔd7 ෙබාෙහාමය À(ෂණය@7 )Iව කට)I කළහ. එෙ1 නVR, ඔd7 අතෙර7 සමහර 
ෙදෙන( එකඟතාවයකට එළÔම නවOව7නට කට)I කරන ලදැ} a{ය හැ@}. 1989 
ජනවාn මාසෙ5 W ‘සහෙය+²තා’ අාග/ක අංශෙ5 පn1ථාන ම2ටමක ෙ1වය කළ පැ6Jද7 
ෙදෙදෙන(ව මරා දැ/ණ. ෙමය සරල අපරාධය @©යාව( ද නැOනb D ක�ඩායෙb වැඩ( 
දැ} ය7න තවමO පැහැ8^ නැත. 

 1989 Æ0 4 මැ{වරණෙය7 ප�ව සහ තෙද+1 මැෙසා6ෙය21@ (Tadeuz Mazowiecki) 
ෙ� ආ�µව mr§sෙම7 ප�ව, “බල අමාත�ාංශ” (අභ�7තර කට)I සහ ආර(ෂක) 
පාලනය 8ගටම කg7 ප|ධාk7 යටෙOම පැව{ණ. 1990 අෙ�|B 6 වැ0දා SB 6�රැවා හැර 
ඒ ෙවzවට රාජ� ර¿කවරණය සඳහා �)ෙර+ව (Bureau for State Protection -UOP) 1ථාmත 
6ය. 

 ජාත�7තර k{ය( ෙහ+ ඔd7ෙ�ම ව�ව1ථාව( ෙවත ෙගෟරවය( දැ(Tෙ5 
නැ{කම 0සා ෙප+ල7තෙ5 ෙකා/)012 ක©මය @a 6ෙටක kත�ාzñල ෙහ+ k{මය 
පදනම@7 )I Tවා යැ} @ය7නට ඔdනට ෙනාහැ@ Tෙ5ය. 1944-1956 W උපත ලැ~ දා 
aටම අපරාධමය ආ1¹ත�ය( හැ\යට පැව{ එය හැම 6ටම 6ශාල පnමානෙය7 මෘග 
බලය (හVදා බලය ද ඇI�ව) ෙයාදා ග7නට »දාන/7 a\ය@. 

ෙත#රාගR ආklත ගm%ථ නාමාවoය 

 ‘ව�ව1ථාදායක වගáම සඳහා T ෙකා/සම’ ෙවzෙව7 කරන ලද මෙ� �රාෙBඛන 
කට)I මත ඉහත පn>ෙÙදය 6ශාල වශෙය7 පදනb ෙව}. එr W 6ෙpෂෙය7ම 
1980-1982 අdරැR mgබඳව තවමO රහaගත ෙලස පව{න ෙබාෙහ+ ^mෙගාz ෙවතට 
ෙයාVsමට මට ඉඩ( පෑ8ණ. මෑත කාලයක W 6වෘත කරන ලද අදාළ ෙස+6ය2 
�රාෙBඛනාගාර 0සා ප|කාශනය T වඩාOම සb¬`ණ කෘ{ ගැන ලැ}1Iව( පහත 
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	 	 	 -කැෙර% බාෙටාෙස* (Karel Bartošek) 

“අපනයනය” කළ 9ෂණය? 

 මධ/ම 0ෙර1පය ග5 කළ, 08ධය* ස9බ:ධෙය: අෙය* හැම =ටම >ෂණය ගැන 
BCය 0DE, එය ෙ9 BයවෙH පළI බාගෙJ වඩා5ම දැM ෙH පළ කරන ල8දE. ෙ9 PQ 
පRෙ8ශෙJ හටග5 ෙදවැT ෙල1ක 08ධය, ජනරා% Vඩ:ෙඩ1W (Ludendorff) ෙX “සමHත 
08ධය” ඉමහ5 ෙලස]: අ^බවා _ෙJය. Qෙග% ඇෙබ:ab (Miguel Abensour) “මරණය 
පRජාත:තcවාdයකරණය” යැE =Hතර කරන ල8දා eව, ස9fbණෙය: Dර: කර දැgම 
08ධෙJ අවශ/ම අංගය* හැiයට අදහH jෙම: එය එතැ: පට: ල*ෂ Bය ගණනක 
ජනගහනයකට බලපාන ලk. නාlB 9ෙ%mඡවාදය සමHත ජනගහනය* ෙවත බලපෑෙp 
=ෙqෂෙය:ම 0ෙදpව:ව Dර: ]rම හරහාය. ද5ත =B: මනා ෙලස ෙමය පැහැks කර 
ද*වE: ෙප1ල:තෙJ හIදාෙp Qය _යu: සංඛ/ාව 320,000 * e අතර B=% ජනතාව 
Qsයන 5.5 * Qය _යහ; හංෙX|යාෙp හIදාෙp Qය _ය සංඛ/ාව 140,000 * e අතර 
B=% වැBය: 300,000 කට වැM සංඛ/ාව* Qය _යහ; ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp B=% 
වැBය: I� එකDෙව: Bයයට 80-90 5 අතර eහ. 

 ඒ5 08ධෙJ මහා >ෂණය ජbම: පරාජෙය: පaව අවස: eෙJ නැත. ෙකාQ0THl 
ෙර�මෙJ සට: වkන ආයතනය e රD හIදාෙp පැQ�ම5 සමඟ, ජනගහනය “ජාCක 
�8ධ ]rමට” හa eහ. එය ෙ9 PQ පRෙ8ශෙJ a=ෙq� e =kය]: B8ධ eෙJය. ෙ9 
ෙමෙහ09 වල දැM ෙH Tයැ� BiෙJ NKVD  සහ SMERSH  යටෙ5 e ෙ9 හIදාෙp 
ෙ8ශපාලන ෙකාQHසාb සහ පRCඔ5D සපයන �8� අංශය:ය. ෙස1=යl 0Tයනට 
එෙර�ව සට: වk:නට භට ක�ඩාය9 යැe—හංෙX|යාව, රැෙ9Tයාව, සහ 
Hෙල1වැ]යාව—යන රටව% වලට =ෙqෂෙය: දැM ඵල=පාක අ5 =�:නට B8ධ eහ. 
ඒවාෙJ වැBය: Bය දහH ගණT: ෙස1=යl �ලාX ෙවත NKVD  =B: යවන ලk. 
Tq�ත සංඛ/ාව: තවම5 ගණනය ෙකෙරQ: පව�. 

 �රාෙ%ඛනාගාර =වෘත jෙම: පaව හංෙX|යාෙp සහ රැBයාෙp පRකාශනය e නව 
අධ/යන වලට අ�ව—ඒ අධ/යන Tq�ත සංඛ/ාව: ෙගාඩ* අ�ෙව: ෙප:�9 කරC—
Bය දහH ගණT: ජනතාව* �ටමං කරන ලk: ෙසා%දා�ව: සහ B=% වැBය:, වයස 
දහDන* තර9 තරැණ වයෙH දරැව:, සහ අuරැ� අ�ෙp වයසක �|Q:. දළ වශෙය: 
40,000 * පමණ �|ස* 0*ෙbනෙJ ට�ා:HකාපෑCය: (Transcarpathian) පRෙ8ශයට ෙගන 
යන ලk. එය ෙචෙකාHෙල1වැ]යාවට අය5ව C , 1938 Q0T* එකඟතාවය අ�ව 1939 d 
හංෙX|යාෙp අ�වාසයට ප5ව, ඉ: අනDරැව 1944 d ෙස1=යl ෙ8ශය =B: ඈඳා ග:නා 
ලk. 1944 d Qsයන 9 * පමණ ජනගහනය* Bi හංෙX|යාෙව:, 600,000 කට වැM 
�|ස* �ටමං කරන ලk (ෙස1=යl ද5ත ෙප:ව:ෙ: කඳuරැ ෙවත පැQෙණන ලද 
සංඛ/ාව 526,604 * ]යාE; එය රැෙ9Tයාෙp මාbගHථාන කඳuරැ වල d Qය _ය 
සංඛ/ාව ෙනාසලකා හ|E). බ¥ාෙෂ1W (Brașov), iQෙෂ1රා (Timișora), Bෙග¦ මbමාiෙJ 



(Sighetu Marmației), ෙමා%ෙ§=යා, ෙබසාඇෙb¨යා, සහ ස9ෙබ1b යනාkෙJ කඳuරැ C�©. 
�ටමං කරන ල8�ව:ෙග: Bයයට 75 * පමණ ෙ9වා හරහා ගම: කළහ. �ටමං කරන 
ල8දu: අතර හංෙX|යා� 0ද හIදාෙp ශ«ම ෙHනාංක වල ෙයාදවා Bi 0ෙදpව: ද 
Biයහ. ෙ9 Bරකරැව:ෙග: Dෙන: ෙදක* බලා5කාරෙය: වැඩ ග:නා ශ«ම කඳuරැ 
ෙවත ද, Dෙන: එක* Bර කඳuරැ ෙවත ද යැ=ණ. ඒ Bර කඳuරැ වල පැවC වසංගත 
වල පRCඵලය* වශෙය: මරණ අ�පාCකය ෙද�ණය]: වැM eහ. ෙ9 හංෙX|යාෙව: 
�ටමං කරන ලද—ජbම: a¬තරයට අEC, 1920 : පaව පැQ© රැBයා�ව:, සහ 
හංෙX|යාෙp ව5ෙවQ: Bi පRංශ සහ ෙප1ල:ත අය ද ඇD�ව—සංඛ/ාෙව: 200,000 
* පමණ නැවත ආප® පැQ©ෙJ නැතැE වbතමානෙJ d ඇHතෙ9:D ෙකෙරE.  1

 ෙ9 සමහර �8ධකරණ ෙගන _ෙJ “ජන�Rය” සහ “අCෙbක” උසා= මාbගෙයT. 
08ධය අවසානෙJ d, පqචා5 0ද කාලෙJ පළI මාස වල d, පRච�ඩ අ�කරණ-බාහ/ 
]°යා සාමාන/ය* eෙJය. ඒවාට ෙවM තබා මරා දැg9, ඝාතනය ]r9, ශාr|ක වධ�ංසා, 
සහ පRාණ ඇපකරැව: හැiයට ගැ²9 ඇDල5 eහ. B=% ජනගහනය �³බඳව ෙහ1 0ද 
Bරකරැව: ස9බ:ධෙය: ජාත/:තර ස9IC වලට ෙනාසලකා හැrම5 නැතෙහා5 ඒවා 
ෙනාමැCයාව Tසා5 ෙ9 කට0D වලට මාbගය පෑ�©. එවක d Qsයන 7 ක ජනගහනය* 
C¨ බ%ෙX|යාව ෙ9 ස9බ:ධෙය: =ෙqෂෙය: සඳහ: කළ 05ත]. 1944 සැ´තැ9බb 
9 වැTදාට පaව ‘ජන�Rය ෙ8ශෙ´Rg ෙපරIණ’ බලය අ%ලා ග5 =ට සහ රටට රD හIදාව 
පාගම: කළ පaව, ෙකාQ0THl ප*ෂෙය: පාලනය කළ ෙපාsH කාbයාංශය සහ 
ආර*ෂක ෙදපාbතෙ9:Dව ඉ*ම©:ම ]°යාකාr eහ. ඔ*ෙත1බb 6 වැTදා “ජනතා 
උසා=” Tෙpදනය* ම·: ��¦වන ලk. 1945 මාbD ෙව8d ඔu: න� 131 ක �:� 
10,897 * T¸5 කර, 2,138 ක �|ස* මරණයට Tයම කර C¨ණ. එයට රජ පuෙ% අය, 
ෙතවැT ෙබා|H ර¹ (King Boris  III) ෙX සෙහ1දරයා, ඉහළ තනDරැවල Bi Tලධාr:, 
ෙපාsH Tලධාr:, =Taරැව:, කbමා:තකරැව:, සහ මාධ/ෙpd: ඇDල5 eහ. 
=ෙqෂඥය:ට අ�ව, ¸|රැ �8ධකරණෙය: තව5 30,000 5 40,000 5 අතර ජනතාව* 
එ*ෙක1 මරණයට ප5 eහ නැ5න9 අDරැදහ: eහ. ඔu: අතර බ®තරය ප|Hථා²ය 
වංශවD:, නගරා�පCවරැ:, �රැවරැ:, සත/ල»�ක පැ=8ද:, සහ කඩසා´� 
අECකරැව: eහ. තව �රට5 කතා ]rමට ¨ය ෙනාෙවන ඇB: �¦ සා*¼කරැව: =B: 
ද:වන ලද ප|k 1989 d එෙත* ෙනාදැන Bi සා½�ක ෙසාෙහා: PQ ෙසායා ගැTණ. ඒ5 
බ%ෙX|යාව ]B kෙනක ෙස1=යl 0Tයනයට එෙර�ව සට: වk:නට ෙHනාංක යැpෙp 
නැත. එෙHම ඔu: ජාC ඝාතනෙය: 0ෙදpව: ෙබාෙහාමය* ෙ»රා ෙගන C�©. රෙl 
පැවC ෙකාQ0THl මbදනෙJ ප|මානය ගැන අදහH ලබාග:නට, ෙබාෙහ1=ට ආඥාදායක 
යැE සැලෙකන ලද 1923-1944 රාජා�� පාලනය පැවC 0ගෙJ =:kතය:ෙX සංඛ/ාව 
සමඟ සසඳා බල:නට අෙය¸ට ��වT: 1945 d නව පාbsෙ9:Dව කරන ලද 
=මbශනය* අ�ව, ඒ 0ගෙJ d ඝාතනය, ෙවM තබා මරා දැgම, නැ5න9 Bර ද¾ව9 
Tසා Bරෙගදර d Qය _ය සංඛ/ාව 5,632 ].  1941 Bට 1944 ද*වා, ෆැ¼Hl =ෙර1À 2

පRCෙර1ධය සහ එය මbදනය පැවC කාලෙJ d 357 ක �|ස* පමණ*—එන9 Bය� 
පRCෙර1ධ සට:කාg: ද ෙනාjය—මරණයට Tයම j =ත අ�Q eහ. 

 See Tamás Stark, “Hungarian Prisoners in the Soviet Union (1941-1955),” 1945: Consequences and Sequels of World War (bulletin of 1

the Comité International d’Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale, Paris), nos. 27-28 (1995), 203-213.

 See Frédy Foscolo, “Epurations: passé et présent,” La nouvelle alternative, special issue, “Poids et enjeux des épurations,” no. 21 2

(1991), 8-9.



 රD හIදාෙp බලපෑම යටෙ5 පැවC �8ධකරණ Tසා ඒ සමාජවල ව/ා´ත කරන ලද 
¨ෙය: පැC|ණ. නාlÁ:ට ෙහ1 ප|Hථා²ය ෆැ¼Hවාd:ට පමණ* සහාය �: අයව 
පමණ* ෙනාව �8ධකරණ වs: අ�ංසකය: සහ ]B5 පැ5ත* ගැ²ම පRC*ෙÂප කළ 
අය ෙබාෙහාමය* ද බැට කෑහ. 

 1990 ගණ: Iල d ෙකාQ0THl ෙර�මය කඩා වැ¦ණ පaව Tපැදෙවන බ%ෙX|යා� 
වාbතාකරණය* අ�ව එක කා:තාව* 1944 BBරෙJ B8�ය* ෙමෙH B�කරE: 

මෙX �යාව පළI වතාවට අ5 අඩං�වට ග5 පaව, තව5 ෙපාsH Tලධා|ෙය* 
මධ/ාÃනෙJ d පමණ ඇ=5 මෙX මවට අංක 10 දරන ෙපාsH Hථානයට එදා 
සවස පහට ය:න යැE උපෙදH �:නා. රෑම5 සහ කරැණාව:ත කා:තාව* e 
මෙX මව, ඇÄ9 පැළඳෙගන �ට5ෙවලා _යා. අ�, ඇයෙX දරැව: Cෙදනාම, ඇය 
එන ෙත* ෙගදරට j බලා Biයා. ඇය ආප® ආෙp පා:දර එක පaෙවලා, 
ෙපාෙර1නය* වෙX a�මැ³ ෙවලා, ඇයෙX වHතc Bය%ලම ඉ|ලා ÅD ÅD ෙවලා 
C�ණ. ඇය Tවසට ෙගාඩ e වහාම ඇය උ�න ෙවත _යා, එ� ෙදාර ඇ|යා, ඇÄ9 
ඔ*ෙකාම ඉව5 කළා, ඒවා �mචලා දැ9ම. ඊට පaව ඇය නෑවා, ඇය අ�ව ඇයෙX 
අ5 ෙද]: බදාග5ෙ5 ඊට පaව පමණE. අ� Tදාග:න _යා. ඊ ළඟ දවෙH ඇය 
පළI Bයk=නසා ගැ²ෙ9 වෑයෙ9 Tයැ�නා, ඊට පaව තව5 වෑය9 Dන* B8ධ 
eවා, ඇය ෙදවතාව* වහ  ලා මැෙර:න හැ�ව. ඇය අද5 ව5ෙවලා ඉ:නවා, 
මම ඇයව බලාග:නවා, ඒ5 ඇය දැM ෙලB: මානBක ෙර1ගාDර j Bi:Tය*. 
මම කවදාව5 ෙහායාග5ෙ5 නෑ ඔu: ඇයට සැබැ=:ම කෙÇ ¸ම*දැE ]යා.  3

 ෙ9 කාලෙJ d, Tල ෙපRාපගැ:ඩා ම·: ]යා Bi =kයට “රD හIදාව =B: TදහH 
කරගැ²ම” B8ධ  e පaව, “අ¬5 =kයක” ජාත/:තර සබඳතා ��¦වන ලk. ෙබාෙහ1 
�|ස* ඔu: සබඳතා ෙවනH කර:නට වෑය9 කළහ. ෙහළා දැÅ9 ��% ෙලB: පැCර 
_යහ. න9 ෙවනH ]r9 සාමාන/ය* =ය; ෙර1ස:HවEX (Rosenzweig) නම CÉ අය 
වහාම ෙරාස:H] (Rozański) යැE ද,  ¥ට:ෙෆ%§ (Breitenfeld) යන අය ෙබයාb (Bare) 
යැE ද න9 ෙවනH කරග5හ. 

 මධ/ම සහ _Tෙකාණ kග 0ෙර1පෙJ පැවC >ෂණය එතැT: නැවDෙ: නැත. 
ෙප1ල:තෙJ නව අ�කාr:ට එෙර�ව අ=ග5 අරගලය* B8ධ =ය, එE: 08ධය ක% 
ඇ�©. එෙHම, 0*ෙbනෙය: පළා යන බ:ෙඩරා (Bandera) කා�ඩ පැQ© =ට, 1947 d 
Hෙල1වැ]යාවට ද එය බලපාන ලk. ඒ කාලෙJ d ම ‘අෙය1මය Iරකරැව:’ (Iron Guard) � 
�ට� සාමා�කය:ෙග: හැ�� අ=ග5 ක�ඩාය9, ඔu:ව “ක� සාටක” නQ: 
හÄ:වාෙගන කැපාCය: කÄකරෙJ සැ|සර:නට පට: ග5හ. මධ/ම 0ෙර1පය තවම5 
ෙසමEl =ෙර1ධෙJ වසංගතයට ෙගා�රැ j BiෙJය. 0ෙර1Êය ඉCහාසෙJ අවසාන 
ජනවාb_ක Dර: ]r9 B8ධ eෙJ 1946 d ෙප1ල:තෙJ, හංෙX|යාෙp, සහ 
ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp d ය. 

 මධ/ම 0ෙර1පය Dළ දැM ජbම: =ෙර1À ජාCකවාදය* පැCර _ෙJය. නාlB ජbම: 
අ�වාසය ග5 =ට ෙමය පහදා ගත හැ] eව5, එE: පRජාතා:Ccක හැkයාව ප|නාමය 
jමට බාධාව* =ය. එkෙනදා =තය සලක8d පRච�ඩ5වය සාමාන/ය* eෙJය, 

 Quoted in Tzvetan Todorov, Au nom du people (Paris: L’Aube, 1992), pp. 52-53.3



=ෙqෂෙය:ම දහD: වැT BයවෙH පමණ පට: ෙගන dbඝ කාලය* CHෙH සමහර 
පRෙ8ශ වල වාසය කරන ලද ජbම: a� ජනවාb_ක ජනතාව Qsයන ගණT: �ටමං 
]r9 වල d. Bෙ%Bයා සහ ෙපාමෙbTයා යන PQ පRෙ8ශ වs: ඔu:ෙX Tවහ: අ5හැර 
දමා ය:නට Qsයන 6.3 ක පමණ ජbමා�ව:ට B8ධ eහ. ඒ ෙ8ශය: ෙප1ල:තයට බාර 
d C¨ණ. ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙව: Qsයන 3 * පමණ, හංෙX|යාෙව: 200,000 * ද, 
0ෙගාHෙල1=යාෙව: 100,000 * ද එ³යට දමන ලk. ෙ9 ෙපෟ8ගsක ෙනාවන ද5ත 
Tෙය1ජනය කර:ෙ: Qsයන ගණනක ඒÅය �8ගලය:ට අ5=�:නට B8ධ e ෙÌදවාචක 
eහ. ඔu: අතර බ®තරය* 0ද Bරකඳuරැ Dළ Bi ෙසා%දා�ව:, කා:තාව:, දරැව:, 
සහ Tවහ:, තl¦ Tවාස, ව/ාපාර, ක9හ%, සහ ෙගා=ෙපාළ වs: එ³යට දමන ලද 
වයසක උද=යE. 1945 _9හානෙJ Qතc පාbශවෙJ Tල කැමැ5ත ඇCව B8ධ e ෙ9 
දැවැ:ත Hථානමාරැ වලට ෙපර සමහර රටවල පRච�ඩ5වය: ද හටෙගන C¨ණ. ෙච* 
ජාCකවාd: =ෙqෂෙය:ම දරැÍ ෙලB: ]°යා කර C�©. ඔu: ජbමා�ව: දඩය9 
කර:නට ය8d හාර ප: Bයයක B=% වැBය:ව ද ඝාතනය කර C�ණහ. 

 ඉC:, ෙකාQ0THl ෙර�ම ��¦ව:නට ෙපර මධ/ම 0ෙර1පෙJ >ෂණෙJ කාරකය: 
පැවCණ, එෙHම ඒ රටවල මානBක5වය සලක8d, එවක අ5දැÅ9 වල අවශ/ අංගය* 
හැiයට පRච�ඩ5වය ද පැවCණ. ඔu: ෙවත පCත ෙවන 9ෙ%mඡ5වෙJ නව රÎ%ල 
ගැන පRCෙර1ධය* ද*ව:නට ෙනාහැ]යාෙව: සමාජ ෙබාෙහ1 =ට පa eහ. 

 නව පRච�ඩ5වය ෙගෙන:නට ෙකාQ0THl ප*ෂ ½sක5වය ග5හ. ඔu:ෙX 
නායක5වය සහ අ�ගාQකය: ෙබාෙහ1 =ට Hටාs:ෙX නායක5වයට යටෙ5 ෙස1=යl 
0TයනෙJ d “aෙප1ෂණය” කරන ලද ෙබා%ෙෂ=* දහම භ*Cෙය: අ�ගමනය කරන ලද 
අයE. ක³: ප|mෙÏද වs: අ� දැක ඇC අ:දමට, ඔu:ෙX Bය� ]°යාව:� අරIණ 
ඉතාම5 පැහැksE: ඕනෑම ක°මෙpදය]: බලය සඳහා ඒකා�කා|ය* ෙකාQ0THl 
ප*ෂයට ලබාගැ²ම සහCක ]rම, සහ ෙස1=යl 0TයනෙJ d ෙම:ම ප*ෂය =B: ඒ 
නායක5ව PQකාෙp Tයැ�ම. පාbsෙ9:D ක°මය* Tල වශෙය: පැවCය ද, 
පාbsෙ9:D පRජාත:තcවාදය*, ෙ8ශපාලන බ®තරවාදය*, බලය ෙබදා ගැ²මට වෑයම* 
]B =ෙටක B8ධ ෙනාjය. ඒ අවHථාෙp d පැවC දහම අ�ව නාlB ජbමTයට සහ එ� 
Qතc පාbශවය:ට එෙර� අරගලෙය: ÅbCම5 ජයගÑා�කයා හැiයට5, ෙල1ක =´ලවය* 
ෙවත යන =qව මාbෙග1පෙ8ශකෙJ පRධාන බලය හැiයට5, ෙස1=යl 0Tයනය පRදානය 
=ය. ඉC: ඒ අ�ව ප|Hථා²ය ෙකාQ0THl හIදා =B: ෙල1ක ෙකාQ0THlවාදෙJ 
මධ/Hථානය ෙවන ෙමාHකp සමඟ ස9බ:Àකරණෙය: සහ එ� පRධාTයා වන Hටාs:ට 
යට5ව කට0D කර� ඇතැE අෙ´*ෂා ෙකෙරන ලk. 

 TදහH කරග:නා ලද වහාම, රටව% ෙදකකට බලය ස9බ:ධෙය: ෙකාQ0THl 
ඒකා�කාරය සහCක කරන ලk: ඒ ෙය1BW ෙබ¥ාH (Josip Broz), iෙට1 නQ: වැMෙය: 
aපතල, නායක5වය යටෙ5 e 0ෙගාHෙල1=යාවට; සහ ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ 
නායක5වයට ප5 ෙව:නට සම5 e එ:වb ෙහා*සා (Enver Hoxha ) Bi 
ඇ%ෙ»TයාවටE. ෙ9 නායකය: ෙදෙදනා =B: නාlÁ:ට ෙහ1 ඉතාs ආක°ම©කය:ට 
එෙර�ව පැවC ඔu:ෙX ජාCක පRCෙර1ධ ව/ාපාර පාලනය අ%ලා ග:නට සම5ව 
Biයහ. �ටC: පැවC Êඩනය හIෙp uවද, සහ ෙස1=යl 0Tයනෙය: ද එන ල8දා 
uවද, ඔu: ඉතාම5 ÁQත කාලයකට බලය ෙබදා ගැ²ම බාරග5හ. 



 0ෙගාHෙල1=යාෙp ද]:නට ලැ�ණ ෙලB:, අ¬5 ෙර�මය* පැQෙණන =ට ෙමතර9 
මහා ප|මානය]: ෙ% හැÒම* B�ෙවන ෙවන5 ]B� අවHථාව* ඉCහාසෙJ ෙකාතැනක 
ෙහ1 ද]:නට ෙනාලැෙ». Qsයන 15.5 ක ජනගහනය]: Qsයන 1 ක ජනතාව* Qය 
_යහ. ජනවාb_ක, ආගQක, අEMයෙලා�මය, සහ B=% 08ධ ගණනාව* =B: රට 
ෙදපැ5තට ෙබදන ලk. =:kතය: ෙබාෙහාම කා:තාව:, දරැව:, සහ වයසක උද=ය eහ. 
ෙමය සැබැ=:ම තම:ෙXම ෙ8ශෙJ �රවැBය: මරා දමන 08ධය]. Tදහස ලැෙබන =ට 
d iෙට1 සහ ෙකාQ0THl ප*ෂයට ]B� ෙ8ශපාලන =රැ8ධ පැ5තක එk|වාd: ෙනාමැC 
jම, ජනවාb_ක ඝාතනය සහ �8ධකරණ වs: සහCක කරන ලk. ඒ5 වහාම  
Bය%ල:වම Dර: කර දම:නට ඔu: කට0D කළහ. 0ෙග1Hලාp ෙකාQ0THlවාd:ෙX 
සහාෙය: අස%වැB ඇ%ෙ»Tයාෙp ද ඒ ආකාරෙය:ම කට0D ෙක|ණ. 

 මධ/ම සහ _Tෙකාණ kග 0ෙර1පෙJ අT5 රටව% Dළ, ෙචෙකාHෙල1වැ]යාව 
හැෙර:නට, 08ධයට ෙපර පැවC ෙකාQ0THl ප*ෂ පැ5ත]: Bi බලය: පමණ* 
eහ. ඔu:ෙX සාමා�ක5වය ෙදD: දහස* පමණ* =ය. උදාහරණය* හැiයට 1919 Bට 
1923 ද*වා ප*ෂය බ%ෙX|යාෙp වැදග5 තැන* උaලන ලk. පRCෙර1ධ ව/ාපාරෙJ 
වැදග5 PQකාව* ඉ¦ කරන ලද uවද, ඔuනට පaව පාතාල ව:නට B8ධ j C¨ණ.  
කලාපෙJ හැම තැන Bi ප*ෂ නායකය: =qවාස කෙÇ ඔu:ෙX ෙමාෙහාත උදාj ඇතැE 
]යා සහ ඔuනට රD හIදාෙp සහාය ලැෙබ� ඇතැE ]යාE. ඔu: ඉ*ම©: වැදග5 
ෙ8ශපාලන බලය* ෙලB: ඉHමDව නව ආ��වට එකD eහ. හැම තැනකම පාෙÃ 
ෙකාQ0THlවාd: =B: මbදනය බාරව Biන අමාත/ාංශ (අභ/:තර කට0D සහ 
අ�කරණ) සහ එයාකාරෙය: භා=තා කළ හැ] e ආර*ෂක අමාත/ාංශය වැT ඒවා 
Bයතට පවරා ග5හ. 1944-45 d ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp, බ%ෙX|යාෙp, හංෙX|යාෙp, සහ 
රැෙ9Tයාෙp අභ/:තර කට0D �³බඳ අමාත/ාංශය බාරව BiෙJ ෙකාQ0THl ප*ෂ 
eහ: බ%ෙX|යාෙp සහ රැෙ9Tයාෙp අ�කරණ අමාත/ාංශය; ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp සහ 
බ%ෙX|යාෙp ආර*ෂක අමාත/ාංශය, ජනරා% ¬§=* Hවෙබ1ඩා (Ludvík Svoboda) සහ 
ෙ§Qය: ෙව%ෙචp (Damien Velchev) යන ෙදෙදනාම පRmඡ:න ෙකාQ0THlවාd: eහ. 
රාජ/ ආර*ෂාව ෙහ1 රහH ෙපාÒBය (බ%ෙX|යාෙp Durzhava  Sigurnost, සහ 
හංෙX|යාෙp Államvédelmi Osztály -AVO පaව Államvédelmi Hatóság ෙනාෙහා5 AVH) 
සහ 0ද හIදා වල �8�මය ෙHවා අංශ ද ෙකාQ0THlවාd: යටෙ5 C�©. රැෙ9Tයාෙp 
=ෙqෂ ෙHවය, එය T:kත ෙස]0|ටාෙl (Securitate) බවට ප5ෙව:නට ෙපර eව, �ට� 
හIදා Tලධා|ෙය* e ද, ]°Hiනා ෙබාEෙක1 (Cristina Boico) ]යන ප|k 1930 ගණ: Bට 
ෙස1=යl ඒජන5වරෙය* ද e, එQ% ෙබා§නරාÂ (Emil Bodnăraș) =B: පාලනය කරන 
ලk.  සෑම තැනකම Bi ෙකාQ0THlවාd: =B: >ෂණ යා:තcණය දැM ෙH ගÑහණය කර 4

ග:නා ලk. හංෙX|යා� ක9කරැ (ෙකාQ0THl) ප*ෂෙJ මහ ෙ%ක9 e මටායH රෙක1B 
(Mátyás Rákosi) =B: AVO � පරම පාලනෙJ අවශ/තාවය ෙකාතර9 වැදග5 දැE ]යන 
ලk: “අ� ස9fbණ බලය තබාගත 0D එකම ආයතනය ෙමය පමණE, අ� එ]ෙනකාෙX 
හIදා බලෙJ තරාCරම ¸ම* uව5, ස:ධානෙJ ප*ෂ අතර Biන ෙවන ]Bෙව* ෙහ1 
සමඟ එය ෙබදා ගැ²ම ඒකා:තෙය:ම පRC*ෙÂප කළ 0DE.”  5

 Cristina Boico, “Les homes qui ont porté Ceauşcu au pouvoir,” Sources—Travaux historiques, no. 20 (1990).4

 Quoted in François Fejtö, History of the People’s Democracies: Eastern Europe since Stalin, trans. Daniel Weissbort (London: Pall 5

Mall Press, 1971), p. 99.



ෙකා=0>?@වාB ෙනාවන =තD පාEශවයGෙH ෙIශපාලන නK Lභාග 

 ෙස1=යl =ලාBතාෙp “Tbධන පංCෙJ ආඥාදායක5වය” ෙනාමැCව “සමාජවාදය 
කරා යන ජාCක මාbගය” ස9බ:ධෙය: සමහර ෙකාQ0THl නායකය: ඉඳ �ෙටක 
පව5වන ලද ෙ8ශන, ෙබාෙහ1 =ට මධ/ම සහ _Tෙකාණ kග 0ෙර1පෙJ ෙකාQ0THl 
ප*ෂ වs: අ�ගමනය කරන සැබෑ උපාය මාbගය වස: කර:නට සම5 eහ. ඒ උපාය 
මාbගය 1917 d රැBයාෙp ෙයාදා ග5 ෙබා%ෙෂ=* පRCප5C සමඟ අනන/ eහ. ඔu:ෙX 
I% කාÒන Qතc පාbශවය e සමාජ =´ලjයවාd:ව ෙබා%ෙෂ=*වාd: =B: Dර: කර 
දැ½ ආකාරෙය:ම, මධ/ම සහ නැෙගන�ර 0ෙර1Êය ෙකාQ0THl ප*ෂ ද ඔu:ෙX 
ඒකාබ8ධ හu%කරැව: Dර: කර දැ½හ. ෙ9 රටව% වල “ෙස1=යlකරණෙJ ]°යාවsය” 
�³බඳ =qෙ%ෂකය: සාකmඡා කර, උපාය මාbග සැලa9 ෙමාHකp Bට හදා ඇත. 1947 
_9හානෙJ d මාෂ% සැලaම පRC*ෙÂප ]rම Tෙය1ග කර ඇ5ෙ5 Hටාs: =B:ම e 
අතර, ඔ®ම 1947 සැ´තැ9බb මාසෙJ d බලෙJ Biන ප*ෂ Dළ ඔ®ෙX පාලනය වැM 
කර ගැ²ම �©ස ‘ෙකාQ0THl ෙතාරDරැ ¨0ෙර1ව’ (ෙකාQ:ටb:) Tbමාණයට අ�බල 
�:ෙ:ය. 

 ෙ9 ==ධ රටව% Dළ =ෂම ෙලB: හටග5 B�j9 පැCර _ය බව සැබෑව]. එනI5 
සෑම තැනක d ම ෙකාQ0THl ප*ෂ වල අරIණ eෙJ ඔu:ෙX සැබෑ සහ =ය හැ] 
එk|වාd: Dර: කර දැgමම5, එෙHම Bය� ෙ8ශපාලන, අEMයෙලා�මය, සහ 
අධ/ා5Qක තරඟකරැව: පාගා දැgමටE. මා*Hවාd-ෙලT:වාd දහම උ8යාචනය කෙÇ 
එk|වාd: සදහටම ඉව5 කළ 0D බවE. ඒ ඉල*කය ස�රා ගැ²මට ගැෙනන ඕනෑම 
ක°මෙpදය*, මරණ ද¾ව9, ෙවM තබා මරා දැg9, dbඝ කාÒන Bර ද¾ව9, සහ බට�ර 
ෙවත බලා5මකව �¦වහ% ]r9 යනාkය ඇD�ව, ²ත/ා�Óල ෙp යැE සැල]ණ. ෙම� 
අවසානයට සඳහ: කරන ල8ද කෲර බැ=: අ� e ෙත1රා ගැ²මE, ඒ5 එය පRCෙර1ධය 
කඩා දම:නට ඉතාම5 කාbය*ෂම eවE. ෙ9 රටව% වල ඉCහාසය =මbශනය කර8d 
එ� වැදග5කම ෙපා�ෙp අවත*ෙHරැවට ල*j ඇත. Bය%ල එෙH uව5, වාසHථානයට 
සහ තම Tවහනට ඇC �Qකම ½sක මා��ය අE�: ෙවC. එයට අමතරව, 1944-45 d 
දස දහH ගණT: හංෙX|යා�ව:, Hෙල1වැ]යා�ව:, ෙප1ල:ත, සහ ෙවන5 ජාCකය: 
රD හIදාවට ¨ෙය: ඔu:ෙX රටව% වs: පලා _යහ. 

 මbදනය සඳහා C�ණ ස9fbණ ස:නාහෙය: ෙයාදා ග5 පළI උපකරණය* eෙJ 
ෙකාQ0THl ෙනාවන නායකය:ව ෙ8ශපාලන න� =භාග ෙවත ඉk|ප5 ]rමE. ඔu: 
ෙබාෙහාමය* නාlÁ:ෙX ෙහ1 ෆැ¼Hlවාd:ෙX Bරෙගව% සහ කඳuරැ වල �* =�න ලද 
පRCෙර1ධ සට:කාg: eහ. රD හIදාෙp ඍ¹ පාලනය යටෙ5, නාlB ජbමTෙJ Qතc 
පාbශව හැiයට Bi රටව%, =ෙqෂෙය: හංෙX|යාව, රැෙ9Tයාව, සහ බ%ෙX|යාව, � d 
න� Is:ම පට: ගැTණ. Qතc පාbශව අතර 1944 d ��¦වා C�ණ කQ¦ 1947 ද*වා 
පැවCණ. ෙස1=යl හIදාව එ� පRධාන බලෙpගය* e අතර බලා5මකවම එ� ඔu:ෙX 
දැ*ම Hථා�ත කළහ. හංෙX|යාෙp ¸ඩා ඉඩ9 �Qකරැව:ෙX ප*ෂය, Bයයට 57 ක 
ච:ද kනාෙගන 1945 මැCවරණ වල d =ÖÂට ජයගÑා�කයා eව, ෙගා�ර බවට ප5eෙJ 
ෙ8ශපාලන යiÓl× වැඩ වලට පමණ* ෙනාව මහා ප|මාන ෙපාsH ෙමෙහ09 වලට5 
හaෙවQT. HපාØඤ ජාත/:තර හIදා වල සට: වැk  සහ 08ධෙJ අවසානය ෙත* 



පRCෙර1ධ නායකෙය* ෙලB: Bi ෙකාQ0THlවාdෙය* e ලාHෙල1 රE* පාලනය යටෙ5 
e අභ/:තර කට0D අමාත/ාංශය =B:, නාlB ආක°ම©කය: සමඟ සට: වkන ලද 
08ධ කාලෙJ d රහBගතව ��¦වා ග5, හංෙX|යා� “පRජාව” Biන, රජයට එෙර� 
¸ම:තcණය* සඳහා අර අ�න ක�ඩායම* ඇතැE ෙසායා ග5 බව 1947 ජනවා| මාසෙJ 
d ෙහ³ කරන ල8ෙ8ය. ෙපාÒBය =B: ඇමCවරෙය* සහ ¸ඩා ඉඩ9 �Qකරැව:ෙX 
ප*ෂෙJ ම:�cවරැ: ]�ප ෙදෙන*, සහ _ෙය1b_ ෙඩාන5 (György Donáth) ක�ඩායෙ9 
නායකයා යැE සැක කරන ල8දාව5 අ5 අඩං�වට ෙගන, ඔ®ව මරණ ද¾වම Tයම කර 
ෙවM තබා මරා දැgය; අෙන* අයට dbඝ කාÒන Bර ද¾ව9 Tයම කරන ලk. 

 1947 ෙපබරවා| මාසෙJ d ¸ඩා ඉඩ9 �Qය:ෙX මහ ෙ%ක9 e ෙබලා ෙක1වැm 
(Béla Kovacs) “රD හIදාෙp ආර*ෂා වට එෙර�ව ¸ම:තcණ කර:ෙ:ය” යැE ]යා 
ෙස1=යl අ�කාr: =B: අ5 අඩං�වට ග5හ. ඔ®ව 1956 ෙත* ෙස1=යl 0TයනෙJ 
රඳවා C�©. =:kත සංඛ/ාව ÁඝÚෙය: ඉහළ _ෙJය. අෙන* හැම තැනකම ෙH ම, 
හංෙX|යාෙp ද, රහH ෙපාÒBය =qවාස කෙÇ සෑම ¸ම:තcණය* �¦පස =ශාල ජන 
සංඛ/ාව* Biන බවE. 

 ෙ9 Bය%ෙ% පRCඵලය eෙJ 08ධය අවස: j වසර ෙදකකට පaව, හංෙX|යාෙp 
ඉතාම5 වැදග5 ප*ෂය ෙලB: පැවCයා eව “�ස ගසා දමා ÅD ÅD කර C�©.”  එ� 6

ෙබලා ෙක1වැm වැT පRධාන Tෙය1�තය:—එම කu:Bයෙ% සභාපC e ෙෆෙර:H නාX 
(Ferenc Nagy); ඔ®ට ක³: එම තනDෙb Bi ෙස1ලට: i%M  (Zoltán Tildy); ජාCක 
ම:�c සභාෙp සභාපC e ෙබලා වbගා (Béla Varga); �ඩෙපHl  නගරා �පCවරයා e 
ෙය1ෙසW ෙකාEවාෙගා (Jósef Kövago)—ඇD� ම:�cවරැ: සහ ෙවන5 ප*ෂ සාමා�කය: 
�B9 ගණT: එ*ෙක1 Bරෙගව% Dළ ලැග Biයහ නැ5න9 �¦වහ% කර C�©. 1947 
අග Bට 1949 Iල ද*වා කාලෙJ d HවාÀන ප*ෂය සහ ජනතා පRජාත:තcවාd ප*ෂය 
යන ෙදකම =aරැවා හැ|ණ. පa කාලයක d, රD හIදාව සමඟ ෙමාHකp වs: පැQ© 
හංෙX|යා� ක9කරැ ප*ෂෙJ මහ ෙ%ක9 e මටායH රෙකාB =B: Tbෙ8ශ කරන 
“සලාQ උපාය මාbගය” යැE හැ�:ෙවන ප|8ෙද: Bය� =රැ8ධ ප*ෂ සලාQ ෙපC ගසන 
ෙලස]: ¸ඩා ඉඩ9 �Qය:ෙX ප*ෂය එ]: එක ෙපC කපQ: Dර: කර දැI©. 
=i: =ට කපා දමන ෙපC ]�පය* Tසා පRච�ඩ බෙ§ රැදාව* ෙනාහැෙ8= ය:න එ� 
=qවාසය eෙJය. 

 කbමා:ත අමාත/ාංශෙJ රජෙJ =රැ8ධ පා*¼ක ෙ%ක9 හැiයට කට0D කළ ජH¦H 
ෙකෙලම: (Justus Keleman) අ5 අඩං�වට ගැ²ම5 සමඟ 1948 ෙපබරවා| මාසෙJ d 
සමාජ පRජාත:තcවාd:ට වධ�ංසා ]rම පට: ගැTණ. සමාජ පRජාත:තcවාd:ට වධ�ංසා 
]rම (ෙප1ල:තෙJ හැෙර:නට) පට: ගැ�ෙ: බ%ෙX|යාෙව: =ය හැ]E. එ� d 
ඔu:ෙX නායකයා e ක°ැHC0 පH¦ෙඛාW (Krastiu Pastukhov) ෙවත 1946 ÛT මාසෙJ d 
වසර පහක Bර ද¾වම* Tයම ෙක|ණ. 1946 _9හානය ෙව8d, ෙකාHටා ¬%ෙචW (Kosta 
Lulchev) HවාÀන සමාජ පRජාත:තcවාd ප*ෂෙJ මධ/ම කQ¦ෙp සාමා�කය: පහෙළාH 
ෙදෙන* Bරගතව Biයහ. ¬%ෙචW සහ අෙන¸5 නායකය:ව 1948 d අ5 අඩං�වට 
ෙගන ඔuනට ෙනාවැ9බb මාසෙJ d වසර පහෙළාවක Bර ද¾ව9 Tයම eහ. ෙමවැT 
ආකාරෙJ මbදනය දැM ෙH එ%ල eෙJ සමාජ පRජාත:තcවාd සහ ෙකාQ0THl ප*ෂ 

 Miklós Molnar, From Béla Kun to János Kádár: Seventy Years of Hungarian Communism (New York: St. Martin’s Press, 1990), p. 164.6



Bය%ල බලා5කාරෙය: ඒකාබ8ධ ]rමට =රැ8ධ e Bය%ල: ෙවතE. උදාහරණය* 
හැiයට රැෙ9Tයාෙp HවාÀන සමාජ පRජාත:තcවාd ප*ෂෙJ සභාපC iෙට% ෙපෙට�H¸ 
(Titel Petrescu) සහ මහ ෙ%ක9 ඇ:ට: MQi�0 (Anton Dimitriu) යන ෙදෙදනාවම 1948 
මැE මාසෙJ d අ5 අඩං�වට ගැTණ. 

 ෙ9 Bරකරැව: බ®තරය ඉතාම5 ක¦ක ෙර�මය යටෙ5 රැෙ9Tයාෙp වයඹ මාEෙ9 
��i Bෙග¦ මbමාiෙය% � ෙ8ශපාලන Bරබ:ධනාගාරෙJ රඳවා තැ¨ණ. 1950 මැE මස 
ෙපාÒH ට�* රථ වs: Bෙග¦ ෙවත ඉතා aපතල ෙ8ශපාලන නායකය: 200 කට වැM 
සංඛ/ාව* ෙගෙනන ලk. ඔu: අතර 1945 : පaව ආ��ෙp තනDරැ ෙහාබවන ලද අය 
ද Biයහ. ඔu: අතර ෙබාෙහාමය* ඉතා වයසක උද=යE. =ෙqෂෙය:ම ජාCක ග9බද 
වැBය:ෙX ප*ෂෙJ නායකයා e වයස අuරැ� හ5තෑ Dන* e Ý¬ මT0 (Iuliu Maniu), 
සහ (Þතන රැෙ9Tයාව Tbමාණයට සහාය e) බ¥Cයා� (Brătianu) පuෙ% පRධාTයා, එවක 
වයස අuරැ� අ� ෙදක* e අය. ෙ8ශපාලනඥය:, ජනරා%වරැ, �ව5ප5කලාෙpd:, 
පැ=8ද:, ßÑක සහ කෙත1sක ¨ෙෂා´වරැ, සහ අෙන¸5 අයෙග: Bරෙගව% �r C�©. 
වසර පහ* ඇDලත Bරකරැව: අත|: පනH ෙදක* Qය _යහ. 

 සමාජ පRජාත:තcවාd: සමඟ ස:ධානය ෙ9 අ�ව ස9fbණෙය:ම උපාය මාbගය* 
බව ෙහ³ =ය; ෙකාQ0THl ෙර�ම යටෙ5 ශ«Qකය:ෙX ව/ාපාර වල බ®5වවාදයට ]B� 
තැන* සැබෑවටම ෙනාමැC =ය. ජbමTෙJ ෙස1=යl අ�වාසෙJ e කලාපය, පa කාලයක 
d නැෙගන�ර ජbමTය යැE හැ�:ෙව:න Dළ 1945 Bට 1950 ද*වා කාලය ඇDලත d 
ෙස1=යl සහ නැෙගන�ර ජbම: උසා= =B: සමාජ පRජාත:තcවාd: 5,000 * Bරගත 
කරන ලk. ඔu:ෙග: 400 * Bරෙගදර d Qය _යහ. ෙ9 0ගෙJ සමාජ පRජාත:තcවාd: 
ස9බ:ධෙය: ෙකෙරන අවසාන න� =භාගය 1954 d පRාX � d B8ධ eෙJය. 

 1946 ඔ*ෙත1බb 27 වැTදාට TයQත e මැCවරණයට �දාන9 ෙවQ: Biය d, 
බ%ෙX|යාෙp කෘ¼කාbQක වෘ5�ය ප*ෂෙJ (Agrarian Union) ]°යාකරැව: =B හතර 
ෙදෙන*ව ඝාතනය කරන ලk. 1947 ÛT 5 වැTදා ජාCක සභාෙp සැBවාරයකට සහභාß 
ෙවQ: Biය d, තව5 ම:�cවරැ: =ස හතර ෙදෙන* සමඟ කෘ¼කාbQක වෘ5�ය 
ප*ෂෙJ නායකයා e TෙකාලාE ෙපlෙකාW (Nikolai Petkov) ව අ5 අඩං�වට ග:නා ලk. 
1924 d, එම ප*ෂෙJ ම:�cවරෙය* ෙලB: Bi ඔ®ෙX සෙහ1දරයාව ඝාතනය කරන ලද 
පaව |ප»sක: පRංශ සංHකෘCය ගැන ළැkයාව]: 0D e ඔ® පRංශයට �¦වහ%ව වසර 
හත* ෙගවා C�©. 1940 d ෙගා:ඩා ෙවාඩා (Gonda Voda) කඳuෙb මාස ]�පයකට 
ෙපlෙකාW රඳවා තැ¨©. අනDරැව ඔ®ව Tවාස අඩHBයට දැgය. ඒ අවHථාෙp d ඔ®, 
ෙකාQ0THl පRCෙර1ධ සට:කාg: ෙබාෙහාමය* Biන ෙ8ශෙ´Rg ෙපරIණ ��¦ව:නට 
�දාන9 eෙJය. 08ධය අවසානෙJ d ඔ® බ%ෙX|යාෙp තාවකාsක රජෙJ උප අගමැC 
ෙලB: කට0D කළ නI5 �8ධකරණ 0ගය Dළ ෙකාQ0THl a¬තරය =B: ෙගන _ය 
තcHතවාd පRච�ඩ5වය ෙහළා ද]Q: ඔ® ඉ%ලා අH eෙJය. =රැ8ධ ප*ෂෙJ පRධාTයා 
බවට ෙපlෙකාW ප5 e පaව, ක³: ෙකාQ0THlවාd: සමඟ C¨ සබඳතා ]Bව* තව 
�රට5 ඵල* ෙනාjය. ආ��වට එෙර� අ= ග5 ¸ම:තcණයකට රහෙH කට0D කරනවා 
යන ව/ාජ ෙච1දනාෙව: ඔ®ව අ5 අඩං�වට ෙගන, අෙග1HD 5 වැTදා න� =භාග කර 
අෙග1HD 16 වැTදා ඔ®ට මරණ ද¾වම �:� ෙක|ණ. 



 මරණ ද¾වම ඉ%ලන පැQ©%ෙ% සමාෙල1චනෙය: අනDරැව ෙපlෙකාWට අවස: 
පRකාශය* සඳහා අවසරය ලැ¨ණ. ඔ® සංa:ව Bය ෙපාකැl¦ෙව: කඩදාBය* එ³යට 
ෙගන පහත ෙකාටස ]යවන ල8ෙ8ය: 

ෙගෟරව²ය =TaරැවරැT, බ%ෙX|යා� අ�කරණ ප8ධCයට ඇC මෙX වගÅම 
ගැන සංa: B�ෙය: සහ ස9fbණ අවධාරණෙය: 0Dව, ෙපා�ෙp බ%ෙX|යා� 
සමාජයට, සහ මම සාමා�කෙය* වන ෙ8ශපාලන සං=ධානය ෙව�ෙව: මම මෙX 
=තය ප|ත/ාග කර:නට �දාන9 බව ද:වQ, පහත පRකාශය ]rම මෙX 
වගÅම යැE මම =qවාස කරQ. 

ෙසa කෘ¼කාbQක වෘ5�ය සාමා�කය: සමඟ, මම ද Tbමාණකරැෙව* e 1944 
සැ´තැ9බb 9 වැT kනෙJ ජන�Rය ආ��වට එෙර�ව ඉල*ක කරග5 ]B� ²C 
=ෙර1À ]°යා සඳහා මම ]B =ෙටක සහභාß eෙJ නැතැE ද,  එෙHම ]B� 
අවHථාවක සහභාß jමට බලාෙපාෙරා5D eෙJ ද නැC බව5 ]යQ. 

මම 1923 වසෙb Bට බ%ෙX|යා� කෘ¼කාbQක වෘ5�ය ප*ෂෙJ සාමා�කෙය*ව 
BiෙයQ. එ� අEMයෙලා�ෙJ ½sක B8ධා:තය: ව�ෙJ සාමය, =නය, 
²ත/ා�Óල භාවය, සහ ජන�Rය බලයE. එ� එකම අ= ව�ෙJ ච:ද ෙපli සහ 
sයන සහ ]යන වචන ෙවC. බ%ෙX|යාෙp කෘ¼කාbQක වෘ5�ය ප*ෂයට රහH 
ෙහ1 ¸ම:තcණකාr සං=ධානය* ෙව:නට ]B� අවHථාවක අවශ/තාවය* 
ෙනාjය, එෙHම එවැT ]°යා Tසා ෙබාෙහ1 =ට =:kතෙය* බවට ප5 eවද, එය 
රජය ෙපරළන ¸ම:තcණයකට ]B =ෙටක සහාය j නැත. 

අනDරැව ෙපlෙකාW =B: “බ%ෙX|යාෙp ෆැ¼HlවාදෙJ ආර9භය:,” සහ ආ��ෙව: 
ඔ® ඉ%ලා අH jමට ෙÃD e B8À: ගැන, එන9 1923 ÛT 9 දා සහ 1934 මැE 19 දා 
B8À: =Hතර කෙÇය. 

මට ෙච1දනා එ%ල කරන අය =B: ]යා ඇC ප|k, මම සැබැ=:ම බලයට කෑදර 
eෙව* න9 ෙහ1 මෙX වෘ5�ය ගැන පමණ* Bතන අෙය* eෙJ න9, අද මම 
බ%ෙX|යාෙp ඇමC කu:BලෙJ උප සභාපC ෙලB: කට0D කර� ඇත. මම 
=රැ8ධ පැ5තට _ය ෙමාෙහාෙ5 පට:, මාව අ5 අඩං�වට ග5 ෙමාෙහාෙ5 පට:, 
කෘ¼කාbQක වෘ5�ය ප*ෂය සහ ෙකාQ0THl ශ«Qකය:ෙX ප*ෂය අතර 
අවෙබ1ධතාවයකට එළàම �©ස ෙවෙහÁම නතර ෙනාකෙළQ, එය ෛඵCහාBක 
අවශ/තාවය* යැE මම සලකQ. මම ]B =ෙටක රට Dළ ෙහ1 �ටරටක d ෙහ1 
]B� පRCගාg බලයක ෙකාටHකාරෙය* j නැත. 

ෙගෟරව²ය =TaරැෙවT, වසර ෙදකකට වැM කාලය* CHෙH, Tq�ත kනය 
�:ෙනා5 1945 ÛT 25 වැTදා පට:, බ%ෙX|යාෙp ෙ8ශපාලනඥෙය¸ට එෙර�ව 
ග:නා ලද වඩා5ම ¸|රැ සහ වඩා5ම අ�ක9පා ර�ත ෙමෙහ0මක =:kතෙය* 
බවට මම ප5ව BiQ. මෙX ෙපෟ8ගsක ෙහ1 මහජන =තෙJ ]B� අංශය* 
එE: TරැපRâැත ෙනාjය. ෙසාãයා (Sofia) � d පමණ* මෙX රෑඩක D: සැරය* 
�mචා ඇC අතර ෙවන5 තැ:වල k දහ වතාව* �mචා ඇත. ෙ9 අවHථා වල d 
මෙX මරණ දැ:jම ෙසාãයා � ෙසාෙහා: ¨මට ඇD% ෙව8d මම ]යවා ඇ5ෙතQ, 



ඒ ගැන මම ]B =ෙටක පැQ©s ෙනාකෙළQ. මට I®ණ ෙද:නට ෙවන තව5 
යම* ඇ5න9 මම එයට ද එMතරව I®ණ ෙද:නQ, ම:ද එය අද බ%ෙX|යා� 
ෙ8ශපාලනය ]යන �*äත යථාbථෙJ අරගල ]rෙම: ඵල* නැC HවභාවයE. 

මහජන =තෙJ Tරහංකාර ෙHවකෙය* හැiයට, මම පැQ©s කරත හැ] 
අECය* නැත, =ෙqෂෙය:ම ෙසාãයා � මහපාෙb d ෙ8ශෙâ1å: වෙX රෙl 
=ÖÂට QTa: ෙදෙදෙන* හැiයට =qව ෙලB: හÄනා ග5 MQi� ෙපlෙකාW සහ 
ෙපlෙක1 ෙපlෙකාW යන ෙදෙදනාව ඝාතනය කරන ලද පaව. [ෙපlෙකාWෙX �යා, 
MQCc, එවක ජාCක කu:BලෙJ සභාපC eවාෙX �¦පසට, 1907 මාbD 11 වැTදා 
ෙදවතාව* ෙවM පහර වැd C¨ණ. ෙපlෙක1, ම:�cවරෙය* e ඔ®ෙX සෙහ1දරයා, 
1924 ÛT 14 වැTදා නැවත නැවත5 ප�වට ෙවM වැd එතැනම Qය _ෙJය.] 

ෙගෟරව²ය =TaරැෙවT, �:�ව* කරා ය8d ෙ8ශපාලන සැල]s පැ5තකට දමා, 
ඒවාට අ�කරණය Dළ ]B� තැන* නැC Tසා, දැනට තහuරැ e ප|B8� ගැන 
පමණ* අවධානය ෙයාI කර� ඇතැE =qවාස කර:නට මම මට ඉඩ ෙදQ. 
=Taරැව: ෙලB: ඔබ ඔෙ» හෘදය සා*¼ය අ�ව යQ: මට කරන ලද ෙච1දනා 
වs: මාව TදහH කර� ඇතැE මට සහCකE, අ� වශෙය: මම බලාෙපාෙරා5D 
ෙවනව. 

 අෙග1HD 16 වැTදා, “බ%ෙX|යාෙp ජනතාවෙX නාමෙය:,” ඔ®ව එ%ලා මර:නට 
�:� කරන ලදැE අහ:නට ලැ ෙම: පaව ඔ® මහ හEෙය: ෙමෙH කෑ ගසා ඇත: 
“නැහැ! බ%ෙX|යාෙp ජනතාවෙX නාමෙය: ෙනාෙp! මාව මරණයට යව:ෙ: 
ෙක°9sනෙය: සහ ෙවන5 තැ:වල Biන ඔෙ» =ෙ8éක HවාQවරැ:. ෙ9 0*Cය ]යා 
ෙප:වන ෙ% හලන ආඥාදායක5වෙය: පෑෙගන බ%ෙX|යාෙp ජනතාව ]Bදා ඔෙ» 
ෙබාරැ =qවාස ෙනාකර� ඇත!”  7

 සැ´තැ9බb 23 වැTදා ෙපlෙකාWව එ%ලා මරා දමන ලk. ඔ®ෙX අ5 අඩං�වට 
ගැ²ම සහ න�ව සඳහා කට0D කළ ෙකාQ0THl නායකය: සහ රාජ/  ආර*ෂක 
අංශෙJ (Durzhavna Sigurnost) ෙHවකය: අතර Bi ෙට�Eෙක1 ෙකාHෙටාW (Traicho 
Kostov) නැමැ5තාව ඊට වසර ෙදකකට පaව එ%ලා මරා දමන ලk. 

 ක³: නාlB පා|ෙභ1_කය: ෙලB: Bi අෙන* රටව% ෙදෙ* ද, ජbමTය සමඟ 
ස:ධානය කඩා රD හIදාෙp පැQ�ම උපදව:නට සහාය �: බලව5 කෘ¼කාbQක ප*ෂ 
වල නායකය:ට එෙර�ව සට: කර:නට ෙ8ශපාලන න� ෙයාදා ගැTණ. රැෙ9Tයාෙp 
1947 ඔ*ෙත1බb මාසෙJ d Ý¬ මT0 සහ ඉෙවා: Qහාලාෙක (Ion Mihalache) ෙවත 
=තා:තය ද*වා Bර ද¾වම* Tයම eහ. ඒ ජාCක ග9බද වැBය:ෙX ප*ෂෙJ පRධාන 
Tලධාr: දාහ5 ෙදෙන* සමඟE. dbඝ න�ව]: පaව �:�ව කරා එළෙඹන ල8ෙ8 
ෙපාÒBෙJ සා*¼ මතE. ෙ9 න�ව Tසා ෙකාQ0THl ෙනාවන ෙ8ශපාලනඥය:ව මහ5 
ෙලB: න� මඟට ෙගන යා හැ]යාව පෑkණ. 1952 d මT0 Bරෙගදර d Qය _ෙJය. 1946 
ෙනාවැ9බb 18 වැTදා මැCවරණයට5 ක³:, sබර%වාd =:iලා බ¥Cයා� (Vintila 
Brătianu) ඇD�, ෙ8 ශපාලනඥය: ]�ප ෙදෙන*ව හIදා උසා =ය]: තcHතවා d 
සං=ධානය* ෙමෙහයවන ෙච1දනා යටෙ5 වරදකරැව: යැE �:� කරන ලk. 

 Paul Wergent and Jean Bernard-Derosne, L’Affaire Petkov (Paris: Self, 1948), pp. 188-192.7



 ක³: Bi Qතc පාbශවය:ව න� මඟට ෙගන යෑම ස9බ:ධෙය:, සමහර =ට 
�=Dරැ සහ වඩා5ම නරැම උදාහරණ ලැෙබ:ෙ: ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙව: =ය හැ]E. 
එ� 08ධය අවස: eෙJ ජයගÑාåකය:ෙX පැ5ෙතT.1944 අෙග1HD අග d නාlB 
අ�වාBකය:ට එෙර�ව නැê Bi Hෙල1වැ]යා� ජාCක කැරÎ%ල =B: කාbය*ෂමව 
Tමා කළ Hෙල1වැ]යා� සහ ජbමTය සමඟ ක³: පැවC ස:ධානය, ඉ*ම©: අමතක 
කර දම:නට පහaෙවන ප|k එ� 1945 පRCසංHකරණ B8ධ eහ. 1945 ෙනාවැ9බb මස d 
Qතc පාbශවය සමඟ අ5ස: කරන _=aම* Tසා, බට�ර ෙබාåQයා පRා:තෙJ අ�වාසය 
කරෙගන Bi ඇෙම|කා�ව:ට ෙම:ම රD හIදාවට ද පa ගම: ය:නට B8ධ =ය. 
1946 මැE මැCවරණ ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp ෙකාQ0THl ප*ෂය kනා ග5හ. ඒ5 ඔu: 
Hෙල1වැ]යාෙp a¬තරය eහ. එ� පRජාත:තcවාd ප*ෂය ච:දෙය: Bයයට 62 * kනා 
Biයහ. නාlÁ:ෙග: TදහH කරග5 පaව Bට ෙකාQ0THlවාd: සමඟ බලය 
ෙබදාෙගන Bi ෙ8ශපාලනඥය:, රට ඇDලත සහ �ටත ෙම:ම, Hෙල1වැ]යාෙp ද 
පRCෙර1ධ ව/ාපාරයට සහභාßව Bට, Tදහස සහ පRජාත:තcවාදයට ඇC ඔu:ෙX ළැkයාව 
ඒ වන =ට ද ෙප:වා C�©. 

 ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp සහ ෙස1=යl �රාෙ%ඛනාගාර =වෘත ]rම Tසා ෙබා%ෙෂ=* 
අ�ගාQකය:ෙX අස9මත හැkයාව ගැන දැනග:නට ලැ�©. 1929 ෙදසැ9බb මාසෙJ d 
ඔu:ෙX නායකයා e *ෙලෙම:l ෙගාlෙව1%§ =B: ෙචෙකාHෙල1වැ]යා� ෙකාQ0THl 
ප*ෂය ෙමාHකp වs: එන Tෙය1ග �³පk:ෙ: යැE එ%ල e ෙච1දනාවට පRCචාරය* 
හැiයට පාbsෙ9:Dෙp d පව5වන කථාව Dළ පහත ෙ8ව% සඳහ: කරE: “අ� 
ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp Tbධන පංCෙJ ප*ෂයE, ඉC: Hවභාවෙය:ම අෙ´ aÊR9 
=´ලjය ½ලHථානය Cෙය:ෙ: ෙමාHකp වලE. ඉC: ඔබ ෙහා�: ද:නවා අ� 
ෙමාHකp ය:ෙ: ඇE ]යා: අ� එෙහ ය:ෙ: රැBය: ෙබා%ෙෂ=*වාd: ෙවC: ඔෙබ 
ෙගල Q|ක:ෙ: ෙකෙHදැE ]යා ඉෙගන ග:නටE. ඔබ හැෙම1ම ද:නවා ෙබා%ෙෂ=* 
රැBයා�ව: තමE ඒ කලාෙp �ට� පRjණය: ]යා!”  8

 1946 මැE මැCවරණ වs: පaව, ෙ9 �රණා5මක “ෙගල Q|ක:නා” කu:BලෙJ 
සභාපC eෙJය. තTෙය: උග5 ශ«Qකෙය* ෙලB: පට: ෙගන ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp 
ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ නායක5වය කරා _ය ඔ®ෙX ගමන පRංශ ජාCක ෙමාrH ෙත1ෙරH 
හා සමාන =ය. එතැ: පට: ඔ® Is: Cරය පaපස Bට පaව මහජනතාව ඉk|ෙJ ම 
ෙප² BiQ: Bය� මbදනය: � අධ/*ෂකවරයා eෙJය. 

 පළIෙව:ම ෙ8ශපාලන ��� වලට සහ රාජ/ ආර*ෂණ (Stání bezpečnost  -StB) 
යා:තcණෙJ �ංසාවට ල*ෙවන සං=ධානය Hෙලාවැ* පRජාතා:Ccක ප*ෂයE. Hෙලාවැ* 
=ෙර1À ජාCකවාදය]: පණ ගැ:u� අෙන¸5 ෙබාෙහ1 ෙකාQ0THl ෙනාවන ෙච* 
ප*ෂය: ෙ9 උපාය මාbග ෙයාදා ග:නට ෙනාවන තර9 a� Tෙය1ජනය]: 0D eහ. 
1947 සැ´තැ9බb මාසෙJ d ෙකාQ0THlවාd: පාලනය කළ ෙපාÒBය =B: රජයට 
එෙර� ¸ම:තcණය* Hෙලාවැ]යාෙp d “ෙසායා ගැTණ.” ඉ: හටග5 අbÉදෙJ 
පRCඵලය* වශෙය: Hෙලාවැ* ආ��ව Dළ පRජාත:තcවාd ප*ෂයට CÉ බ®තරය නැC 
=ය. එෙHම මහ ෙ%ක9වරැ Cෙදනා ෙග: ෙදෙදෙන* අ5 අඩං�වට ගැTණ. 

 Klement Gottwald, Vybrané spisy (Selected Works), vol. 1 (Prague: SNPL, 1954), p. 139.8



 1948 ෙපබරවා| මස B8ධ e පRාX රජය ෙපරළන ¸ම:තcණය සමඟ මbදන 
]°යාවsය සෑෙහන පRමාණය]: ෙpගව5 ෙක|ණ. එE: ෙකාQ0THl ප*ෂයට බලය 
සඳහා ඒකා�කාරය* ෙව�ෙව: ෙදාර =වෘත eෙJය. ෙකාQ0THl ෙනාවන ඇමCවරැ: 
බ®තරය* ඉ%ලා අHjම ෙÃDෙව: උප: ෙපබරවා| අbÉදය Dළ d ෙබාෙහ1 ෙදෙන* 
Bරගත eහ. 1947 d ඉ%ලා අHෙව:නට B8ධ ෙවන ෙත* ෙගාlෙව1%§ ආ��ෙp උප 
අගමැC ෙලB: Bi පRජාත:තcවාd ප*ෂෙJ සභාපC Hෙලාවැ* ජාCක යා: උbBT (Ján 
Ursiny); සහ අ�කරණ ඇමC e ෙපRාෙකා´ Mëiනා (Prokop Drtina) ද ඊට ඇDල5 eහ. 
ඔu: ෙදෙදනාම අ�වාÁ කාලය Dළ d පRCෙර1ධ ව/ාපාරෙJ Biන ලද අයE. 

 1948 අෙ´R% සහ මැE මාස වල d පළIෙව:ම පRB8ධ න� =භාගයට පIÍවන 
ල8ෙ8 Hෙලාවැ* පRජාත:තcවාd ප*ෂෙJ නායකය:වE. =BපH ෙදෙන¸ට Bර ද¾ව9 
Tයම eහ, ඉ: එ* Bර ද¾වම* වසර Cහ* ෙව�ෙවT. ඒ ෙව8d අ�කරණ සහ ෙපාsH 
මbදනෙJ ෙපා� අරIණ ��¦වාෙගන C�ණ බව* ෙපTණ: හIදාව සහ ආර*ෂක ෙHවා 
ඇDලත Biන හDර: ෙසායා ගැTණ, එෙHම 1948 ෙපබරවා| ෙත* Qතc පාbශව ෙලB: 
Bi පRජාතා:Ccක-sබර% සහ සමාජ පRජාත:තcවාd ප*ෂ නායකය: ද එකDව; ඔu: 
අතර ]�ප ෙදෙන* ෙකාQ0THlවාd: සමඟ සgප සහෙය1ගෙය: කට0D ]rමට දැM 
ෙH කැමැ5ත ෙප:වන ලද අය පවා eහ. 

 ෙහsෙයාෙඩාb �කා (Heliodor Pika) සහ ෙය1ෙසW ෙපා§ෙස§T* (Josef Podsednik) 
ෙ9 කාලෙJ ෙ8ශපාලන Bරකරැව:ට අය5 e සාමාන/  ඉරණම ¸ම*දැE ද*වන 
උදාහරණ ෙදක]. 

 පRCෙර1ධ ව/ාපාරෙJ වැදග5 PQකාවක Tයැෙළන ලද, ජනරා% ෙහsෙයාෙඩාb �කා, 
ෙq«Âඨ ෙ8ශෙ´Rgෙය* සහ පRජාත:තcවාkෙය* eෙJය. ෙස1=යl 0Tයනය සමඟ කට0D 
]rම ගැන කැමැ5ත ද*වන ලද ඔ®ව 1941 වස:තෙJ d U.S.S.R. ෙවත ෙචෙකාHෙල1වැ] 
හIදා Tෙය1�ත ක�ඩායෙ9 නායක5වයට ප5 කරන ලk. එය B8ධ ෙව:ෙ: ÛT 22 kන 
ජbම: පRහාරයට ෙබාෙහ1 කලකට ෙපරE. ෙමාHකp සමඟ aහද ෙලB: කට0D ]rමට 
කැමC ඔ®ෙX ]°යා සහ පRCප5C ගැන5, ෙස1=යl ෙ8ශය සමඟ ඔ® එකඟ ෙනාවන 
තැ: ගැන5 1930 ගණ: Bට Bය%ල:ම ෙහා�: දැන Biයහ. U.S.S.R. ඇDලත 
Tbමාණය ෙවQ: පැවC ෙචෙකාHෙල1වැ]යා� හIදාවට බැෙඳ:නට යන ලද, 1938-39 d 
බ®තර ෙලB: “U.S.S.R. මාE9 හරහා ²C =ෙර1Àව යෑම” Tසා ෙස1=යl කඳuරැ සහ 
Bරෙගව% Dළ ලැග Bi ෙච* �රවැBය: 10,000 කට වැM සංඛ/ාව* TදහH කරග:නට 
වෑය9 වs: ඔ®ෙX ෙස1=යl ෙ8ශය සමඟ එකඟ ෙනාෙවන තැන පැවCණ. 1945 : 
පaව uවද, ෙචෙකාHෙල1වැ]යා� හIදාෙp ෙHවක පRධාTයාෙX පළI සහායකයා ෙලB: 
ඔ® කට0D කළ I� කාලය Dළ d ඔ®ෙX ෙ8ශෙ´Rg5වය සහ “ජාCක සහ 
පRජාත:තcවාd =´ලවය” ෙව�ෙව: කරන ලද ෙHවය ගැන ]B5 සැකය* ෙනාමැC 
eෙJය. 

    ෙස1=යl �8�මය අංශ සමඟ සgප සබඳතා පැවැ5 e ෙකාQ0THlවාkෙය* e 
ෙබMëm ෙbB: (Bedřich Reicin) නායක5වය �: හIදා �8� අංශ වs: 1945 අග Bට 
�කා කරන ]යන ෙ8ව% සgප ෙස1kBය]: පැවCණ. 1948 ෙපබරවා| මාසෙJ d ජනරා% 
Êකාව හIදාෙව: ෙනරපන ලk; මැE මාසෙJ d, ¨¥තාන/ ඒජ:තවරෙය* ෙලB: ෙHවය 
කරQ:, U.S.S.R. � ෙචෙකාHෙල1වැ]යා� 0ද වෑයම කඩාක´ප% කරනවා යන ෙච1දනාව 



යටෙ5 ඔ®ව අ5 අඩං�වට ගැTණ. 1948 මැද d ��¦වන ලද =ෙqෂ උසා=ය]: 1949 
ජනවා| 28 වැTදා ඔ®ට මරණ ද¾වම Tයම ෙක|ණ. 1949 ÛT 21 වැTදා උදෑසන, 
´ලස: (Plzeň) � Bරෙගදර මැද Q�ෙ% d ඔ®ව එ%ලා මරන ලk. ෙස1=යl �8�මය අංශ 
ගැන පමණට වැMෙය: දැන Bi Tසා ෙස1=යl 0Tයනය ජනරා%ව Dර: ]rම ඉ%ලා 
BiෙJ යැE ෙබMëm ෙbB: ඔ®ෙX සගය:ට Åෙpය. ෙbB:වද තව5 වසර Dනකට පaව 
එ%ලා මරා දැgම B8ධ eෙJ ඒ දැ�ම Tසා බව සැකය* නැCව පැහැks කරE. 

 1948 ෙපබරවා| මාසෙJ d ෙය1ෙසW ෙපා§ෙස§T* ෙමාෙb=යා (Moravia) � අග 
�වර e බ¥ෙන1 (Brno) � නගරා�පCවරයා eෙJය. ඔ® 1946 d පRජාත:තcවාd මැCවරණ 
වs: තනDරට ප5ව BiෙJ ජාCක සමාජවාd ප*ෂෙJ (BයවෙH I% අuරැ� වල 
Tbමාණය කරන ලද ප*ෂය �lලbෙX “ජාCක සමාජවාදය” සමඟ ]B� සමානාකම]: 
ෙනාjය) ච:ද අෙ´*ෂකෙය* හැiයටE. ජනරජෙJ පළI ජනා�පC e ෙතාමාÂ මසා|* 
(Tomáš Masaryk) ෙX පRජාත:තcවාd සහ මා��ය පරමාදbශය කැමැC QTෙස* හැiයට, 
ෙපා§ෙස§T* ය� ෙච* සමාජවාd: =ශාල සංඛ/ාව* Tෙය1ජනය කරන ච|තය* 
eෙJය. 1947 ෙදසැ9බb 31 d ෙච* සමාජවාd: සංඛ/ාව 60,000 කට වැM eහ. එෙHම 
ඔ® අවංකවම ෙකාQ0THlවාd: සමඟ සහෙය1ගෙය: කට0D කළ 0D යැE =qවාස 
කළ අෙය]. 1948 ෙපබරවා| මාසෙය: පaව බ¥ෙන1 නගරා�පCවරයා සංක°මණය ෙව:නට 
�රණය කෙÇය. ඒ5 අනDරැව එම අදහස අ5හැර දැIෙp න� මඟට ෙයාI කරන ලද 
�ට� ප*ෂ සාමා�කය:ට සහාය dම ෙව�ෙව: කට0D කර:නටE. 1948 සැ´තැ9බb 3 
වැTදා අ5 අඩං�වට ගැෙනන ඔ® ²C =ෙර1À කට0D වල Tයැෙළන ලදැE, පRච�ඩ 
ක°මෙpදෙය: ෙර�මය ෙපරළ:නට වෑය9 කළ ලදැE, පRCගාg =ෙ8ශ බලෙpග සමඟ 
කට0D කරනවා යැE යනාd ෙච1දනා වලට වසර දහ අටකට Bර ද¾වම* 1949 මාbD 
මාසෙJ d රජෙJ උසා=ෙය: �:� ෙක|ණ. තව5 ප*ෂ සාමා�කය: දහනව ෙදෙන*ට ඒ 
කාලෙJ d ම ද¾ව9 Tයම eෙJ Bය%ල:ෙXම Bරගත කාලය වසර හැ5තෑ හතර* 
තර9 කාලයක I� එකDෙවT. ෙ9 න�ව සඳහා සා*¼ සපයන ලද Bය%ල:ම ඔu:ෙX 
න� අහන ෙත* බලාෙගන Biන ෙ8ශපාලන Bරකරැව: eහ. “ෙපා§ෙස§T* 
පළ�ලpෙp” ෙකාටHකාරය: හැiයට පaව Bර ද¾ව9 Tයම e අෙන¸5 ක�ඩාය9 
අතරට ද¸Í ෙමාෙb=යා � ]°යාකාr: CH ෙදක* ඇDල5 eහ. ඔu:ට Tයම e I� 
Bර ද¾ව9 කාලය වසර හැට ෙදක* eහ. 

 ෙපා§ෙස§T* න�ව පRB8�ෙJ පැවDණ]. වසර ගණනාවකට පaව, Tයම e Bර 
ද¾වෙම: වසර පහෙළාව* ෙගjෙම: පaව 1963 d TදහH e =ට, ෙපා§ෙස§T* ෙමෙH 
සටහ: කෙÇය: “ෙචෙකාHෙල1වැ]යා� ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ නායකය: �B9 ]�පය* 
න�වට ආවා, එය රාජ/ උසා=ෙJ =භාගයට ග5 පRථම =ශාල ෙ8ශපාලන න�වE, ඉC: 
ඔu: ඔෙට1 Âs:X (Otto Šling) ව5 එකD කරල C»බ. [පaව Hලා:*B න�ෙp  d 
මරණ ද¾වම Tයම ෙවන තැනැ5තා] න� �:�ව හඬ ගා Tෙpදනය කර� ෙමාෙහාෙ5 
ඔ® �නා uණා.” 

 පRජාත:තcවාd සහ සමාජවාd Qතc පාbශවය: Dර: කර දැgම ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp 
උmඡතම Hථානයකට ප5 ෙව:ෙ: Qලාඩා ෙහාරාෙක1වා (Milada Horáková) න� =භාගය 
ෙවCT. එය 1950 මැE 31 Bට ÛT 8 දා පRාX � පැවැ5=ණ. සමාජවාd ප*ෂ නායකය:, 
සමාජ පRජාත:තcවාd ප*ෂෙJ, සහ ජනතා ප*ෂෙJ, සහ එක ෙට�ාlH]වාkෙය* ද ඇD� 



දහD: ෙදෙන¸ ෙවත එE: ද¾ව9 ෙක|ණ. ෙහාරාෙක1වා ඇD� හතර ෙදෙන* මරණ 
ද¾වම ලැÉහ; තව5 හතර ෙදෙන*ට =තා:තය ද*වා Bර ද¾ව9 ලැ�ණහ; පH 
ෙදෙන¸ ෙවත වසර 15 5 සහ 28 5 අතර (I� එකDව වසර 110 ]) Bර ද¾ව9 Tයම 
eහ. 1968 'පRාX වස:තය’ කාලෙJ d Tල =මbශන කQ¦ව =B: සැක� වාbතාව 
ද*ව:ෙ: ෙ8ශපාලන න� තව5 300 * Qලාඩා ෙහාරාෙක1වා න�ව සමඟ ස9බ:ධව 
පැවැ5e බවE. එ� d සමාජවාd ප*ෂෙJ පමණ* �ට� සාමා�කය: 7,000 කට වැM 
සංඛ/ාවකට ද¾ව9 ලැ¨ණ. =ශාල න� ෙබාෙහාමය, 1950 මැE Bට Ûs ද*වා කාලය Dළ 
d �iසරබද ටu: ]�පයක d =භාග eෙJ ¸ම:තcණය යැE සැලෙකන ල8ද ජාCක 
�|=තරය]: 0D බව ෙප:jමටE. න� CH පහක d T¸5 කරන න� �:� 639 * 
අතර මරණ ද¾ව9 10 *, =තා:තය ද*වා Bර ද¾ව9 48 *, සහ වසර 7,850 ක I�  
Bර ද¾ව9 එකDව* eහ. 

 Qලාඩා ෙහාරෙක1වා න�ව ආකාර ]�පය]: වැදග5 අkරය* ද*වන ල8ද]. 
කැෙර% කැ´ලා: (Karel Kaplan) නැමC ÅbCම5 ෙච* ඉCහාසඥයා ද*වන ප|k, එය 
රෙl පRථම සැබෑ ෙබාරැ න�ව eෙJය, එෙHම >ෂණය ෙමෙහයjමට සහාය ෙව� �©ස  
පැQණ Bi ෙස1=යl =ෙqෂ ෙHවාවල පRධා²:, එන9 ෙස1=යl “උපෙ8ශකය:” =B: 
ඍ¹වම සැලa9 කරන ලද පRථම න�ව ද eෙJය. සා*¼කරැව: Bට =Taරැව: ද*වා 
න�වට සහභාß e Bය%ල:ම න�ව පට: ග:නට ෙපර ඔu: ]ය 0D e වද: Bය%ල 
දැන Biන ෙලB: එය ඉතා aපr*ෂාකාrව සැලa9 කරන ලද න�ව* =ය. ස9fbණ 
රංගනය අ�කාr:ට වාBදායක e ඉමහ5 ෙපRාපගැ:ඩා ¸ම:තcණය* eෙJය. 

 එෙHම ෙ9 න�ව =B: ෙපා�ෙp 0ෙර1පය Dළ e මbදන ඉCහාසෙJ වැදග5 අkරය* 
සටහ: කරන ල8ෙ8 එය සරලවම ෙකාQ0THlවාදෙJ ඉCහාසය Dළ පමණ* ෙනාෙp. 
කා:තාව* එ%ලා මරා දමන ලk. ඇය 1939 මාbD මාසෙJ d ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp 
ජbම: අ�වාසෙJ I% kනවල පRCෙර1ධ ව/ාපාරෙJ එMතරව සට: වkන ලද කා:තාව]. 
නාlÁ: =B: වසර පහ* පමණ කාලය* CHෙH Bරගත කරන ල8kය]. කා:තා 
=:kතෙය], ෙකiෙය: ]pෙවා5, ඇය පRජාත:තcවාd eවාය, ]Bම =ෙටක ]Bම =kයක 
අ= අතැCව ෙකාQ0THl ආඥාදායක5වයට එෙර�ව පRCෙර1ධය* ද*ව:නට �ï 
තැනැ5Cය* ෙනාෙp. 

 ෙ9 පළ�ලpව පRqන රාÖය* මD කරE. ෙ9 අපරාධයට එෙර�ව බට�ර රටව% ඊට 
වඩා වැM හඬ* ඇC ෙනාකෙÇ ම:ද? ඇ%බl අය:HටE:ෙX =ෙර1ධයට ]Bෙව* ෙහ1 
පRCචාර ෙනාදැ*eෙJ ම:ද? ෙප5සම* සඳහා අ5ස: එකD ෙනාකෙÇ ම:ද? ෙසa 
0ෙර1පය Dළ නාlÁ:ට එෙර�ව පRCෙර1ධ ව/ාපාරෙJ සට: වැk අෙන¸5 අය 
පRCචාරය* දැ*jමට අසම5 eෙJ ඇE? එෙHම ඔu:ෙXම එෙක* මරණෙය: ෙ»රා 
ග:නට ඔu: වෑය9 ෙනාකෙÇ ඇE? 

 ෙ9 කාලෙJ d පමණ, පැrBෙJ පැවC ෙකාQ0THlවාd =8ව5 සාද Å°ඩාවක 
=Hතරය]: පැවC මානBක5වය ගැන ය9 ෙහ1�වාව* ලබාගත හැ]E: 

1951 වසර අවසානෙJ d “සEෙකාඩëාමා” ගැන එතර9 කතා බහ* ෙනාjය. අ¬5 
අuරැ8ද උදාෙවන මැkය9 රාCcෙJ d මෙX ඥා�: පැව5e පuෙ% එක සාදය]: 
මම *ෙලයාb සමඟ �ෙයb ෙකාටා§ (Pierre Courtade) ෙX Tවහෙ: පැවC තව5 



පuෙ% සාදය* ෙවත පැQ©ෙයQ. [ෙකාටා§ ෙකාQ0THl �ව5ප5කලාෙpkෙය* 
සහ රචකෙය* =ය.] හැෙම1ම සDi: Biයහ. සැබැ=:ම, Bය%ල:ම ෙගාඩ* 
 ම5ව Biයහ. “අ� ඔ*ෙකාම බලාෙගන �iෙය ඔබ එනDරැ තමE,” මෙX 
Qතcය: Bය%ල:ම පැව�හ. ඔu: මට Å°ඩාව පහදා �:හ. [කලා ඉCහාසඥෙය* 
සහ සමාජ=ද/ාඥෙය* e] ෙඡා: �=Xෙන1§ (Jean Duvignaud) Åෙp සෑම 
වකවා�ව*ම එ�ම e සා�ත/මය ශානරය* නැ5න9 ආකාරය* නෙව15පාදනය 
කරනවා ]යාE: ßÑකය:ට ෙශ1කා:ත ඇත, �නරැදයට ෙසානl ඇත, ස9භව/ 
0ගෙJ ක= ස�ත ජවTකා පහ]: 0D aසංගමය: Dන* ඇත, යනාd වශෙය:. 
සමාජවාd 0ගය එ�ම e ආකාරය* නෙව15පාදනය කර ඇත: ෙමාHකp ෙබාරැ 
න�. ෙ9 සාද වලට සහභාß ෙව:න:, හැෙම1ම  මC: Tසා iක* B�මඳ 
ගCය]: Bi, න�වට ෙප² Bñම රඟ ද*ව:නට �රණය කර Biයහ. ඔu:ට 
අ�ව C�ෙ� òkතෙය* පම©. අ:Cමට පැQ© තැනැ5තා මම eෙය: 
පැහැksවම මාව ඒ සඳහා ෙත1රා ගැTණ. [ෙකාQ0THl රචකෙය* e] ෙරාජb 
ෙpලැ:§ (Roger Vailland) න�ෙp =Taරැවා =ය. ෙක1ටා§ =5Cය ෙව�ෙව: 
ෙප² Bi ²�ඥයා =ය. මට Ó�ව Dළ මෙX තැන ග:නට B8ධ =ය. මම ඉතා 
�bවල ෙලස]: බැහැE ]ය:නට වෑය9 කෙළQ, ඒ5 අ:Cෙ9 ඔu: සමඟ එ� 
ෙයෙද:නට �රණය කෙළQ. ෙච1දනා ඉතාම5 දරැÍ eහ. මම සංගÑහෙJ ==ධ 
වග:C දහය* පමණ උ%ලංඝණය කර C�ණ බව ]යැu©, එෙHම 
අEMයෙලා�මය වෑයම කඩාක´ප% ]rම ගැන ෙච1දනා ලැබ BiෙයQ, සංHකෘCක 
හDර: සමඟ හuෙ% වැඩ ]rම5, ජාත/:තර චර�රැෂය: සමඟ ¸ම:තcණ කර 
C ම, සහ දාbශTක රාජ ෙâ1හෙJ Tයැ�ම5, යනාkය. =භාගෙJ d මට ‘තbක’ 
කර:නට අවශ/ e =ට, ෙපRා]0ෙbටbවරයා, ²�ඥයා, සහ සා*¼කරැව:, යනාd: 
Bය%ල:ම දැM ෙH ෙක1ප eහ. මෙX ²�ඥයා උසා=යට ඉk|ප5 කළ කතාව 
ඉතාම5 අ�තකර eෙJය, ඉC: ඔ® යා´� ෙවQ: ]0ෙp ඒ åන ෙවQ: පවCන 
ත5වය: ]යා5, ඒ5 මම =තෙJ බ|: හැ] ඉ*ම©: TදහH ෙව� ඇතැE 
]යා5ය. ම5පැ: වලට HïC ෙව:නට, �Ha නැi%ල ඉතා ඉ*ම©: ¨යකරැ 
B�නය* බවට ප5=ය, අ:න එ=ටE හාස/මය අ�කරණය* eව දැM ෙලB: 
|ෙද:නට සැබැ=:ම පට: ගැ�ෙ:. ද¾වම �:� කර8d, (මට මරණ ද¾වම 
ලැ�©, සැබැ=:ම), එතැන Bi කා:තාව: ෙදෙදනා, මෙX භාbයාව ද ඇD�ව, දැM 
ෙලB: කැළàමට ප5 eහ. හැෙම1ම කෑ ගස:නට සහ හඬ:නට eහ, කබ§ 
හ|Q: අbණය සඳහා e ෙපC, �ස මත තබ:නට Áතල තව: යනාkය 
ෙසාය:නට eහ. අ� Bය%ල:ම—=Taරැවා, ²�ඥයා, සහ òkතයා—ෙ9 �|ස 
ෙව�ෙව: ෙවෙහස ෙවQ: ඔu:ව සංa: කර:නට වෑය9 කෙළI. මම �ත:ෙන 
මම =තරමE ෙව| ෙවලා �iෙය නැC එකම �8ගලයා; ඒ5 ලැóජාව* දැ�ෙ: 
නැ5ෙ5 මට =තර* ෙනෙමE. 

දැ: ඒ kහා අාප® හැ|ලා බල8d අ� හැෙම1ටම ෙහාඳටම B� =ක% ෙවලා C»බ, 
ඒ ගැන ]Bම සැකය* නැහැ. =යරැව =B: ඔෙ» වගÅම අ� කරලා දාන ෙලB: 
ප® කළ 0D ය9 ල*ෂය* Cෙයනවා ඇC. ඒ5 ඔබ ඒ ල*ෂයට �=ෙස:න ක³:, 
=යරැව =B: ඔෙ» වගÅෙම: ඔබව ඉව5 කර:ෙන නැහැ. ඔෙ» ෙගල වටා 
තදෙවන මල��ෙව: ගැලෙව:නට ඔබ =යරැව ‘ෙත1රා’ ග:නවා, එයට පැන 
ය:නට ඔබ ඉඩ ෙද:ෙ: නැහැ. 



අෙ´ උමDව ඒ ෙමාෙහාෙ5 පැවC උමDෙp පRCඵලය*. ෙපා�ෙp පැවC �5ත 
=*ෙÂප ආකාරය* අ� සාධාර�ය කරQ: සහ සමාගÑහණය කර ගTQ: BiෙයI.  9

NLO සමාජය Lනාශ QRම 

 ෙ9 ෙබාරැ  න� පැවැ5jමට හැ]යාව ලැ�ෙ: ෙකෙHදැE වටහා ගැ²ම සඳහා, අ� 
ඉතා aපr*ෂාකාrව “B=% සමාජය” ය:ෙන� අbථය =මBය 0DE. B=% සමාජය 
=කාශනය ෙව:ෙ: ධනවාදය සමඟ සහ Þතන රජෙJ Tbමාණය සමඟE. රාජ/ බලය 
ගැන සමාන තනDරැ දර:ෙන* හැiයට එය Hවාය5ත බලය* හැiයට ද පවC:න]. 
එය Is:ම Bය�ම අවශ/තා ප8ධCය: මත රඳා පව�, එ� පRධාන PQකාව ව�ෙJ 
ෙපෟ8ගsක ආbôක කට0DE. ඒÅය �8ගලෙය¸ට ෙබාෙහ1 අවශ/තා C¨ය හැ] යැE 
B=% සමාජය BතE, ඒ අ�ව ෙ9 ඒÅය �8ගලය:ෙX අගැ09 මත, ඔu:ෙX 
ස=ඥානය:, සහ ]°යාව:, සහ ඔu:ෙX Tදහස ගැන ඇC සංෙpදනය මත එය රඳා 
පවCE. ඒÅය �8ගලය: ය� ආ5මාbථකාg ෙවC, ඒ5 එෙHම මහජන කට0D සහ 
පRජාව ගැන ද උන:�ව* ඇC �රවැB බැ=: ද 0D ෙවC. දාbශTකෙය* සහ ෙ8ශපාලන 
�:තකෙය* e ¬ෙබාQb ෙසාෙචාb (Lubomir Sochor) B=% සමාජය Tbවචනය කර:ෙ: 
ෙමෙHය, “තම:ෙX මත සහ =ෙqෂ කැමැ5ත: ද*ව:නට ඉඩෙදන, එෙHම 
ස9බ:Àකරණෙය: 0D ක�ඩාය9 වs: තම සාමා�කය:ව රාජ/ ෙනාවන ආයතන 
වs: සමාජයට සං=ධානය කරන, ඉහළම ¸¦9භෙය: එන එකDව]. ඇ5ෙත:ම 
පවCන ෙපරඇවැBය ව�ෙJ ෙ9 ආයතන සහ j: Hවාය5ත jම සහ ඒවා රාජ/ 
යා:තcණෙJ ®� ෙවනH කරන ලද ෙහ1 එE: හටග5 ශාඛා ෙනාjමE, නැතෙහා5 රජෙJ 
බලය ෙව�ෙව: සරල ‘ස9ෙ´Rෂණ පi’ ෙනාjමE.”  රාජ/ ගැන සමාජ පාලනය* ඇCව 10

Biන B=% සමාජ සං=ධාන අතර සමාගා9 සහ සQC, ප%s, වෘ5�ය සQC, නගර සභා 
සහ පළා5 සභා, පRාෙ8éය Hවයං පාලනෙය: 0D ක�ඩාය9, සහ ෙ8ශපාලන ප*ෂ 
ෙලසම තව5 ෙපා� මහජන මතය, වැT ක�ඩාය9 ඇත. 

 සෑම =ටම පරම බලය ��¦වාග:නට සහ ෙ8ශපාලන එk|වාd: Dර: කර 
දම:නට5, එෙHම ඕනෑම සමාජයක ¸මන ආකාරය]: පවCන සැබෑ බලය සD කuරැ 
ෙහ1 අෙය¸ ෙවC: එය ඉව5 ]rම පRධාන අරIණ කරග:නා ෙකාQ0THlවාd:ෙX 
Tර:තර උපාය මාbගය ව�ෙJ B=% සමාජෙJ Bය�ම j:ට ක°මා�Óලව පහර dමE. 
අරIණ ව�ෙJ බලය සහ ඇ5ත ගැන ඒකා�කාරය අ%ලා ගැ²ම Tසා, ඉල*ක ෙව:ෙ: 
ෙ8ශපාලන ෙහ1 අධ/ා5gය බලය ඇC අෙන¸5 Bය�ම බලෙpගය: ෙවC. ඒ ෙහE:, 
වෘ5�ය සQC සාමා�කය:ට සහ ෙ8ශපාලන ]°යාකරැව:ට, පැ=8ද:ට, මාධ/ෙpd:ට, 
රචකය:ට, යනාd:ව ක°මා�Óලව ඉල*ක කර ගැෙනE. 

 =:kතයා ෙත1රා ගැ²ෙ9 d ]°යා5මක e ජාත/:තර Tbණායකය* වැ:න* ද 
පැවCණ. ෙස1=යl 0Tයනට I�මT:ම යට5ව පැවC ආ�� Tෙpදනය කෙÇ B=% 
ජනතාව සහ �ටHතර ෙල1කය අතර තවම5 පවCන ෙබාෙහ1 සාරව5 සබැ�යාව: 
Bය%ල කඩා දැQය 0D යැE ]යාE. සමාජ පRජාත:තcවාd:, කෙත1sක ආගQක අය, 

 Calude Roy, Nous (Paris: Gallimard, 1980), pp. 389-390.9

 Lubomir Sochor, “Peut-on parler de la ‘sociétè civile’ dans les pays du bloc soviétique?” Communisme, no. 8 (1985), 84.10



ෙට�ාlH]වාd:, ෙපාෙතHතc:ත ආගQක අය, සහ අෙන¸5 අය Bය%ල:ම ෙගා�රැ eෙJ 
සරලවම ඔu:ෙX ෙ8éය කට0D Tසා පමණ* ෙනාව, �ටHතර ෙල1කය සමඟ 
Hවභාවෙය:ම ඔu: සD e දැM, පRෙය1ජනව5, සහ ඉතාම5 සා9පRදාEක සබඳතා 
ෙÃDෙව:ම =ය. U.S.S.R. � ෙග1Òය උපාය මාbගෙJ කැමැ5ත සහ අරIÍ උ8යාචනය 
කෙÇ ෙ9 Bය� සබඳතා කඩා දැgමE. 

 නව “ජනතා පRජාත:තcවාද” Dළ B=% සමාජය සමHත ෙලB: ඉතා �bවල ත5වයක 
පැවCණ. 08ධයට ෙපර, එ� සංවbධනය ආ�පත/Eක ෙහ1 අbධ ආ�පත/Eක ෙර�ම 
=B: නව5වා C¨ණ. එෙH නැ5න9, ෙනාk0Í ආbôක මlට9 ෙහ1 සමාජ =තෙය: 
පැවCණ. 08ධය, ෆැ¼Hlවාදය, සහ අ�වාසෙJ Bi බලෙpග වල ==ධාකාර පRCප5C 
යන Bය%ල එ� සාෙ´*ෂ �bවලතා වල ෙකාටHකරැව: eහ. Tදහස අවසානෙJ d 
පැQ© =ට, B=% සමාජෙJ සංවbධනය තව �රට5 අඩාල කර:නට ෙස1=යl 0TයනෙJ 
හැkයාව සහ අනDරැව එන ෙ% හලන �8ධකරණය* ෙÃD eහ. 

 නැෙගන�ර ජbමTෙJ ෙස1=යl මැkහ5jම සහ අ�වාÁ කලාපය එ� අ�කරණ සහ 
ෙපාsH මbදන වල සාෙ´*ෂව අ� Hවභාවය, සහ ජbම: පRජාත:තcවාd ජනරජෙJ 1949 
ෙත* කාලවකවා�ව Dළ ෙබාරැ න� ෙනාමැC jම ගැන, පැහැks කර:නට ෙබාෙහ1 
ෙසE: උපකාර ෙවE. අෙන* තැ:වල මbදන සහ ෙබාරැ න� Tත/ ෙලB: ¨�ෙවන නව 
ෙර�ම සමඟ අCනත ෙගන _යහ. නI5 නැෙගන�ර ජbමTෙJ d ඒ ෙමාෙහාෙ5 d එවැT 
ක°මෙpදයකට �=ෙස:නට ]B� අවශ/තාවය* ෙනාjය. ම:ද, නව ආ��ෙp අරIÍ ඒ 
වන =ට5 ක³: ෙසායා _ය පRCප5C වs: සා*ෂා5 කරෙගන Cෙබන ලද TසE. 1989 
බbs: තා´පය කඩා වැñෙම: පaව කරන ලද අධ/යන වලට අ�ව, අ�වාÁ ෙස1=යl 
බලෙpග =B: ඔu:ෙX කලාපෙJ 1945-1950 කාලෙJ d 122,000 ක �|ස* Bරගත කර 
තබන ලk. රÎඳu9 කර C¨ය d ඔu: අත|: 43,000 * Qය _ය අතර 736 * ෙවM තබා 
මරා දමන ල8ෙ8ය. සමාජවාd එකID ප*ෂය (Socialist Unity Party -SED) =B:ම ඉk|ප5 
කරන ලද ඇHතෙ9:D අ�ව, මbදන ෙමෙහ09 40,000 5 60,000 5 අතර සංඛ/ාව* 
සඳහා ෙයාදාෙගන C¨ණ.  11

 1948 ෙපබරවා| මාසෙය: පaව B=% සමාජය පRච�ඩව මbදනය ]rම Tසා 
ෙචෙකාHෙල1වැ]යාව ෙවනH ආකාරය]: පැවC ව/Cෙbකය]. මධ/ම සහ _©ෙකාන 
0ෙර1පා රටව% Bය%ෙල:ම, 08ධ අතර මැද කාලෙJ d පාbsෙ9:D පRජාත:තcවාදය* 
පවCන ඉCහාසය]: 0D එකම රට එය eව5, රැෙ9Tයාෙp ද ÁQත පRජාත:තcවාd 
අ5හදා බැÒම* C�©. ඒ කාලෙJ d ෙචෙකාHෙල1වැ]යාව ෙල1කෙJ වඩා5ම 
කාbQකරණය e රටව% දහය අත|: එක* eෙJය. නාlB ෙවC: TදහH කරගැෙන8d, 
එ� eෙJ මධ/ම සහ _©ෙකාන kග 0ෙර1පෙJ වඩා5ම වõහගත සංවb�ත B=% 
සමාජයE. එෙHම 1945 d එය ඉතාම5 ඉ*ම©: තම:ව පRCසං=ධානය කරග:නට 
වෑය9 කළහ. 1946 ෙව8d Qsයන 2.5 කට වැM �රවැBය:, නැතෙහා5 වැM�i 
ජනගහනෙය: බාගයකට පමණ ආස:න සංඛ/ාව*, ෙබාåQයාෙp, Bෙ%Bයාෙp, සහ 
ෙමාෙb=යාෙp ��i පRධාන ෙච* ෙ8ශපාලන ප*ෂ හතෙර: එ*ෙක1 එක* නැ5න9 
අෙනකකට අEC eහ. ෙච* සහ Hෙලාවැ* �රවැBය: අත|: Qsයන ෙදක* වෘ5�ය 

 “Ich have den Tod verdient: Schauprocesse und politische Verfolgung in Mittel-und Osteuropa, 1945-1956,” in Archiv 1991. 11

Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Arbeiterbewegung, ed. Wolfgang Maderthaner, Hans Schafranek, and Berthold Unfried 
(Berlin: Akademie, 1991).



සQC වල සාමා�කය: eහ. Bය දහH ගණනක ජනතාව* ==ධාකාර සං=ධාන සහ 
සQCවල සාමා�කය: eහ. ඊට ක³: BයවෙH පට: පැවත එන, ජාCකවාd සහCක 
]rෙ9 වැදග5 සාධකය*ව පැවෙතන ල8දා e ද, ෙ8ශපාල²ය කරන ලද Å°ඩා සමාජය* 
e ද, ‘උ¸Hසා’ (Sokol) සමාජය න9 ෙ*වල සං=ධානය Dළ පමණ* 1948 d සාමා�කය: 
700,000 කට වැMෙය: Biයහ. වාb¼ක Å°ඩා ස9ෙ9ලන උ5සවෙJ d (slet) 1948 
_9හානෙJ පළI ෙසාෙකා% සාමා�කය:ව අ5 අඩං�වට ගැTණ. සාමා�කය:ෙX පRථම 
ෙ8ශපාලන න� සැ´තැ9බb මාසෙJ d ඇරöණ. වසර ෙදකකට පaව, ඔu:ෙX නායකය: 
හාර ප: දහස* අ5 අඩං�වට ගැ²ෙම: පaව, සං=ධානය I�මT:ම වාෙX =නාශයට 
ප5ව C�©. ග9මාන වල පැවC ෙකාටH සරලවම රාජ/ යා:තcණයට අ�ගත කරග:නා 
ලk. බාලද*ෂ සං=ධානය සහ ==ධ කෙත1sක සහ ෙපRාෙතHත:තc සං=ධාන වැT B=% 
සමාජෙJ ෙවන5 ෙබාෙහ1 සං=ධාන ෙලB:, ෙසාෙකා% ද නැ5තටම නැCවන ත5වයකට 
ඇද දමන ල8ෙ8 1948 ෙපබරවා| � d Tbමාණය කරන ලද “]°යාකාr කQ¦” යන 
කඩDරාව යටෙ5 රහH ෙපාÒBය =B: පR�ණ කරන ලද න� සහ මbදන, �8ධකරණ, 
සහ අ�වාසය ෙහ1 ෙ8පල පවරා ගැ²ම, Bය� බ� රාජ ස:තක ]rම යනාkෙයT. 

 B=% සමාජෙJ යා:තcණය: පාලනය ]rමට ෙහ1 එ්වා සහIs: වනසා දැgෙ9 d 
ෙකාQ0THl ආ�� I®ණ �: =ශාලතම බාධකය eෙJ ප%s eහ. වCකා�ෙව: එ� 
සං=ධානය ෙමෙහයවන කෙත1sක ප%sය, ෙමාHකp ½ලHථානය සමඟ පැවC ජාත/:තර 
ශ«8ධාෙp එk|වාkයාව Tෙය1ජනය කරන ලk. ෙමාHකp =B: ෙහා�: Tbවචනය කරන 
ලද උපාය මාbගය eෙJ ෙර1මා� කෙත1sක සහ නැෙගන�ර කෙත1sක ප%s වs: ඔu: 
වCකා�ව සමඟ පව5වන ලද සබඳතා කඩා දැgමට බලා5මක කර, එ� පRCඵලය* 
ෙලB: ඇCෙවන “ජාCක” ප%s ඔu:ෙX බලය යටෙ5 පව5වා ගැ²මE. ෙස1=යl 
නායකය: සහ 1948 ÛT මාසෙJ d ==ධ ෙකාQ0THl ප*ෂ වල ෙතාරDරැ ¨0ෙර1 අතර 
පැවC උපෙ8ශන වs:, ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ මහ ෙ%ක9 e 
රැෙඩා%W Hලා:H] වාbතා කළ ප|k ෙ9 ත5වය පැහැksව අවෙබ1ධ කරගත හැ]E. 

 සමාජයට ප%s වs: ඇC බලපෑම අ� කර� �©ස, ඔu:ව රාජ/ Tලධා|වාදෙJ 
පාලනය යටතට ෙගෙන:නට, සහ පRCප5C ඉ5ත: බවට ඔu: ෙවනH කර� �©ස, 
ෙකාQ0THlවාd: මbදනය සමඟ øෂණය එකD කරග5හ, සමහර අවHථාවල d ප%s 
ùරාවsය ඇDලට |ංගා ගැ²මට පවා වෑය9 කළහ. ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp උදාහරණය* 
හැiයට, �රාෙ%ඛනාගාර =වෘත jම Tසා, රහH ෙපාÒBය සමඟ හuෙ% කට0D කරන 
ලද ==ධ පැ=8ද: සහ ¨ෙෂා´වරැ අ%පය* ගැන පවා ෙතාරDරැ ෙහ³දරp j ඇත. ඔu: 
සමහර =ට ඊට වඩා දරැÍ ඉරණම]: ගැලෙව:නට තැ5 කළාද? 

 පළI ආග9 =ෙර1À මbදන—අෙය* ඉහත සඳහ: කළ බ%ෙX|ය: පැ=8ද: වැT, 
�8ධකරණ වල =:kතය: බැහැර කර:ෙ: න9—B8ධ ව:නට ඇ5ෙ5 ඇ%ෙ»Tයාෙp d 
ය. රහH ෙපාÒBය බාරෙJ Tවාස අඩHBෙJ Biය d qෙක1ඩb (Shkodër) � අගÑ රාජ�රැ 
පRසාd ගැHපb තාB (Gasper Thaci) Qය _ෙJය. �ෙරH (Durrës) � අගÑ රාජ�රැ පRසාd 
=:ෙස:l ෙපRú¼ (Vinçent Predushi) වසර Cහක බර වැඩ ඇC Bර ද¾වම* ෙගවQ: 
Biය d, 1949 ෙපබරවා| මස d Qය _ෙJ ශාr|ක වධ�ංසා වල පRCඵලය* ෙලB: =ය 
හැ]E. අෙප1Hත% Tෙය1�ත ක�ඩායෙ9 ෙජයbó ෙවාලාH (Gjergj Volaz) සහ ෆûෑ: �T 
(Fran Gjini) යන ¨ෙෂා´වරැ: ඇD� පැ=8ද : පH ෙදෙන*ව 1948 ෙපබරවා| මස d 



මරණ ද¾වමට Tයම j ෙවM තබා මරා දමන ලk. පැ=8ද:, කන/ා ෙසාෙහා0|ය:, සහ 
ෙසමෙ:|කය: Bය ගණනකට වැM �|ස* එ*ෙක1 ෙවM තැ ෙම: ෙහ1 නැ5න9 අ5 
අඩං�ෙp Biය d මරණයට ප5 eහ. අ�ම වශෙය: IHs9 එ* අෙය* ද ෙ9 වධ�ංසා 
රÎ%ෙ% ෙකාටස* හැiයට Qය _ෙJය. ඒ ෆûැ:BHක: ආගQකය: ෙව�ෙව: ෙප² 
Bi:නට ඉk|ප5 e IHටාෆා �පා (Mustafa Pipa) නමැC ²�ඥයාE. වසර ගණනාවකට 
පaව, 1967 d, එ:වb ෙහා*සා =B: ඇ%ෙ»Tයාව ෙල1කෙJ පRථම Tල වශෙය: 
අෙ8වවාd වන රාජ/ය j ඇතැE Tෙpදනය කෙÇය. Bය� ෙ8වHථාන සහ ප%s, කෙත1sක 
�8ධ PQ 327 * ද ඇD�ව එන9 2,169 * I� එකDව =නාශ කර දමා ෙහ1 වසා දමා 
ඇතැE, Tල �ව5පත වන “ෙනාවැ9බb” (Nendori) ඒ වසෙb  d ම ආඩ9බරෙය: ද:වා 
BiෙJය. 

 හංෙX|යාෙp d ආ��ව සහ කෙත1sක ප%sය අතර පRච�ඩ ගැ¦9 පට: ග:ෙ: 
1948 _9හානෙJ d, ආගQක පාසැ% ගණනාව* ජනසD ]rම ෙÃDෙවT.  Ûs ෙව8d 12

පැ=8ද: පH ෙදෙන¸ට ද¾ව9 පැන=ණ, අෙග1HD ෙව8d ඒ සංඛ/ාව තව5 ඉහළ _ෙJය. 
හංෙX|යාෙp කෙත1sක ප%sෙJ අෙXÑශය නායක කාMන% ෙය1ෙසW Q:§සැ:C (Jószef 
Mindszenty) 1948 ෙදසැ9බb 26 වැTදා අ5 අඩං�වට ෙගන 1949 ෙපබරවා| 5 වැTදා 
=තා:තය ද*වා Bරද¾වම* �:� =ය. එ*ස5 ජනපදය ඇD�, =ෙ8éය අ�රාජ/වාd 
බලෙpගය: ෙව�ෙව: චර�රැෂ ෙHවෙJ ෙයdම සහ ==ධාකාර හu%කාරය: සමඟ 
රජයට එෙර� ¸ම:තcණ ]rම ඔ®ට එ%ල e ෙච1දනා eහ. වසර* ෙගj ය8d ෙබාෙහ1 
කන/ාරාම සහ ආශ«ම Dළ Bi පැ=8ද: සහ කන/ා ෙසාෙහා0|ය: ෙදාෙළාH දහස]: 
බ®තරය ෙනරපා දමන රජය ඒවාෙJ අර* ෙගන Biයහ. 1951 ÛT මාසෙJ d  කාෙල1චා 
(Kalocsa) � ආbm ¨ෙෂා´වරයා e, ¨ෙෂා´වරැ අතර නායකයා e ද, එෙH ම 
Q:§සැ:CෙX සgප QDෙර* ද e, ෙමා:Á’:ෙය1 ෙය1ෙසW ෙගÑ1Â (József Grősz) ද 
අෙXÑශය නායක I®ණ �: ඉරණමටම ෙගා�රැ eෙJය. හංෙX|යාෙp ප%s සහ ආග9 
ෙවත එ%ල e වධ�ංසා කෙත1sකය:ට පමණ* Áමා eෙJ ද නැත. සැල]ය 0D තරQ: 
අ� පRමාණ වs: පැවC ¬තර: සහ කැ%=THl ප%s ද වධ�ංසා වලට ල* e අතර,  
ෙගෟරව²ය කැ%=THl ¨ෙෂා´වරෙය* ෙලස aපRB8ධ ලැHෙල1 රවාÂ (László Ravasz) 
ඇD�ව, ඔu:ට ද fජකය: සහ ¨ෙෂා´වරැ: අ�Q eහ. 

 හංෙX|යාෙp d ෙම: ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp ද, ආ��ව =B: කෙත1sක ප%sය 
ඇDලත ආ��ව සමඟ හuෙ% කට0D කර:නට �දාන9 =රැ8ධ පාbශවය* Tbමාණය 
කර:නට උ5සාහ ග5හ. ෙ9 ක°ෙම1පාය අbධ සාbථක5වය]: පමණ* 0D eෙය:, 
මbදන මlට9 වැM කරන ලk. නාlÁ: =B: 1942 d ෙටෙරB: සහ ඩකාu රÎඳu9 
කඳuරැ Dළ Bරගත කරන C¨ පRාX � ආbm ¨ෙෂා´වරයා e ෙයාෙසW ෙබරා: (Josef 
Beran) 1949 ÛT මාසෙJ d Tවාස අඩHBෙJ තබා අනDරැ ව Bරගත කරන ලk. 1949 
සැ´තැ9බb මාසෙJ d එංගල:ත සභාෙp පRෙ8ශය* බාරව Biන ෙ8වගැCය: හත³හක 
Bට හැට ගණන* ද*වා අතර සංඛ/ාව* ප%s ස9බ:ධෙය: e නව ²Cය ගැන 
=ෙර1ධය පාන ල�ව ඔu:ව අ5 අඩං�වට ගැTණ. 1950 මාbD 31 kන පRාX � ප%sවල 
ඉහළ තනDරැ දරන Tලධාr: ගණනාව* ස9බ:ධෙය: න� =භාගය* ආර9භ eෙJය; 
වCකා�ව සහ ෙවන5 =ෙ8éය බලෙpග ෙව�ෙව: ඔ5D බලනවා යැE ද, අ= ෙතාග 

 These represented 65 percent of all primary schools, 50 percent of secondary schools for boys, and 78 percent of secondary 12

schools for girls.



සං=ධානය, රජය ෙපරළන ¸ම:තcණයකට සැරෙසනවා යැE ද ඔu: ෙවත ෙච1දනා එ%ල 
eහ. ධbම ශාHතc ආයතනය* බාරව Bi �|Iදනවාk යා: මැHisයැ* (Ján Mastiliak) ට 
=තා:තය ද*වා Bර ද¾වම Tයම e අතර අෙන* අයට වසර 132 ක I� එකDව]: 
Bර ද¾ව9 Tයම eහ. 1950 අෙ´R% 13-14 රාCcෙJ d කන/ාරාම වලට එෙර�ව දැවැ:ත 
ෙමෙහ0ම* ෙගන යන ලk. එය අභ/:තර කට0D අමාත/ාංශය =B: හIදාමය Tවැරk 
බව]: �දාන9 කර C¨ණ. කන/ා ෙසාෙහා0|ය: සහ පැ=8ද: Bය%ල:ම පාෙÃ ඉව5 
කර ඔu:ව Bරගත කරන ලk. ඒ අවHථාෙp d ම ෙපාÒBය =B: Bය� ¨ෙෂා´වරැ: 
Tවාස අඩHBෙJ තබා ඔuනට බා�ර ෙල1කය සමඟ සබඳතා පැවැ5jම තහන9 කරන 
ලk. 

 1950 _9හානෙJ d නැෙගන�ර Hෙලාවැ]යාෙp ෙර�මය =B: ßÑක නැෙගන�ර 
කෙත1sක ප%sය Dර: කර දම:නට Tෙය1ග කෙÇය. එෙHම එය සත/ල»�ක ප%sය 
සමඟ එකD කර:නට Tෙය1ග කෙÇය. ෙ9 �³ෙවත 1946 d ෙස1=යl 0*ෙbTෙJ d 
ෙයාදා ගැ�ණ ල8ද]. =රැ8ධ e පැ=8ද:ව ඔu:ෙX වසෙම: ෙනරපා හැrම ෙහ1 Bරගත 
]rම B� eහ. පැහැksවම වංචා සහගත ෙලB: හaරැවන ලද න�ව]: ෙස1=යl 
රැෙ5Tයා (Soviet Ruthenia) � අගÑ පැ=8දා e ෙය1ෙසW සාC (József Csati) වරදකරැ කර 
සE |යාෙp ෙවාb¸ටා Bර කඳuරට �ටමං කරන ල�ව, ඔ® 1956 ද*වා එ� Bරගතව 
BiෙJය. 

 ප%s වලට එෙර� මbදනය ප|ක%පනය කරන ල8ෙ8 සහ පාලනය කරන ල8ෙ8 
ෙචාෙකාHෙල1වැ]යාෙp ෙකාQ0THl ප*ෂ නායකය: =BT. 1950 සැ´තැ9බb මාසෙJ d 
නායක5වය =B: කෙත1sකය: ස9බ:ධ න� මාලාව* අ�මත කළහ. 1950 ෙනාවැ9බb 
27 වැTදා ඒවා =භාග ]rම පට: ගැTණ. මධ/ම ෙමාෙb=යා � ඔෙලාI* (Olomouc) 
වස9 බාර fජකය:ෙX නායකයා e Hටැ:Hලාp ෙසලා (Stanislav Zela) පRධාන5වෙය: 
0D ¨ෙෂා´වරැ: සමඟ ස9බ:ධ e නව ෙදෙන*ට දැM ද¾ව9 ලැ�ණහ. 1951 ජනවා| 
15 වැTදා Hෙලාවැ]යාෙp අග �වර e බ¥ාiHලාවා (Bratislava) � ෙමවර ßÑක කෙත1sක 
ප%sෙJ ¨ෙෂා´වරෙය* ද ඇD�ව, ¨ෙෂා´වරැ D: ෙදෙන¸ ගැන =භාග e න�ව 
අවස: eෙJය. එම න� ෙදෙ* d ම, “ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp Biන වCකා� ඒජ:තවරැ” 
යැE ෙච1දනා ල8දu: Bය%ල:ම අuරැ� දහයක Bට =තා:තය ද*වා ලැෙබන Bර 
ද¾ව9 වලට භාජනය eහ. ෙ9 ක°ෙම1පායයම නැවත5 අවස: වරට ඒ වසර අග d තව5 
¨ෙෂා´වරැ: සමඟ සබඳතා පැවC �8ගලය: ෙව�ෙව: ෙයාදා ග:නා ලk. නI5 මbදන 
එතැT: අවස: eෙJ නැත. මධ/ම ෙබාåQයාෙp, sෙටාෙමrlස (Litoměřice) � ¨ෙෂා´ e  
ෙචපා: ෙට�ා*ටා (Štěpán Trochta) නාlÁ:ට එෙර�ව පRCෙර1ධ සට:කාQෙය* හැiයට 
1942 d අ5 අඩං�වට ෙගන ෙටෙරB:, ඩකාu, සහ මuDස: යන රÎඳu9 කඳuරැ වල 
Bරගත කරන ල8ෙද]. ඔ®ට 1954 Ûs මාසෙJ d වසර =Bපහක Bර ද¾වම* Tයම 
=ය. 

 ෙ9 මbදන ප|ක%පනය කළ සහ ]°යාවට නැංe �|සට උවමනා eෙJ ùරාවsෙJ 
ඉහළම Biන අය ඉව5 කර:නට පමණ* ෙනාව, ෙපා�ෙp Bය� ]°HCයා� =8වD:ට 
පහර dමටE. චා%H =qව=ද/ාලෙJ කලා ඉCහාසය ස9බ:ධ මහාචාbයව|ය* e සහ 
නාlÁ:ට එෙර� පRCෙර1ධ සට:කාQෙය* e ද, රෙසනා වෙකාවා (Růžena Vacková) 
ෙ8ශපාලන Bරකරැව: ෙව�ෙව: ෙප² Bñම ගැන මහ5 සහාය* ෙදන ල8kය]. 1952 



ÛT මාසෙJ d ඇයව අ5 අඩං�වට ෙගන 1967 ද*වා ඇයව Bරගත කරන ලk. ෙ9 න�ව 
සහ 1952 d පැවC තව5 න�ව*, කෙත1sක �8�මය පRජාවට ඉතා දැM ෙලB: බලපාන 
ල8ෙ8ය. අෙන* න�ව Ûs මාසෙJ d ෙමාෙb=යා � අග �වර e බ¥ෙනා � පැවැ5=ණ. 
=BවැT BයවෙH 0ෙර1පා ඉCහාසෙJ “=ද/ාbü QTa:” ස9බ:ධෙය: පැවC =ශාලතම 
ෙ8ශපාලන න� =භාගය =ය හැ]E. 

 බ¥ෙන1 � d න� මඟට ෙගන _ය ෙච* කෙත1sක =8වෙත¸ e ෙබ§|m ýÁ* 
(Bedřich Fučík) ප%sෙJ ùරාවsය ගැන ]B ෙලස]: ෙනා තකන ල8ෙද]. 1951 
වස:තෙJ d අ5 අඩං�වට ග:නා ලද ඔ®ව පRqන ]r9 වල d ශාr|ක වධ�ංසා වලට 
ල* කරන ලk. එක kනයක, පැය හත* CHෙH ඔ®ෙX වධකය:ට—“]B5 නැත,” “මම 
ද:නෑ,” “ෙකාෙහ5ම නැහැ,” යනාd වශෙය:—a�රැ� මඟ හ|න �³Dරැ �: පaව, 
අවසානෙJ d ඔ® ෙම%ල j “පාෙප1mචාරණය” ]rමට පට: ග5ෙ5ය. “මට පා�ෙp ඉ:න 
ෙද:න, මම ඔෙබ: අයkනවා,” ඔ® ඔu:ට Åෙpය. “මට තව �රට5 =ඳ දරාග:න බැහැ. 
අද මෙX මවෙX මරණ සංව5සර kනයE.” න�වට ක³: �රා සCය* Dළ d උසා=යට 
ඔ® kය 0D �³Dරැ ෙමානවාදැE ]යා ඔ®ව �®Í කරjය. අ5 අඩං�වට ග:නට ෙපර 
ඔ®ෙX බර ]ෙල1 61 * eෙJය. න�වට ෙප² Bi8d ඔ®ෙX බර ]ෙල1 48 * e අතර 
ඉතා අයහප5 ශාr|ක ත5වය]: BiෙJය. අuරැ� පහෙළාවක Bර ද¾වම* ýÁ* ෙවත 
Tයම eව5, *ෂමාව ලබා ඔ®ව 1960 d TදහH ෙක|ණ. 1978 සහ 1982 අතර පRාX � d 
කැර% බාෙටාෙස* හIෙp ඔ® �: ස9Iඛ සාකmඡා ]�පය]: පහත උ�ටා ගැ²9 
දැ*ෙp. 

B.: ඔබ උසා=ෙJ Biන =ට, ඔබට දැ�නා ද හැêම*, ඔබ නාට/යක රඟපාන න�ෙව* 
ෙම: යැE ]යා? 

F.: සහCකෙය:ම. මම දැන Biයා Iල ඉඳ:ම. 

B.: ඇE ඔබ ඒ ෙබාරැවට සහභාß ෙව:නට එකඟ uෙ:? කෙත1sක =8වෙත* හැiයට 
ෙ9 උ5කbෂව5 ෙලB: රඟ ද*වන Hටාs:වාd පRහසනෙJ ෙයdම ඔබ බාරග5ෙ5 ඇE? 

F.: Bරෙගද|: අෙය* ග:න වඩා5ම නරක e දැය ෙමයE, එය තමE ඔබව වැMෙය:ම 
දඩය9 කර:ෙන. ¸ස_:න, Áතල, ඔබව රඳවා තබන ක� B�ර, ඇH ෙප²ම නැCෙවනවා 
වෙX මට ෙප² _ය දරැÍ ඔ�ෙp කැ*¸9 හැ�න අවHථා, ඒවා ඔ*ෙකාම, ඔබට ඒවා 
අමතක කර:න ��ව:, ඒවා ෙමාළෙJ ෙකාෙÃ හ| හැං_ලා ඔබ එ*ක හැම =ටම 
�iය5. ඒ5 මට කවදාව5 අමතක කර:න බැ| එකම දැය, මාව කවදාව5 අ5හැරලා 
ය:නැC වඩා5ම ¨ය¸රැ දැය, ඒ හkBෙJම ඔබ ඇDලත �8ගලය: ෙදෙදෙන* ඉ:නවා 
වෙX දැෙනන එක, ෙවනH QTa: ෙදෙදෙන*. පළIවැ:නා, මම, හැමදාම එක =kයට Bi 
මම, සහ මම, ෙදවැ:නා, “ඔයා අපරාධකාරෙය*. ඔයා අරෙහම ෙමෙහම කළා…” යැE 
පරණ එ*ෙකනාට ]යන අ¬5 එ*ෙකනා. පළIවැ:නා සට: කරනවා, ෙ9 ෙදෙදනා අතර 
වාදය* ඇCෙවනවා, ඒක හ|යට I�මT:ම ච|ත ෙදක* හදනවා වෙX, එක* ]B5 
අ�ක9පාව* නැCව අෙනකාව ප|භවයට ල* කරනවා. “ඔයා ෙබාරැ ]යනව! ඒක ඇ5ත 
ෙනෙමE!” සහ අTකා ]යනව,  “හ|, එෙහන9, ඒක ඇ5ත, මම එය කළා, මම අ5ස: 
කළා, යනාd වශෙය:.” 



B.: ඒ5 සැබැ=:ම, එවැT පාෙප1mචාරණය* කර� එකම එ*ෙකනා ඔබ පමණ* ෙනාෙp. 
ෙබාෙහාම ෙදෙන* එය කළා. ඔබ වැT අය �|Q eවා, දැM ආ5ම ශ*Cය]: 0D e 
ඒÅය �8ගලය:, Bය%ල:ම a=ෙq� ශාr|ක සහ මානBක ල*ෂණ වs: 0D e අය, 
ඒ5 ඔබ වැT Bය%ල:ම එකම =kයට, නැ5න9 අනන/ e ෙලස]: පවා කට0D කළා: 
ඔබ Bය%ල:ම ෙ9 Å°ඩාව අ�ගමනය කළා, ඔබට පැවරෑ ෙකාටH ඉෙගන ග5ත. මම ෙ9 
“පාෙප1mචාරණ” වලට ෙÃD ෙමානවාදැE ගැන ෙකාQ0THlවාd: සමඟ ෙගාඩ* කතා 
කරල Cෙයනව, ඒ Bය%ල අවසානෙJ d එවැT �රැෂය:ව පරාජය කරලා ¨ඳ දමන 
ආකාරය ගැන. නI5 ඔබ ෙල1කය ගැන ෙවනH දැ*ම* C�ණ �රැෂෙය*. ඔබ ඇDලත 
B8ධ eෙJ ¸ම*ද? ඇE ආ��ව සමඟ ඔබ හu%ව කට0D කෙÇ? 

F.: ඔu: නැව�ම* නැCව මෙX ෙමාළය ෙස1දන එෙක:, මට තව �රට5 ශාr|කව ෙහ1 
මානBකව මාව ආර*ෂා කරග:න බැ|uණා. මං අ5හැරලා දැ9ම. මෙX ඇDලත යම* 
¨�mච ෙමාෙහාත ගැන මම දැනටම5 ඔබට ]යල Cෙයනව. [ෙ9 අවHථාෙp d ඔ® 
ඉතාම5 ෙනාස:a: eෙJය, කෑ ගහන තර9 හඬ]: කතා කර:නට =ය.] ඊට පaව, 
තව �රට5 මා මම eෙJ නැහැ…ෙනාපවC:නා e ත5වය මම සලක:ෙ: මහ5ම 
ප|භවය හැiයටE, අෙය¸ට අ5ද]:නට හැ] පහ5ම දැය, එය හ|යට පවC:ෙ: 
=නාශය එය =B:ම කරනවා වැT eව*. ඉC: ඒක ඔu: =B: ඔබම ලවා ඔබට 
කරව:න කට0D සලසනව. 

 බා%ක: ෙ8ශය:� d ප%s මbදනය එයාකාර e =ලාසය* අ�ගමනය කරන ලk. 
රැෙ9Tයාෙp, අ�ගාQකය: සංඛ/ාව අ�ව සත/ල»�ක ප%s වලට පමණ* ෙදවැT e 
ßÑක-නැෙගන�ර කෙත1sක ප%sය Dර: ]rම 1948 BBරෙJ d �වÿ ෙක|ණ. ඔu:ෙX 
ùරාවsය ෙර�මයට සහාය දැ*e අතර එ� d සත/ල»�ක ප%sය Tහඬව බලා Biයහ. 
ඒ5 සහාය දැ*jම පම©: ආ��ව සත/ල»�ක ප%s ගණනාව* වසා දැgම සහ එ� 
නායකය: �|ස* Bරගත ]rෙම: වළ*වන ෙනාල8ෙ8ය. ඔ*ෙත1බb මාසෙJ d 
නැෙගන�ර කෙත1sක ප%sෙJ Bය� ¨ෙෂා´වරැ: අ5 අඩං�වට ගැTණ. 1948 
ෙදසැ9බb 1 වැTදා ßÑක කෙත1sක ප%sය Tල වශෙය: තහන9 =ය. Qsයන 15 ක 
ජනගහනය]:, ඒ අවHථාෙp d එ� භ*Cකය: සංඛ/ාව 1,573,000 * eහ. එෙHම එයට 
ෙගාඩනැ·s 2,498 * සහ පැ=8ද: 1,733 * Biයහ. අ�කාr: =B: ඒවාෙJ Bය� බ� 
බා�රාkය රජයට පවරා ග5හ. ෙ8වHථාන සහ ප%s වසා දැgය. සමහර අවHථා වල d 
ඒවාෙJ �Hතකාල වලට _T තැ ම පවා කළහ. පැ=8ද: 1,400 කට වැM සංඛ/ාව* 
(1948 ෙනාවැ9බb මාසෙJ d 600 * පමණ) සහ තව5 අ�ගාQකය: 5,000 * Bරෙගදරට 
යවන ලk. එ� d 200 * ඝාතනය eහ. 

 1948 මැE මාසෙJ d පැ=8ද: 92 * අ5 අඩං�වට ගැ²ම5 සමඟ, එය ෙර1මා� 
කෙත1sක ප%sෙJ වාරය බවට හැ|ණ. රැෙ9Tයාෙp මbදනයට භාජනය ෙව:නට එ� 
අ�ගාQකය: 1,250,000 * Biයහ. ආ��ව =B: Bය� කෙත1sක පාසැ% වසා දැQණ. 
ආගQක සරණාධාර සQC සහ ෛවද/ මධ/Hථාන ජනසD කරන ලk. 1949 ÛT මාසෙJ d 
ෙර1මා� කෙත1sක ¨ෙෂා´වරැ ]�ප ෙදෙන* අ5 අඩං�වට ගැTණ. ඊ ළඟ මාසෙJ d 
Bය� ආශ«ම Tකාය: තහන9 කරන ලk. �කෙරHl � d ¨ෙෂා´වරැ සහ ÅbCම5 
_�ය: ]�ප ෙදෙන* “චර�රැෂ” හැiයට ෙච1දනා එ%ල jෙම: පැව5ෙවන මහා න�ව 
සම·: 1951 සැ´තැ9බb � d මbදනවල උmඡතම අව�ය ද]:නට ලැ¨ණ. 



 රහෙH පැ=k කරන ලද සහ බර වැඩ ස�ත Bර ද¾ව9 කාලය]: පa වසර 
පහෙළාව* BරබාරෙJ Bi එක ßÑක-කෙත1sක ¨ෙෂා´වරෙය¸ට ]ය:නට C�ෙ� 
ෙමයE: 

වසර ගණනාව* CHෙH අ� ශාr|ක වධ�ංසා, පහර d9, ¸ස_:න, Áතල, අෙ´ 
බ� රජයට පවරා ගැ²ම, සහ ප%sෙJ නාමෙය: Tම* නැC අපහාස සහ T:දා 
=ඳ දරා ග5ත. අ� අෙ´ අ5වල ඇC මාං!, අෙ´ ද9වැ%, අෙ´ Bර¸iෙJ යකඩ 
ෙපා�, fජ²ය වHD හැiයට Bඹ ග5ත, එෙHම අෙ´ Bර ඇÄ9 වලට fජ²ය Tල 
ඇÄ9 හැiයට ආදරය කළා. අ� උ®ලා ගත 0D අෙ´ ¸රැසය ෙත1රාෙගන C�ෙණ, 
Tදහස, Iද% සහ අෙ´ ආගම අ5හැ|ෙයා5 ලැෙබන පහa =තය ගැන Tර:තර 
dමනා හIෙp uව5 අ� එය Cයාග5ත. අෙ´ ¨ෙෂා´වරැ, පැ=8ද:, සහ 
භ*Cකය:ව වසර පහෙළාH දහසකට වැM කාලයක I� එකDව]: Bර ද¾ව9 
වලට Tයම ෙවලා C�ණ. ¨ෙෂා´වරැ හය ෙදෙන* Bරගත කරලා C�ෙන ඔu: 
ෙර1මයට අැC ප*ෂපා�5වය අ5හැrම පRC*ෙÂප කළ Tසා. ෙ9 Bය� =:kතය: 
ෙවC: හැ¬ණ ෙ% C�ණා uව5, Hටාs: සහ සත/ල»�ක  ¸ල ෙද¦ 
ජHñTයා�ව: එ� මරණය ජය ෙඝ1ෂා කර Tෙpදනය කළ කාලෙJ d Bi තර9 
¨ෙෂා´වරැ අද අෙ´ ප%sෙJ Biනවා.  13

සාමාන% ජනතාව සහ රSඳUV කඳUරැ පIධXය 

 ආඥාදායක5වය:� ඉCහාසය සංÅbණ ෙවC, ෙකාQ0THlවාදෙJ ඉCහාසය ද ඊට 
ෙවනH ෙනාeව]. මධ/ම සහ _©ෙකාන kග 0ෙර1පෙJ d එ� උප5Cය =i: =ට මහ5 
ජන�Rය සහෙය1ගෙය:, නාlÁ තbජනය පාගා දැgම සමඟ ස9බ:ධෙය:, එෙHම 
ජනතාවෙX රÎවis සහ උගÑ භ*Cය ෙප1ෂණය ]rම සඳහා ෙකාQ0THl නායකය:ෙX 
පRqන කරත ෙනාහැ] ¸සලතාවෙය: ද සල¸Í eෙJය. උදාහරණය* හැiයට, 1945 
ෙනාවැ9බb මැCවරණ වs: පaව a¬තර ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ ½sක5වෙය: 
��¦වන වාම කඳuර, 1946 මාbD මාසෙJ d �ඩාෙපHl � 400,000 කට වැM ජනතාව* 
ෙපළපාsයකට සං=ධානය කළහ. 

 අ¬ෙත: ��ටව� ලැÉ ෙකාQ0THl ෙර�ම වැMෙය: කැමC eෙJ සමාජමය 
අවාBදායක පa¨9 වs: එන Bය දහH ගණනක ජනතාව පRවbධනය ]rමටE. 
කාbgකරණෙය: ඉතා ඉහළ මlටමක පැවC ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp ෙච* ඉඩ9 වල 
ජනගහනෙය: Bයයට 60 * පමණ ක9කරැව: Biයහ. Hෙලාවැ]යාෙp Bයයට 50 * 
eහ. �8ධකරණ වල d ඉව5 කරන ලද ජනතාව Tසා ==ධ ෙදපාbතෙ9:D වල ඇC e 
�H තැ: �රව:නට 200,000 * සහ 250,000 * අතර ක9කරැව: ෙයාදා ගැTණ. ඔu: 
අත|: ඉතා =ශාල බ®තරය* ෙචෙකාHෙල1වැ]යා� ෙකාQ0THl ප*ෂයට එකD eහ. 
මධ/ම සහ _©ෙකාන kග 0ෙර1පෙJ ග9බද වැBය: සහ කෘ¼කාbQක *ෙÂතcෙJ 
ක9කරැව: Qsයන ගණන*, කෘ¼කාbQක පRCසංHකරණ වs: සහ ක³: ෙපෟ8ගsකව 

 František Miklosko, Nebudete ich mocí rozvratit (You will never have the power to destroy them) (Bratislava: Archa, 1991), pp. 13
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අECය CÉ ඉඩ9 (කෙත1sක ප%sයට අEC e ඉඩ9 ද ඇD�ව) සහ ජbමා�ව: ෙනරපා 
හැrෙම: රජයට පවරා ග5 ෙ8පල යනාkය නැවත ෙබදාහැrෙම: *ෂණෙය: වාB ලැÉහ. 

 අෙන* අයෙX ෙදා9නස මත ඉk කරන ලද ෙ9 Hව%ප ෙදෙන¸ෙX සDට ෙබාෙහ1 
=ට රඳා පැවCෙJ iක කාලයකට පමණ]. ම:ද, Bය� ෙපෟ8ගsක ෙ8පල Dර: ]rම 
ෙබා%ෙෂ=* ධbමෙය: අTවාbය =ය. “පංC 08ධය �වÿකරණය” සහ “මහජනතාවෙX 
ෙපරගම: යන අරගලය” හඹා යෑම �©ස 1945 d Bය� නව ෙර�මය: =B: ක³: 
“ජbමා�ව:, ෙ8ශෙâ1å:, සහ හu%කරැව:,” =B: අECය ]" ෙ8පල ජනසD කරන 
��% වැඩ සටහන* පට: ග:නා ලk. බලය සඳහා ෙකාQ0THl ඒකා�කාරය සහCක e 
වහාම එය ¸ඩා ඉඩ9 �Qය:ෙX, කඩ සා´� අECකරැව:ෙX, සහ �®Í Ö%Ê:ෙX 
ෙ8පල අ%ලා ගැ²ෙ9 වාරය eෙJය. සමහර =ට ඔu:වම සහ ඔu:ෙXම පuෙ% 
සාමා�කය: පමණ* හැෙර:නට, කවදා ෙහ1 ]Bෙව*ව �රා ෙනාකන ලද ¸ඩා ක9ම% 
සහ සාමාන/ කඩ සා´� වල අECකරැව:ට අසDටට ප5ෙව:නට ෙහාඳ ෙÃD C¨ණ. 
ග9බද වැBය:ෙX වාරය ආෙp 1949-50 d ය. එ� d ඔu:ව ස½හකරණයට බලා5මක 
eහ. =ශාල කbමා:ත මධ/Hථාන වල Bi ක9කරැව: ෙවත ද ෙ9 නව පRCප5C 
බලපාන ලk. එෙත* කාලය* ඔu: kනාෙගන Bi ඔu:ෙX Tදහස, ඔu:ෙX වන 
මlට9 Bය%ල මකා දැQණ. 

 අසDට වැM ෙව8d, සමාජ ෙනාස:a:තාවය ද වැM eෙJය. අසDට පRකාශ කර:නට 
වා�ක ෙහ1 säත උ8යාචන ඉk|ප5 ]rෙම: ඉ*ම©: ෙවෙහසට ප5 e ක9කරැව:, 
සහ වැඩ වbජන සහ jk වල ෙපළපාs සං=ධානය පට: ග5හ. 1948 _9හානෙJ d, 
“ෙපබරවා| ජයගÑහණෙය:” මාස ]�පයකට පaව, ෙච* සහ ෙමාෙb=යා� නගර  
පහෙළාවක සහ Hෙලාවැ]යා� නගර Dනක ෙපළපාs වs: සහාය ලැෙබන වැඩ 
වbජනය* පට: ගැTණ. Bය�ම කාbQක පRෙ8ශ වල වැඩ වbජන නැවත5 1951 අග d 
ඇරöණ. බ¥ෙන1 නගරෙJ jk Dල 10,000 5 30,000 5 අතර ෙපළපාs යන ජනතාව]: 
0Dව ක9හ% ඇDෙ% =ෙර1ධතා රÎHj9 පැවCණ. අනDරැව, 1953 ÛT Iල d 
ඩëැෙක1Tයා� Iල/ පRCසංHකරණ වලට එෙර�ව =ෙර1ධතාවය* හැiයට පRධාන ක9හ% 
දහය* Dළ වැඩ වbජන සහ වැඩ නැවැ5j9 Tෙpදනය කර� ලැ ය. එය ´ලස: � 
කැරÎ%ල* බවට හැ|ණ. 1953 d වැඩ වbජකය: සහ උ8ෙඝ1ෂකය: 472 * අ5 
අඩං�වට ග� ලැ ය. ඔu:ව ‘®දකලා කර ශ«ම කඳuරැ වලට දැgම සඳහා,” වැඩ වbජන 
වලට සහභාß e Bය%ල:ෙXම න9 ලැEHDව* හැkය 0D යැE ෙකාQ0THl ප*ෂ 
නායක5වය =B: වහාම ඉ%ලා BiෙJය. 

 ග9බද වැBය: ද කs: කලට =´ලව කළහ. 1950 Ûs මස පැවC රැෙ9Tයා� 
ග9බද වැBය:ෙX =´ලවයට සහභාß eෙව*, ෙකාQ0THl ප*ෂ ½ලHථානය ඉk|�ට d 
අ= ෙනාමැCව සහ සාමකාgව Iණ ගැaÍ ආකාරය B� කරE. ෙකාQ0THlවාd 
සට:කාQෙය* එ%ල කරන ෙවM පහරට I®ණ ෙද:නට ඔuනට B8ධ eහ: 

ඊට පaව අ� බලා5කාරෙය: ෙගාඩනැ·%ල ඇDලට _යා, අ� Hටාs:ෙX සහ 
ෙග_0 ෙ§Ï (Gheorghiu Dej) ෙX �:ïර ¨මට =Bකර ඒවා ක¸% වs: පාගා 
දැIෙවI…ඉතා ඉ*ම©: අමතර ෙHනාව* පැQණයහ, Is:ම ගෙ9 ෙපාsH 
Tලධාr:…වාසනාවට ම|යා Hෙටාය: (Maria Stoian) නමැC තරැණ ෙක%ල* 
�රකතන ®වමාරැෙp වයb කපල දාලා ඝංටාර නාද කරල C�ණ. ඒ5 



ෙබා%ෙෂ=*වාd: හැ] පම©: අපට ෙවM තැ�ව…උදෑසන මැද d, මම �ත:ෙ: 
දහයට =තර, මැ¼: Dව*¸ සහ Bය� ආකාරවල බර අ= අර: ෙස]0|ටාෙl 
ආවා. කා:තාව: සහ දරැව: ද©H වලට වැ¦ණ. “අ�ට ෙහ1 අෙ´ දරැව:ට ෙවM 
Cය:න එපා! ඔබ Bය%ල:ට5 දරැව: Biනවා, සහ ඥා�: Biනවා! අ� 
¸ස_:ෙ: මැෙරනවා, අ� ෙමෙහ ආෙp අෙ´ C|# අර: ය:න එපා ]යල අයැද 
Bi:නE!” ¬Cන: ෙ9ජb HටැෙනH¸ මාi: (Stănescu Martin) ෙවM Cය:න අණ 
�:න. 

ෙ9 පRකාශය �: අයව අ5 අඩං�වට ෙගන, වධ�ංසා පIÍවා, බලා5කාරෙය: ශ«මය 
ගැ²ම සඳහා 1953 ෙත* �ට5 කර යැu©.  14

 Tදහස සහ ½sක මා��ය අECවාBක9 ක°මා�Óල ෙලB: පRC*ෙÂප කරන ලද 
ෙ9 ෙර�ම යටෙ5, අසDට �³බඳව ඕනෑම පRකාශය* ෙ8ශපාsනක සහ “රාජ/ =ෙර1À” 
යැE සැල¸©. කැර% කැ´ලා: =B: “¨ය �³බඳ මෙන1=ද/ාව” යැE =Hතර කර:න 
ෙවත සමාජය ඇද දම:නට නායකය: වධ�ංසාව ෙයාදා ග5හ. ¨ය �³බඳ මෙන1=ද/ාව 
ඔu: �¦ෙp “ෙර�මය Hථාවර කරන සාධකය*” හැiයටE. 

 1949-1954 වසර වල d මbදන Tසා Qsයන ගණනක ජනතාව* �* =�Q: Biයහ. 
Bරෙගව% Dළ Bi අය පමණ* ෙනාව Bරෙගව% වල Bi අයෙX පu%වල අය ද �* 
=:ඳහ. මbදන ==ධාකාර eහ. �ඩෙපHl, ෙසාãයා, පRාX, සහ �කෙරHl වs: ඈත 
පළා5 වලට ජනතාව මහ5 සංඛ/ා වs: �ටමං කර යවන ලk. 1951 d එයට �ඩාෙපHl 
වs: 0ෙදpව: 14,000 * අEC eහ. ඔu: 0ද කාලෙJ ස½ල ඝාතන වs: ෙ»r Bi 
අයE. එෙHම 0ෙර1පෙJ =ශාලතම 0ෙදp පRජාව ��¦වා ග:නා ලද අයE. එෙHම 
=ගාQකය:ෙX පu%වල අය, =qව=ද/ාල වs: ඉව5 කරන ලද Ba:, සහ “ෙ8ශපාලන 
සැකකරැව:” නැ5න9 “හDර:” යන ලැEHDවල න9 ඇC Bය දහH ගණන* ද, �* 
=:ඳහ.1949 d ආර*ෂක හIදා වලට එවැT ලැEHD පළIෙව: ඇDල5 කරග:නා ලk. 
පaව ඒවා dbඝ ෙලB: වැM eහ. 

 I®ද ෙම: පැCර පැවC �ක Tතරම තව5 වැM වbධනය eහ. ෙ8ශපාලන ප*ෂ 
වs: සහ B=% සමාජෙය: වැදග5 �8ගලය:ව Dර: කර දැ½ පaව, මbදනය හැරැෙ: 
සාමාන/ ජනතාව ෙවතටE. ක9හ% Dල “කරදරකාරය:” සලකන ල8ෙ8 “කඩාක´ප% 
කරැව:” හැiයට e අතර ඔuනට “පංC 0*Cය” අ�ව ද¾ව9 ලැ�©. ඔu:ෙX දැ�ම 
ෙහ1 පRඥාව Tසා ය9 අ�කාr බලය* $*C =�න ලද ග9බද අයට5 එම ඉරණමම 
අ5=ණ. එෙHම ස½හකරණය ෙහාඳම සහ සාධාරණම e කෘ¼කාbQක ක°මය යැE 
=qවාසර කර:නට සරලවම අසම5 e අයෙX ඉරණම5 එයම =ය. ෙකාQ0THl අදහH 
අ�ගමනය කර:නට k|ගැ:jම සඳහා ක³: ෙදන ලද ෙපාෙරා:� ක°ෙම1පාය සඳහා e 
ෙබාරැ පමණකට වැMමන* ෙනාව:ෙ: යැE Qsයන ගණනක ජනතාවකට වැටෙහ:නට 
පට: ගැTණ. සමහර අය ඔu:ෙX අසDටට හඬ නංව:නට එMතර eහ. 

 ෙ9 සාමාන/ ජනතාවෙX වධ�ංසා සහ මbදනෙJ සමාජ පැCකඩ ගැන ගැ%රැ 
අධ/යන තවම5 ඉතා =රල ෙවC. ඒවාෙJ �රාෙ%ඛනාගාර =වෘත jම5 සමඟ, ෙච* 
�iසර පළා5 සහ Hෙල1වැ]යාව ස9බ:ධෙය: අ�ට මහ5 =qවාසය* තැ¨ය හැ] 
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සංඛ/ාන ලැ  Cෙ». අෙන* ෙබාෙහ1 රටවල අ�ට �ව5ප5කලාෙpk:ෙX =මbශන වs: 
සහ ඇB: �¦ සා*¼කරැව: ෙවC: පමණ* සෑåමට ප5ෙව:නට B8ධ j ඇත. 1989 d 
ඔu: මහ5 බ®තරය* Bñම අෙ´ වාසනාවE. 

 1950 ගණ: මැද තර9 I% කාලයක ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp d, රාජ/ =ෙර1À අපරාධ 
සඳහා යැE Bරගත කරන ලද Bය%ෙල:, ක9කරැව: යැE හැ�:ෙවන ලද ජනතාව 
Bයයට 39.1 * ෙවC. ප|පාලන ආයතන �8ධකරණ Dළ d ෙබාෙහ1 වශෙය: =:kතය: 
e කාbයාල ෙHවකය: Bයයට 28 ]: ෙදවැT =ශාල �|ස ෙවC. ග9බද වැBය:ෙX 
සංඛ/ාව සමා�පාCකව ඊට මඳ* අ� ෙවE. 1951-52 d රාජ/ ආර*ෂක ෙHවය =B: අ5 
අඩං�වට ග:නා ලද ජනතාවෙග: හ| බාගය* පමණ ක9කරැව: eහ. 

 “ජනරජයට එෙර� a� අපරාධ” (ජනතාවට =´ලව කර:න යැE ]යා Bi, ෙබාරැ 
වාbතා පැCrම, ¸ඩා ප|මානෙJ කඩාක´ප%කාr ]°යා) ෙව�ෙව: ෙච* �iසරබද  d 
=භාග j ප|Hථා²ය උසා= වs: ද¾ව9 ලැ�ණ ජනතාව �³බඳ ද5ත, 1950 වසෙb 
“උසා= සහ මෙÃHතcා5 කාbයාල වල කට0D �³බඳ වාbතාව” ඉk|ප5 කරE. ඒවාෙය: 
Bයයට 41.2 * ක9කරැව: ෙවC, Bයයට 17.7 * ග9බද වැBය: ෙවC. Hෙල1වැ]යාෙp 
ඒ ද5ත අ��³ෙවs: Bයයට 33.9 * සහ Bයයට 32.6 * =ය. පRධාන රාජ/ උසා= Dළ 
න� මඟට ෙගන එන ලද ක9කරැව: සහ ග9බද වැBය: සංඛ/ාව තරම* a�ෙව: 
eව5, කෘ¼කාbQක ක9කරැව: ඇD� සමාජ වbßකරණෙJ ක9කරැව:, ද¾ව9 ලබන 
ලද අයෙග: Bයයට 28.8 * ෙලB: Biයහ. ෙ9 සංඛ/ාවට ග9බද වැBය: ද අECE. ඒ 
සංඛ/ාෙව: Bයයට 18.5 කට මරණ ද¾වම Tයම eහ. එෙHම ඉ: Bයයට 17.6 කට 
=තා:තය ද*වා Bර ද¾ව9 Tයම eහ. 

 අෙන* රටවල ද ෙ9 =ලාසයම ෙපා�ෙp ද]:නට ලැෙ». එනI5 සමහර අවHථා වල 
d මbදනෙJ පRධාන =:kතය: eෙJ ග9බද වාÁ: eහ. සාමාන/ ජනතාව Bරෙගව% 
Dලට ඇද දැgම ය:න රÎඳu9 කඳuරැ ප8ධCය* Tbමාණයට ග:නා ලද කඳuරැ ��% 
කරන වෑයමකට ඈ& පැවCණ. එය 9ෙ%mඡවාදෙJ ෙකාQ0THl ෙර�ම වල වඩා5ම 
අfbව ල*ෂණය =ය හැ]E. මහා සංඛ/ා වs: එන Bරකරැව: බාරග:නට Bරෙගව% 
]B=ෙටක අවශ/ තරQ: =ශාල ෙනාeහ. නැවත5 ආ��ව �³පැ8ෙ8 ෙස1=යl 0Tයන 
=B: ඔu:ෙX �ලාX ෙකාෙදp රÎස Tbමාණය කරන ලද ආකාරයE. 

 ෙබා%ෙෂ=*වාදය සහ නාlBවාදය යන ෙදකම =BවැT BයවෙH මbදනෙJ ඉCහාස 
සාරව5 කරන ල8ෙ8 සාම කාලය: � d කඳuරැ ප8ධC ��¦jම D³T. 1997 d “=BවැT 
Bයවස” (Vingtième siècle) නමැC සඟරාෙp රÎඳu9 කඳuරැ ගැ න =ෙqෂ කලාපය]: 
ඇෙනl j=ෙයාbකා (Annette Wieviorka) ෙප:වා ෙදන �|k �ලාX (ක³: ආෙp �ලාX 
eහ) සහ නාlB ෙ%ගbH (Lagers) රÎඳu9 කඳuරැ  Tbමාණයට ෙපර, 08ධ කාලෙJ d 
මbදනයට සහ ෙව: කර තැ මට ෙයාදා ගැ�ෙ: Bර කඳuරැ eහ. ෙදවැT ෙල1ක 08ධෙJ 
d රÎඳu9 කඳuරැ ප8ධCය මහා 8j�ක 0ෙර1පෙය: පට: ෙගන, උාර% Bට �ෙර²H කÄ 
පාIල ද*වා ෙ%ගbH කඳuරැ සහ �ලාX ෙසායා ගැTණ. ඒ5 ඒවාෙJ ඉCහාසය ජbමTය 
සහ ජbමTෙJ Qතc පාbශවය: පරාජය ]rෙම: පaව Tමා ෙනාjය. 

 08ධෙJ d ෆැ¼Hlවාd: සහ ජbමTය සමඟ Qතc පාbශවය: e ආඥාදායක ෙර�ම 
ඔu:ෙX රටවල සංHකෘCයට කඳuරැ ඇDල5 කරෙගන C¨ණ. බbගාH (Burgas) අසල 



ක� I®ෙ8 ��i ¸ඩා ෙස:l ඇනHෙlBයා (Saint Anastasia) kවEෙ: බ%ෙX|යාෙp 
ෙකා:සෙවip ආ��ව =B: රÎඳu9 කඳuරැ ��¦වා C¨ණ. අනDරැව ෙ8ශපාලන 
Bරකරැව: Bරකර තබන ෙගා:ඩා ෙවාඩා සහ ෙබෙලා ෙප1% (Belo Pole) වල කඳuරැ 
ෙගාඩ නඟන ලk. 1941-1944 Hෙලාවැ]යාෙp බලය අ%ලා ෙගන Bi ජන�Rයවාd:, ශ«ම 
බලය ෙනාමැC e B=% ඉං�ෙ:රැ ව/ාපෘC අසල “ශ«ම Bර කඳuරැ Hථානය:” පහෙළාව* 
ඉk කර C�©. “සමාජමය කාරකය:” හැiයට හÄ:වන ලද අයව යැuෙ: ඒවාටE. 
ෙබාෙහ1 =ට එෙH හැ�:ෙවන ල8ෙ8 ෙර1මාT අ�¸�'කය: eහ. ෙ8ශපාලන Bරකරැව: 
සඳහා රැෙ9Tයාෙp කඳuරැ, =ෙqෂෙය:ම §²Hටb (Dniester) සහ බX (Bug) අතර ��i 
පRෙ8ශෙJ ජනවාb_ක මbදනය සඳහා භා=තා කළ Db� �0 (Tîrgiu Jiu) කඳuර, ඉk කර 
C�ෙ: මාෂ% ඉෙවා: අ:ෙටාෙනH¸ ෙX ආඥාදායක ෙර�මය =BT. 

 ඒ අ�ව, 08ධය අවස: e =ට, අ¬C: �ටමං කර යවන අය ෙව�ෙව: (ෙ9 
අවHථාෙp d ඔu: හංෙX|යා�ව: eහ) මාbගHථාන ල*ෂ/ය: Dළ e ඒ වන =ට5 
ෙහා�: Hථා�ත කරන ලද කඳuරැ ද, එෙHම නාlÁ: සමඟ හuෙ% කට0D කරන ල8දා 
යැE සැක කරන ලද ජනතාව රඳවා තබන කඳuරැ ෙලB: ද ඒවාම ෙයාදාගත හැ]යාව 
ලැ¨ණ. නැෙගන�ර ජbමTෙJ ෙස1=යl අ�වාසෙය: 0D කලාපෙJ රÎඳu9 කඳuරැ බවට 
ප5ෙව:ෙ: එෙH නාlB යටෙ5 පැවC �ෂ:ෙව1%§ (Buchenwald) සහ සාෂ:ස:හuස: 
(Sachsenhausen) යන T:kත රÎඳu9 කඳuරැ eහ. 

 1945 : පaව අ¬5 ආකාරයක කඳuරැ පට: ගැTණ, ආ�� ඒවා ෙවත තම:ෙX 
ෙ8ශපාලන එk|වාd:ව යැeහ. කඳuරැ පRථමෙය:ම බ%ෙX|යාෙp ��¦වන ලද =ය 
හැ]E. එන9 1945 ²Cය]: ශ«මය ගැ²ම හරහා ජනතාවට අධ/ාපනය ලබාෙදන කඳuරැ 
ෙපාÒBයට ඉkකර:නට අවසරය ලැ මE. ඒවා ශ«ම-අධ/ාපන සා½�කය: (trudovo-
vuzpitatchni obshchezhitiya -TVO) නQ: හැ�:= ණ. පbT* (Pernik) � පත% කැ²9 

මධ/Hථානය* අසල e “මරණෙJ !9භනය” යැE ඒ වන =ට5 පRB8�ය* ලැ  C�ණ 
¸lBය: (Kutsian) කඳuර ෙවත සහ රÎඳu9කරැව: “ෙසවැනැsවල කඳuර” යැE දැන Bi 
ෙබාෙබාp ෙඩා% (Bobov Dol) සහ ෙබාXඩෙනාp ෙඩා% (Bogdonov Dol) ෙවත Bය ගණT: 
�|ස*, ආරා�කවාd: �B9 ගණන*ද ඇD�ව යවන ලk. 1949 මාbD මාසෙJ d ෙ9 
Hථාන ගැන =Hතරා5මක ෙතාරDරැ ලැ ෙම: පaව, පRංශ ආරා�කවාd: ඒවා 
“ෙබා%ෙශ=* රÎඳu9 කඳuරැ” යැE පRB8�ෙJ ෙහළා ද]න ලk.  15

 “�ලාX ෙකාෙදp රÎස” මධ/ම සහ _©ෙකාන kග 0ෙර1පයට එ:ෙ: 1949-50 d ය. 
නාlB කඳuරැ ගැන ෙම: ෙනාව, ෙ9වා ගැන ෙපා�ෙp කරන ලද අධ/යන ෙහ1 ෙ9 
කඳuරැ ගැන �:ïරය* ලබාගත හැ] ඇB: �¦ සා*¼ නැත. එෙH නI�, අ� යා:තQ: 
ෙහ1 ක¦ සටහන* හදා ගැ²මට උ5සාහ කළ 0DE. ෙකාQ0THl ෙර�මවල Hවභාවය 
ගැන අෙ´ අවෙබ1ධය ගැ%රැ කරග:නට ෙම:ම 0ෙර1පෙJ ඒ ෙකාටෙH =ත අ�Q e 
=:kතය: අ�Hමරණයට සාධාරණය* කර� �©ස යන ෙදකම ෙව�ෙවT. 

 ෙස1=යl ක°මය ගැන =qෙ%ශණය ෙප:ව:ෙ: කඳuරැ වල පRධාන අරIණ ආbôක 
eවා යන TගමනයE. පැහැksවම, ක°මය සමාජෙJ ය9 ෙකාlඨාශ ®දකලා කර:නට සහ 
ද¾ව9 කර:නට ෙයාදා ගැ�©. නI5, ඒවා Pෙග1Òයව පැCර පැවC ආකාරෙය: 

 Bulgarian Commission for Aid to Anti-Fascists, Les Bulgares parent au monde  (Paris: BCAA, 1949).15



පැහැks ෙව:ෙ: ඒවා පRධාන වශෙය: Hථානගත කරන ල8ෙ8 අ�කාr:ට =නෙය: 0D, 
බ®ල ෙලB: පවCන, සහ අ� වැය]: 0D ශ«මබලය වඩා5ම අවශ/ e තැ:වල බවE. 
ෙ9 Þතන වහ¬: �රgඩ හැ�ෙp නැC eවා =ය හැ]E, නI5 ඔu: නව පාරාෙව1 B� 
කරන ඇල මාbග, අIÍ, ක9හ%, සහ ෙගාඩනැ·s හැøහ. එෙHම ඔu: ග% අ#රැ, 
ඇ:තcසEl, සහ 0ෙbTය9 පත% වල ද ෙHවය කළහ. Bරකරැව: ෙත1රාග5 අ:දම සහ 
එ� ��% බව සහ මbදනෙJ |8මය යන Bය%ලට බලපෑ9 කරන ල8ෙ8 පත% සහ 
ඉk]r9 Hථාන වල අවශ/තා වs: යැE =ය හැ]ද? 

 හංෙX|යාෙp සහ ෙප1ල:තෙJ කඳuරැ ක°මා�Óලව ��ටා C�ෙ� පත% කැ²9 
පRෙ8ශ අසලE. රැෙ9Tයාෙp වඩා5ම බ®තර කඳuරැ ඩැT0» ෙඩ%ටාෙp ��ටන 
ඩැT0»-ක� I®ද ඇල මාbගය පාර අ�ව යQ: හදා C¨ණ. සරනෙව1ඩා (Cernavodă), 
ෙම§_Mයා (Medgidia), ෙවලා ෙ:ගÑා (Valea Neagra), සහ බාසරා¨ (Basarabi) යන 
ජනතාවෙX මතක සටහ: වල කැටය9 j C�ණ න9 රÎග5, =ශාලතම සහ වඩා5ම 
වැදග5 කඳuරැ කා�ඩය eෙJ ෙපාbටා ඇ%බා (Poarta Alba) � ය. ඒ සම·: ෙප|පRවා 
(Periprava), �sයා =� (Chilia Veche), HෙටාෙනHi (Stoenesti), ටටාරැ (Tataru) යන Hථාන 
��i ඩැT0» ෙඩ%ටාව ද eෙJය. ඩැT0»-ක� I®� ඇල මාbගය ඉතා ඉ*ම©: 
“මරණෙJ ඇල මාbගය” යැE හැ�:ෙව:නට පට: ගැTණ. ස½හකරණයට =රැ8ධ e 
දහH ගණනක ග9බද වැBය: සමඟ තව5 “සැක කට0D �8ගලය:” යවන ලද ෙමය 
සැබැ=:ම ෙශ1ච²ය Hථානය* eෙJය. ¸lBය: කඳuෙb රÎඳu9කරැව: =වෘත ඛTජ 
පතලක ෙHවය කළහ. �ෙඛාෙව1 (Bukhovo) � රÎඳu9කරැව: 0ෙbTය9 පතලක ෙHවය 
කළහ. ෙබෙල: (Belene) � ඔu: ඩැT0» � ක�M ඉk කළහ. ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp d, 
බට�ර ෙබාåQයාෙp, සහ ඔHට�ාවා ග% අ#රැ PQ වල, සහ උDරැ ෙමාෙb=යාෙp යන 
පRෙ8ශවල කඳuරැ කා�ඩ ��ටා C�ෙ� යා�ෙමාp (Jáchymov) පRෙ8ශෙJ 0ෙbTය9 පත% 
වෙlය. 

 ඇE ෙ9 Hථාන “ශ«ම කඳuරැ” ෙලB: හැ�:uෙ:? “ශ«මය අෙය*ව TදහH 
කරE” (Arbeit macht frei) යැE නාlB මරණ කඳuරැවල ෙXl¦ උM: සඳහ: කර CÉ 
බව ගැන නායකය: දැන ෙනාBiයාව5 ද? ෙ9 කඳuරැ Dළ වන ත5වය:, =ෙqෂෙය:ම 
1949-1953 0ගෙJ d, ඉතාම5 �Âකර eෙJය. kනපතා කළ 0D වැඩ සාමාන/ෙය: 
රÎඳu9කරැව:ව ස9fbණෙය: ෙහ9බ5 කරන ලk. 

 “අT5 0ෙර1පය” නQ: e වැඩ සටහනක ස9Iඛ සාකmඡාවකට සහභාß e �ට� 
එ* රÎඳu9කරැෙව* 1988 d ශ«ම කඳuරැ B� කෙÇය. 

 08ධෙය: පaව ෙයෟවන සං=ධානය* බාරව Bi හංෙX|යා� පRCෙර1ධ 
සට:කාQෙය* e ඉ9ෙර TයHෙට (Imre Nyeste) ෙකාQ0THl ප*ෂයට බැ&ම පRC*ෙÂප 
කර C¨ණ. ඔ®ෙX න� =භාගෙය: පaව ඔ®ව ශ«ම කඳuරකට Tයම ෙක|ණ. එ� ඔ® 
1956 ද*වා BiෙJය. එ� Bi රÎඳu9කරැව: ෙÃම:තෙJ d දවෙH පැය ෙදාළහ* �රා ද, 
_9හානෙJ d පැය දාසය* �රා ද, ග% කැúහ. ඒ5 ඔ®ට අ�ව නරකම eෙJ 
¸ස_:නE. 

ෙකාQ0THl රහH ෙපාÒBය සහ නාlÁ: අතර ෙවනස—ඒ ෙදකම අ5දැක� සD¦ 
Hව%පෙය: එ*ෙකෙන* තමE මම—ඔu:ෙX මෘග5වෙJ ෙහ1 ¸|රැ බෙp ඒ ඒ 



මlට9 ගැන පRqනය* ෙනාෙp. නාlB �රෙගදර Cයන වධකාගාරයම තමE 
ෙකාQ0THl දඟෙගදර Cෙය:ෙන5. ෙවනස Cෙය:ෙන ෙවන පැ5තක. ෙ8ශපාලන 
පRCවාkෙය* හැiයට නාlÁ: ඔබව අ5 අඩං�වට ග5තා න9, සාමාන/ෙය: B8ධ 
ෙව:ෙන ඔuනට ඔෙ» කට0D ෙමානවා eවාදැE ]යා, ඔෙ» Qතcය: කuරැ:දැE 
]යා, සහ ඔෙ» අරIÍ ෙමානවාදැE, යනාd වශෙය: දැන ග:නට උවමනා jමE. 
ෙකාQ0THl අයට ඒ ]Bව* උවමනා eෙJ නැහැ. ඔබව අ5 අඩං�වට ගT8d 
ඔu: ඒ වන =ට5 දැන Biයා ඔබ අ5ස: කර:ෙ: ෙමාන වාෙX පාෙප1mචාරණ 
වලට ද ය:න. ඒ5 ඔබ ඔබ =B: එය දැන BiෙJ නැහැ. මම “ඇෙම|ක: 
චර�රැෂෙය*” ෙව:න යනවා ]යන එක මට ]Bම අදහස* C»ෙබ නැහැ.  16

 Bරෙගව% සහ කඳuරැ Tq�තවම ෙකාපමණ පRමාණය* eෙJදැE ය:න ගැන දැ: 
අ� වැM වශෙය: පැහැksE. ඒ5, රඳවන ල8දu:ෙX සංඛ/ාව ෙකාපමණ*දැE ය:න 
�රණය ]rම �ÂකරE. ඇ%ෙ»Tයාව ස9බ:ධෙය: ඔMෙල ඩැTෙය% (Odile Daniel) 
=B: අ�න ලද BCයම කඳuරැ සහ Bරෙගව% දහනවය* C�Í Hථාන ද*වනව. 1990 
d බ%ෙX|යා� �ලාX ගැන BCයම]: Hථාන අ� හය* ෙප:�9 කරනව. 1989 d �ට� 
ෙ8ශපාලන Bරකරැව:ෙX සංගමය =B: හද� ලැEHDව* අ�ව 1944-1962 වකවාÍෙp 
d බ%ෙX|යාෙp Bරගත කරන ලද ජන සංඛ/ාව 187,000 ]. ඒ ද5තයට ඇDල5 ෙව:ෙ: 
ද¾ව9 Tයම e අය පමණ* ෙනාව න� ෙනාමැCව කඳuරැ ෙවත යවන ලද අය සහ 
ෙපාsH Hථාන වල සC ගණ:—කෘ¼කාbQක ස½පාකාර වලට ග9බද වැBය: එකD 
කරවා ගැ²මට බලා5මකව ෙයාදවන ලද ක°මය]—රඳවා තබාග:නා ලද අය ද ෙවC. 
අෙන¸5 ඇHතෙ9:D වලට අ�ව කඳuරැ Dළ, 1944 සහ 1953 අතර දළ වශෙය: 
12,000 ක ජනතාව* ද, 1956 සහ 1962 අතර 5,000 * ද Biන ලk. 

 1948-1953 d හංෙX|යාෙp ල*ෂ හතර* පහ* තර9 සංඛ/ාව* න� මඟට ෙගන 
යන ලk. එෙHම ෙවන5 ඇHතෙ9:D වලට අ�ව 700,000 සහ 800,000 අතර සංඛ/ාව* 
Bර ද¾ව9 ලැÉහ. ඒවාෙය: ෙබාෙහාමය “රාජ/ ෙ8පල වලට එෙර� අපරාධ” සඳහා ෙගා� 
කළ න� eහ. අෙන* රටව% වල d ෙම:ම ෙම� d ද, රහH ෙපාÒBය =B: කළ 
ප|පාලනය D³: කළ Bරගත ]r9 ද ද5ත වලට ඇDල5 =ය 0DE. බbs: තා´පය 
ඉk කර:නට ෙපර ජbම: පRජාත:තcවාd ජනරජෙJ d නව ෙ8ශපාලන Bරකරැව: (ඉහත 
ෙකාටෙH d සඳහ: කරන ලද අය හැෙර:නට) ඉතාම5 �ලබ බව ෙප² යE. 

 රැෙ9Tයාව Dළ, ෙකාQ0THl 0ගය �රාම Bරගත කරන ලද ජන සංඛ/ාව ගැන 
ඇHෙත9:D 300,000 5 Qsයන 1 * අතර ෙවනස]: 0DෙවE. ෙදවැT ද5තයට සමහර 
=ට ෙ8ශපාලන Bරකරැව: පමණ* ෙනාව සාමාන/ අපරාධකරැව: ද අය5 ෙවC. ඒ5 
“පරෙප1¼තවාදය” වැT අපරාධ සලක8d ඒ ෙදෙ* ෙවනස* දැ*jම ඉතාම5 �Âකර ෙවE. 
1950 ගණ: Iල d රැෙ9Tයාෙp Bර කඳuරැ Dළ 180,000 * පමණ ජනතාව* රඳවා 
C�Í බව ¨¥තාන/ ඉCහාසඥ ෙඩTH ෙඩsට:l (Dennis Deletant) ඇHතෙ9:D කරE. 
ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp, 1948-1954 වසර සඳහා ෙ8ශපාලන Bරකරැව: සංඛ/ාව 200,000 
* යැE දැ: �³ෙගන ඇත. Qsයන 12.6 ක වැBය: ෙවC: 0D ජනගහනය* ෙව�ෙව: 
කඳuරැ සහ Bරෙගව% 422 * පැවCණ. Bරගත කරන ල8දu:ෙX ද5තයට අය5 
ෙව:ෙ: න�මඟට ෙගන එන ලද �:� ලැÉ අය පමණ* ෙනාව, න� ෙනාමැCව 

 Quoted in Jacques Rupnik, The Other Europe (New York: Pantheon, 1989), p. 139.16



Bරෙගදරට යවන ලද අය ෙහ1 ප|Hථා²ය අ�කාr:ෙX �Dමතය අ�ව කඳuරැ Dළ 
Bරගත කරන ලද අය5 ෙවC. 

 Bය%ල ඉතා සgප ෙලB: ෙස1=යl ක°මය අ�ව හදන ලද Tසා, ද�ඩන ෙල1කය 
රට]: රටකට ෙවනH eෙJ ඉතාම5 a� ෙලස]: පම©. ෙස1=යl Tෙය1�තය: Tතර 
පාෙÃ ඒවා පr*ෂා කර බල:නට පැQ©යහ. ෙකෙH uවද, ෙචෙකාHෙල1වැ]යාව, 
බ%ෙX|යාව, සහ රැෙ9Tයාව ෙස1=යl ක°මයට අ¬5 අවයවය: එකD කළහ. 

 ෙචෙකාHෙල1වැ]යාව Tලධා|වාd ප|fbණ5වය* එයට ෙගෙනන ලk. ඔHi�යා�-
හංෙX|යා� අ�රාජ/මය Tලධා|වාදය ෙම� හැkයාෙp ය9 සල¸ණ* ඉC| කරන ල8ෙ8 
යැE සමහර =qෙ%ෂකය: =qවාස කරC. එ� කට0D ²ත/ා�Óලකරණය සඳහා 
ෙචෙකාHෙල1වැ]යා� ආ��ව ඇC තර9 ²C ස9පාදනය ඔuනට සපයා ග5හ. වයස 
අuරැ� දහ අටක Bට හැට ද*වා e ජනතාව සඳහා බලා5කාර ශ«ම කඳuරැ (tábory nucené 
práce -TNP) යන 1948 ඔ*ෙත1බb 25 වැT kන 247 ²Cය එවැ:නට ඇDල5 ෙවC. ෙ9 

²Cෙය: අරIÍ කරන ල8ෙ8 මාස Dනක Bට අuරැ� ෙදක* ද*වා කාලය* Dළ 
Bරකරැව:ට ඉගැ:jමE, එය �Dමතය අ�ව ෙකi ]rම ෙහ1 dbඝ ]rමට ඉඩ ලැ¨ණ. 
²Cය ඉල*ක කෙÇ අපචාr සහ වැඩට ක9මැs අයව e නI5 එෙHම “වන රටාව 
k0Í කර:නට අවශ/” අයව ද එයට ඉල*ක කර ගැTණ. “කෘ¼කbමය සහ වනා:තර 
ආර*ෂාව” ගැන ෙගෟරවය* ද*ව:නට අසම5 ෙවන ඕනෑම ෙකෙන*ව ෙහ1 “ජනරජෙJ 
ජනතා පRජාතා:Ccක ක°මයට හDරැ හැkයාව* ද*වන” ඕනෑම �8ගලෙය*ව TNP  ෙවත 
යව:නට 1950 Ûs 12 වැTදා ප|පාලන ද�ඩන ²C 88 : අවසර ලැ�©. ජාCක 
සභාෙp d ෙප:වා ෙදන ප|k, “Bය� පංC හDර: කාbය*ෂම ෙලB: මbදනය කර:නට” 
ෙ9 ෙමෙහ09 අවශ/ =ණ.  17

 ෙ9 ²C යටෙ5 කඳuරැ වලට Tයම ]rම සාමා�කය: Cෙදෙන* Biන ෙකාQසම*  
=B: Is:ම ජාCක පRාෙ8éය කQ¦ෙව: ද, සහ 1950 : පaව Tbමාණය කරන ලද 
ජාCක kHCc*ක කQ¦ වs: ෙහ1, එයට අCෙbකව, ආර*ෂක හIදාවල ප|Hථා²ය ශාඛා 
පRධා²: =B: ½sක5වය ග5 =ෙqෂ ද�ඩන ෙකාQස9 වs: �:� ෙක|ණ. Bය� 
පRෙ8ශය: වs: TNP  ෙවත යවන ලද අය අතර වැMෙය:ම BiෙJ සාමාන/ ජනතාවE. 
එෙHම 1989 පව5වන ලද අධ/යන වs: තහuරැ e ප|k ඔu: බ®තරය ක9කරැව: 
eහ. 

 1950 d ෙකාQ0THl Tලධා|වාදය =B: තව5 මbදන ක°මය*, හIදාව භා=තෙය:, 
ෙයාදා ග5ෙ5ය: එය තා*ෂ©ක සහාය බල ඇ©යE (pomocný technický proper -PTP) =ය. 
ෙ9 බල ඇ© සඳහා බඳවා ග5තu:, හIදාවල ෙHවය කරන අයට වඩා ෙබාෙහ1 =ට 
සැල]ය 0D තර9 වයසක Bi අයE. එෙHම ශ«ම කඳuරැ හා සමාන ත5වය: යටෙ5 
ව5ෙවQ:, ඒ අයට පත% වල ඉතාම5 �Âකර වැඩ කර:නට බලා5මක කරන ලk. 

 රැෙ9Tයාව ද මනා නෙව15පාදනෙය: 0D =ය. ෙස]0|ටාෙl ෙහව5 රැෙ9Tයා� 
රහH ෙපාÒBය ඔu:ෙX පRqන ]r9 සඳහා Bය� ස9භව/ ක°මෙpද ෙයාදා ග5හ: පහර 
d9, යiපD% වලට පහර d9, ජනතාව ක¸% වs: එ%ලා තැ ම, යනාd වෙශ/:. නI5 

 For a detailed analysis of these laws and of the regime that operated in these camps, see Paul Barton and Albert Weil, Salariat et 17

contrainte en Tchécoslovaquie (Paris: Librairie Marcel Rivière, 1956).



1930 ගණ: වල d, �කෙරHl වs: ]ෙල1gටb 110 * පමණ ��i �ෙටÂi (Pitești) � 
ඉk කරන ලද Bරබ:ධානාගාර Dළ ¸|රැ බෙp සාමාන/ ක°මෙpදය: දැM ෙලස]: 
අ^බවා _ය ක°මෙpද ෙයාදා ගැTණ. දාbශTක වb�% ෙජරැ:කා (Virgil Ierunca) 
B�කරන අ:දමට: “�තාග:න ��ව: වඩා5ම �Âට වධ�ංසා ෙයාදා ගැ�ෙ: �ෙටÂi 
වල. Bරකරැව:ෙX ස9fbණ Bරැරැ Bගරl වs: ��Hසා දැ9ම: ඔu:ෙX තlට9 ¸Í 
j ය:නට පට: ග5ත, ඔu:ෙX හම ගැලj වැ¦ෙ: හ|යට ලා�රැ ෙර1ß:ෙX වෙX. 
අT* අයට ඔu:ෙX කැත ¸Í හැ� �රවලා ෙබා:න බලා5මක uණා, ඔu: ඒවා ආප® 
එ³යට දැ9මම, ඔu:ට ඔu:ෙX වමනය ෙබා:න බලා5මක uණා.”  18

 ෙ9 ක°ෙම1පායය: “නැවත ඉගැ:jම” යන වැඩ සටහෙ: ෙකාටස* eෙJය. ආBයාෙp 
ෙකාQ0THlවාd: භා=තා කළ ෙමාළ ෙස1දන ක°මෙpද හÄ:වා �: පRථම 0ෙර1Êය රට 
රැෙ9Tයාව =ය හැ]E. දැවැ:ත ප|මානෙය: ආBයාව �රා භා=තා කර:නට ෙපර ෙ9 
ක°ෙම1පායය: සැබැ=:ම එ� d ෙහා�: ප|fbණ කරන ල8දා =ය හැ]E. වෑයෙ9 �Âට 
ඉල*කය eෙJ Bරකරැව:ට එ]ෙනකා ෙවත වධ�ංසා කරගැ²මට ෙපළඹjමE. ඒ අදහස 
�³Bඳ ග5ෙ5 �ෙටÂi � Bරෙගදර d ය. 1949 ෙදසැ9බb Iල d අ5හදා බැÒ9 පට: 
ෙගන දළ වශෙය: වසර Dනක කාලය* පැවCණ. රැෙ9Tයාෙp රහH ෙපාÒBෙJ එ* 
පRධාTෙය* e ෙකාQ0THlවාd ඇෙල*සැ:ඩෘ Tෙකා%H] (Alexandru Nikolski) සහ 
1940-41 ෆැ¼Hlවාd අෙය1මය Iරකරැව: සඳහා Öෂ/ සං=ධායකෙය* ෙලB: කට0D 
කළ ඔ®ෙX PQකාව Tසා 1948 d අ5 අඩං�වට ග:නා ලද ඉ0ග: ටbකැ� (Eugen 
Turcanu) Bරකරැවා  අතර හටග5 _=aම]: එය ¨�u©. Bරෙගදරට පැQ© පaව, 
‘ෙකාQ0THl =qවාස වs: 0D Bරකරැව:ෙX සං=ධානය’ -OPCB යන ව/ාපාරෙJ 
පRධාTයා බවට ටbකැ� ප5=ය. ෙකාQ0THl දෘÂiය ගැන ෙපළෙපා5 සමඟ මානBක 
සහ ශාr|ක වධ�ංසා එකDෙව: 0D අධ/නය* D³: ෙ8ශපාලන Bරකරැව:ට නැවත 
ඉගැ:jම ඒ සං=ධානෙJ ඉල*කය eෙJය. නැවත ඉගැ:j9 කරන ]°යාකාr ක�ඩායම 
ප|HසQ: ෙත1රා ග:නා ලද පහෙළාH ෙදෙන¸ ෙග: සෑkණ. අෙන¸5 Bරකරැව: සමඟ 
පළI ස9බ:ධය හදාෙගන ඔu:ෙX =qවාසය kනාග:නට B8ධ eෙJ ඔu:ටE. 

 වb�% ජරැ:කාට අ�ව, නැවත ඉගැ:jම අkයර හතර]: B8ධ eෙJය. “බා�ර 
ෙවH ගැලjම” නQ: පළI අkරය හැ�:=ණ. ඔ®ට එෙර� න�ව පැවෙර8d ඔ® =B: 
සඟවා ග:නා ෙ8 �³ගTQ:, =ෙqෂෙය:ම, Bරෙගද|: �ටත Biන ඔ®ෙX QDර: 
සමඟ ඇC සබඳතා �³ගTQ:, ඔ® තම �ෛත� භාවය ඔ´� කළ 0D =ය. ෙදවැT 
අkයර “අභ/:තර ෙවH ගැලjම” eෙJය. එ� d Bරෙගදර ඇDලත ඔ®ට උදp කරන  අය 
ෙහළා දැÅමට බලා5මක කරන ලk. “මහජන ආචාර ධාbQය ෙවH ගැලjම” ෙතවැT 
අkයර =ය. ඔ®ෙX �තවD: සහ පuල, ඔ®ෙX භාbයාව ෙහ1 ආදරව:Cය, සහ ඔ® 
ෙද=ය: අදහ:ෙන* න9 ඔ®ෙX ෙද=ය:ව ඇD� ඔ® =B: fජ²ය යැE සලකන ලද 
Bය� ෙ8ව% වලට සාප කර:නට òkතයාට Tෙය1ග කරන ලk. හතරවැT අkයර Dළ d, 
OPCB ෙවත බැෙඳ:නට එන අෙ´*ෂකය:ට තම:ෙX ෙහාඳම QDරාට “නැවත ඉගැ:jම” 
කළ 0D =ය. එ� d තම:ෙXම අ5 වs: ඔ®ව වධ�ංසාවට ල* ක|ම: ඔu:ම =B: 
වධකය: =ය 0D eහ. “සාbථක5වෙJ රහස eෙJ වධ�ංසාවE. එය අ�ක9පා =ර�තව 
Bය� පාෙප1mචාරණ, සහ වාක/ අතර, උ¬´පා ද*වන ලk. ඔබට වධ�ංසාෙව: 
ගැලෙව:නට ෙනාහැ] =ය. ඔබ �Âටතම සංතcාසය: �³ග5ෙතා5, එ=ට සමහර =ට එය 

 Virgil Ierunca, PiteștI, laboratoire concentrationnaire (1949-1952) (Paris: Michalon, 1996), p. 59.18



අ� කර:නට ඔබට හැ] =ය. සමහර Ba:ව මාස ෙදක* Dළ වධ�ංසා කරන ලk; 
තරම* �රට සහෙය1ගය ද*වන ලද අය සCය]: ගැලuනහ.”  19

 ඔu:ෙX භ*Cය අ5හැර දැgමට බලා5මක ]rම සඳහා ෙසමෙ:|කය: ෙවත 
=ෙqෂෙය:ම සැහැB e ෙමෙහ09 ඉ0ග: ටbකැ� =B: ෙයාදා ග5ෙ5ය. Iරකරැව: 
=B: ෙබෟp�Hම චා|තcෙJ පැරMය* ෙගනහැර පා8d ඔu: සමහර ෙදෙන¸ෙX �H 
නැවත නැවත5 Iතcා සහ අ�� C�ණ බා%kයකට ඔබන ලk. ෙමයාකාරෙය: ක°මා�Óලව 
වධ�ංසාවට ප5e එ* =:kතෙය*, මාස ෙදක* පමණ k_: kගට B8ධ e ඕපපාCක 
පRCචාරය* වbධනය කරෙගන BiෙJය: ඔ®ෙX නැවත ඉගැ:j9 �®Íකරැව:ෙX මහ5 
සDටට ෙÃDෙවන ප|8ෙද:, සෑම උදෑසනකම ඔ® බා%kය Dළට තම:ෙX ඔ� තම: 
=B:ම දාග:නා ල8ෙ8ය. 

 ටbකැÞ =B: ෙසමෙ:|කය:ව බලා5කාරෙය: ඔ® =B: පව5වන ලද ක� ෙ8ව 
ෙමෙහය: වලට සහභාß කරග5ෙ5ය. =ෙqෂෙය:ම �8ධ B¸රාදා kනෙJ d සහ �8ධ 
සCෙJ d. සමහර නැවත ඉගැ:j9 �®Íකරැව: ßCකා ක�ඩායෙ9 Bi ෙකා%ල: eහ. 
අෙන* අය fජකය: ෙම: රඟ පෑහ. ටbකැÞෙX ෙ8ව ෙමෙහය දැM ෙH sං_ක 
අසභ/5වෙය: 0D =ය. ඔ® සැබෑ ෙමෙහය සාහBක =ලාස]: නැවත ඉk|ප5 කෙÇය. 
ෙ9| ෙ8ව මෑ©ය:ව හÄ:වන ල8ෙ8 “මහා ග©කාව” ]යාE. ෙóaH “¸රැසය මත Qය 
_ය ඒ H�c sං_ක අවයවය” යැE හැ�:=ණ. නැවත ඉගැ:jමට භාජනය කරන ලද එ* 
ෙසමෙ:|කෙය*ට fජකයාෙX PQකාව රඟ:නට B8ධ =ය. එ� d ඔ®ට ස9fbණෙය: 
Tරැව5 j Iතcා සහ අ�� නැහැuණ ෙල1�ව* ෙපාරවා ග:නට B8ධ =ය. ඔ®ෙX ෙගෙ% 
පා: සහ සබ: වs: හදා DDT පpඩb දමා C�ණ ඍ¹ Öqනය* එ%ෙලන ලk. 1950 
පාH¸ ඉ|දාට ෙපර ෙසනaරාදාෙp නැවත ඉෙග²ෙ9 ෙයෙදන ලද Ba:ට fජකයා 
ඉk|ෙය: යෑම5, ඍ¹ Öqනය Bඹ, එ� d “ඔ® නැ·ට BiE,” යැE ]ය:නට බලා5මක 
කරන ලk.  20

 1952 d, =ෙqෂෙය:ම ඩැT0»-ක� I®ද kය ඇල මාbගෙJ e ශ«ම කඳuරැ Dළ d 
�ෙටÂi පbෙJෂණ dbඝ කර:නට රැෙ9Tයා� අ�කාr: වෑය9 කළහ. ෙ9 ෙමෙහ0ම 
ගැන ෙහ1�වාව* බට�ර ෙbMෙය1 වලට දැනග:නට ලැ�Í =ට, “නැවත ඉෙග²ෙ9” වැඩ 
සටහන Tමා කර:නට ෙකාQ0THl නායකය: �රණය කළහ. 1954 න� =භාගයක d, 
ටbකැÞට සහ ඔ®ෙX අපරාධ සහායකය: හය ෙදෙන*ට මරණ ද¾වම Tයම =ණ. ඒ5 
ෙපාsH ùරාවsෙJ ෙවන5 ]Bම අෙය*ට ඒ ගැන වගÅම* ග:නට ]Bදා B8ධ ෙනාjය. 

 ෙකාQ0THl මbදනෙJ ඉCහාසයට මධ/ම සහ _©ෙකාන kග 0ෙර1පය =B: එකD 
කරන ලද ෙතවැT සහ අවසාන උදාහරණය බ%ෙX|යාෙp ��ටන ලෙවm (Lovech) කඳuර 
සපයE. ෙ9 කඳuර 1959 d ��¦වන ල8ද]. ඒ Hටාs:ෙX මරණෙය: වසර හයකට සහ 
Hටාs:වාd කඳuරැ ෙහළා ද]Q: =BවැT ප*ෂ ෙකාංගÑසෙJ පැවැ5e කෘqෙචpෙX 
කතාෙව: වසර Dනකට පaවE. ෙස1=යl 0TයනෙJ පවා ෙ8ශපාලන Bරකරැව: සඳහා 
e කඳuරැ ෙබාෙහාමය* වැÁ _ය සමයE ඒ. ලෙවm කඳuර එතර9 =ශාල ෙනාeව]. එ� 
රඳවා තැ¨ය හැ] සංඛ/ාව Bරකරැව: 1,000 * පමණ eහ. නI5 එ� අ�ෙග1aව: 

 Ibid., p. 152.19

 Ibid., pp. 59-61.20



අC: B8ධ e ඝාතන සංඛ/ාව සැබැ=:ම භයංකර ෙp. Bතාගත හැ] ඉතාම5 9ෙ%mඡ 
ආකාරෙය: ජනතාවට වධ�ංසා කර ඉවර කර දැI©: සරලවම ඔu: මැෙරන ෙත* 
ෙපා%ල]: පහර dම B8ධ =ය. 

 එතැන d Qය _ය Bරකරැව:ෙX මළBරැරැ ඌර:ට කෑම �©ස �: බැ=: 
බ%ෙX|යා�ව:ට ]Bදා අමතක ෙනාෙවන කඳuර* e ෙබෙල: වසා දැ½ පaව ආ��ව 
ලෙවm කඳuර =වෘත කළහ. නැවත නැවත5 වැරk කර� අය සහ අපරාධ කට0Dවල 
Tයැ�ම නතර ෙනාකරන අය ෙව�ෙව: කඳuර =වෘත කරන ලදැE Tල වශෙය: ]යන 
ලk. ඒ5, 1990 d B�ෙවන ඇB: �¦ අයෙX සා*¼ වලට අ�ව, බ®තර රÎඳu9කරැව:  
එ� යවන ල8ෙ8 න� =භාගය* ෙනාමැCවE: “ඔබ :H ඇඳෙගන Biනවා, ඔෙ» 
ෙකා�ඩය kග වැME, ඔබ ඇෙම|ක: සංßතයට ඇ®9ක: ෙදනවා, ඔබ අ�ට එkරවාd 
රටක භාෂාව* කතා කරනවා, ඔබ සංචාරකය: සමඟ කතා කරලා C�ණා…ඔබ කඳuරට 
යා 0DE!” ඒ අ�ව කඳuෙb Bi බ®තර ජනතාව ඉතාම5 තරැණ වයෙH අයE. 

 =:kතය:, ඔu:ෙX පu%වල අය, සහ මbදන යා:තcණෙJ �ට� සාමා�කය:ෙX 
පRකාශ ඇDල5 ෙපාතක පRHතාවනාෙp, lHෙවට: ෙටාෙඩාෙරාp ෙමෙH ලෙවm � =තය 
සාරාංශ කර ද*වE: 

උදෑසන නාම ෙ%ඛනය කැඳව8d, ෙපාÒBෙJ පRධාTයා (එන9, කඳuෙb රාජ/ ආර*ෂා 
හIදාවල පRධාTයා) ඔ®ෙX =:kතය: ෙත1රා ග� ලබE. ඔ®ෙX සා*¸ෙව: ¸ඩා 
ක�ණාMය* එ³යට ෙගන ඔu:ෙX I®Í වලට එය ළං කරQ: ෙමෙH ]යE, 
“ෙම:න, ඔෙ» I®ණ අවස: වතාවට බලාග:න!” =:kතය:ට එ� d ෙග1Tය* 
ෙද� ලැෙ», ඔu:ව එkන සවH කාලෙJ d ආප® කඳuරට ෙගෙන:ෙ: එ� බහාය: 
ඔu:ට එය උHස: යාමට B8ධ ෙවC, හ|යට ෙගා%ෙග1තා උඩට ]°HDH ඔ®ෙXම 
¸රැසය ඔසවා ෙගන _ය ෙලB:. ඔu: වැඩ කරන PQය ෙවත _යහ, එය 
සැබැ=:ම ග% වළ* eෙJය. එ� d ¨¥ෙXMයbවරැ =B: ඔu:ට මැෙරන Dරැ 
පහර ෙදන ල�ව ෙග1Tයට දමා වයb ෙපාට]: එය ගැට ගසන ලk. එkන රාCcෙJ d 
ඔu:ෙX සෙහ1දරවරැ:ට ඔu:ව අ5 කර5තයක දමාෙගන ආප® කඳuරට ෙගන 
එ:නට B8ධ eහ, =Hසක සංඛ/ාව* එකD ෙවන Dරැ ඒ මළBරැරැ වැB]³ 
�¦පස ෙගාඩ ගසන ලk, එ=ට ට�* රථය* පැQණ ඔu: අර: _යහ. kනපතා 
ෙක1ටා ස9fbණ ෙනාකළ අයව ස:ධ/ා නාම ෙ%ඛනය කැඳව8d ෙව:කර හÄනා 
ගැTණ; එ=ට ෙපාÒBෙJ පRධාTයා =B: බැට: ෙපා%ෙල: වැsමත රuම* ඇඳ, ඒ 
Tbෙ8Öත �8ගලය:ව රuම Dළට ත%¬ කර නැවත නැවත5 පහර ෙදන ලk.  21

 ෙ9 කඳuෙb Tq�ත මරණ සංඛ/ාව ¸ම*දැE තවම5 Tq�ත ෙලB: සටහ:ගත 
ෙනාෙp. 1962 d කඳuර අ�කාr: =B: වසා දමන ලk. කඳuර ඇDෙ% ෙර�මය 
යා:තQ: k0Í ෙව:නට 1961 d පට: ගැ�ණද, එෙHම සත/ මරණ සංඛ/ාව D: හාර 
Bයය* uවද, පැවC ෙකාQ0THl රටවල 9ෙ%mඡ5වෙJ වැදග5 සංෙ*තය* හැiයට 
ලෙවm යන නාමය සදාක% පවC� ඇත. 

 ෙ9 මහා >ෂණ/ “ඒ කාලෙJ පැවC HවභාවයE” ]යා පැහැks කර:නට ෙනාහැ]E. 
එෙHම 1947 d පට: ග5, 1950-1953 ෙකා|ය: 08ධය සමඟ එ� උmඡතම Hථානයට ප5 

 Todorov, Au nom du peuple, p. 38.21



e Áතල 08ධෙJ ෙකාටස* යැE ]ය:නට ද ෙනාහැ]E. ෙ9 රටව% ඇDලත Bi 
ෙකාQ0THl බලෙJ =රැ8ධවාd:, ඔu: අCමහ5 බ®තරය]: Biයා uවද, පRච�ඩ 
ෙහ1 අ=ග5 අරගලය* ගැන ]Bම උන:�ව* දැ*eෙJ නැත. (ෙප1ල:තය ඒ අC: 
සැල]ය 0D ව/Cෙbකය]. එෙHම බ%ෙX|යාෙp සහ රැෙ9Tයාෙp ද අ=ග5 ක�ඩාය9 
Biයහ.) ඔu:ෙX =රැ8ධ5වය ෙබාෙහ1 =ට ඕපපාCක eහ, අසං=ධානා5මක ෙලB: සහ 
ඉතාම5 පRජාත:තcවාd ෙලB: B8ධ eහ. *ෂ©කව �ටරටක පkං�යට ෙනා_ය සමහර 
ෙ8ශපාලනඥය:, මbදනය ඉතා ෙකi කාලය* Dළ පමණ* පව�= යැE =qවාස කළහ. 
අ=ග5 පRCෙර1ධ ඉතාම5 �ලබ eහ. එෙHම හටග5 =ෙටක d ඒවා රහH ෙHවා =B: 
පරණ ෙක1:තර �|මසා ග:නට ග:නා ලද බව ෙබාෙහ1 =ට ෙප² _ෙJය. එෙහම 
නැ5න9 පාතාල Q²මැරැ9 ෙ8ශපාලන ඝාතන හැiයට රවටන අවHථා eහ. ඒවා සෑබෑ 
ෙ8ශපාලන =රැ8ධ ප*ෂවල පRCඵල ෙනාjය. 

 ඉC: සමාජය Dළ e පRච�ඩ5වෙය: ෙහ1 =රැ8ධ ප*ෂවල පRච�ඩ5ව ප|මානය 
අ�ව ද*වQ: මbදනෙJ පRච�ඩ5වය පැහැks කරත හැ] ආකාරය* ෙනාලැෙ». “පංC 
අරගලය” ය:න ඉතා ඉහළ මlටQ]: රඟ ද*වන ල8ද]. =රැ8ධ ප*ෂෙJ ප8ධC 
සමහර අවHථාවල d උවමනාෙව:ම ��¦වන ල8ෙ8 රහH ෙපාÒBෙJ e කැළös ඇC 
කරන ඒජ:තවරැ: (agents provocateurs) =BT. ඉඳ �ෙටක ඒ ඒජ:තවරැ:ව අනDරැව 
රහH ෙHවා =B: මරා දමන ලk. 

 “ෙමාෙහාෙ5 පැවC ආෙpගය” නැ5න9 “කාලෙJ ස:දbභෙය:” යනාkය සඳහ: 
කරQ: ෙකාQ0THlවාදෙJ ඉCහාසය පැහැks කර:නට උ5සාහ කරන අය තවම5 
BiC. දැ: ෙහ³ j ඇC ප|B8� සමඟ අ�ගත ෙනාෙවන අතර, ඒවා =ෙqෂෙය:ම 
ඉCහාසය ගැන අEMයෙලා�මය පRෙpශයක ෙකාටස* jම සහ ඉCහාසය නැවත sය:නට 
ග:නා වෑය9 ෙවනවා පම©. =ද/ාbü: සහ අෙන¸5 අය මbදනෙJ සමාජ �|=තර ගැන 
සgප අවධානය* ෙයාI කළ 0DE, එෙHම සාමාන/ ජනතාව ගැන කරන ලද වධ�ංසා 
ගැන ද වැMෙය: අවධානය* ෙයාI කළ 0DE. 

ෙකා=0>?@ නායකයGෙH නK Lභාග 

 =BවැT BයවෙH පළI භාගෙJ d, මධ/ම සහ _©ෙකාන kග 0ෙර1පෙJ මbදන 
ඉCහාසය Dළ වඩා5ම වැදග5 B8À: වs: එක* eෙJ ෙසa ෙකාQ0THlවාd:ට 
වධ�ංසා පැQණjමE. ජාත/:තර ෙකාQ0THl ව/ාපාරය ෙහ1 එ� ]B� ප|Hථා²ය 
ශාඛාව* =B: “�b¹වාÁ 0*Cය සහ ²ත/ා�Óල භාවය” ගැන සහ ෆැ¼Hlවාදය සහ 
නාlB මbදනය ගැන ෙහළා දැÅම ]B =ෙටක නතර ෙනාකළහ. ෙදවැT ෙල1ක 08ධෙJ 
නාlB සහ ෆැ¼Hl මbදනෙය: Qය _ය දහH ගණනක ෙකාQ0THl සට:කාg: Biය 
බව ගැන සැකය* නැත. 

 එනI5, පRගCéÒ “ජනතා පRජාත:තcවාදය:” Hථා�තෙය: පaව ෙහ1 “�b¹වාBෙJ 
ආඥාදායක5වෙය:” පaව “Tbධන පංCෙJ ආඥාදායක5වය” Hථා�ත e ෙහE: ෙහ1 
ෙකාQ0THlවාd:ට B8ධ e වධ�ංසා නැවDෙ: නැත. 



 1945 d හංෙX|යාෙp රහH ෙපාÒBය =B: පා% ෙඩෙමT (Pál Demeny), ෙය1ෙසW 
Hකා%T* (József Skólnik), සහ තව5 ඔ®ෙX QDර: �|ස* Bරගත කරන ලk. ඔu: 
Bය%ල:ම තම: ෙකාQ0THlවාd: යැE සලකන ලද අයE. ඒ ෙ%බලය යටෙ5 ඔu: 
පාතාල පRCෙර1ධ ක�ඩාය9 වලට නායක5වය d Bi අතර ඒවාට ඔu: ෙබාෙහ1 =ට 
තරැණ අය සහ ක9කරැව: බඳවාෙගන C¨ණ. කාbQක මධ/Hථාන වල ඔu:ෙX 
ක�ඩාය9 වල සාමා�ක5වය, ෙමාHකp ෙවත ප*ෂපා�5වය kpරා Bi ෙකාQ0THl 
ක�ඩාය9 වලට වඩා වැMෙය: පැවCෙJය. ෙමාHකp පා*¼ක e ෙකාQ0THl 
ක�ඩාය9 ෙඩෙමT වැT තරඟකරැව:ව ෙට�ාlH]වාd: නැ5න9 “ව/ාපගාg:” යැE 
සැලÓහ. නාlÁ: ෙවC: TදහH ෙවන අවHථාව පැQ© =ට, ෙඩෙමT ද වැ¦ෙ: ඔ®   
එෙත* කාලය* සට: කළ අය වැ¦න වළටමE. ඔ®ව 1957 ද*වා Bරගත කරන ලk. 
1930 ගණ: මැද රැෙ9Tයාෙp ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ මහ ෙ%ක9 e Hෙටෆා: ෙෆා|H 
(Ștefan Foriș) ෙX ඉරණම ඊට5 වඩා ෙÌද²ය eෙJය. ෙපාsH ඒජ:තවරෙය* යැE ඔ® 
ෙච1දනා එ%ල j 1944 ද*වා ෙස1kBය යටෙ5 තබ� ලැබ, 1946 d යකඩ ෙපා%ල]: ගසා 
මරා දමන ලk. හැම තැන*ම Êරා ඔ®ව ෙසායන ලද මවට, ෙගල වටා ග% බැඳ 
ට�ා:B%ෙpTයාෙp ගඟක _Ò Bi ඔ®ව හI=ණ. ෙෆා|H සහ ඔ®ෙX QDර:ව 
ෙ8ශපාලන ඝාතනයට ල* ]rම ගැන ෙච1ෙසH¸ (Ceauşescu) 1968 d ෙහළා ද]න ලk. 

 ප*ෂය Dළ “ෙහාඳ” ෙකාQ0THlවාd:, සහ ෙමාHකp ෙවත �ෛත� e අය5, 
එෙHම HවාÀන5වය* නැC ප*ෂය* හැiයට දැÅම Tසා එකD jම පRC*ෙÂප කළ 
“නරක” ෙකාQ0THlවාd: යැE ෙදවbගය* නායක5වෙJ Bi අය පැහැksවම සලකන 
ලද බව ෙඩෙමT, ෙෆා|H, සහ අෙන¸5 අය ගැන උදාහරණ වs: ෙප² යE. පRCප5Cය 
කාලයාෙX ඇවෑෙම: සමහර රටව% වල d ==ධ uව5, ෙකාQ0THl වධ�ංසාෙp 
දයෙල*Cකය 1948 : පaව ප*ෂය ඇDලට ෙගාH එය තව5 සංÅරණ =ය. 

 1947 සැ´තැ9බb මාසෙJ d ��¦වන ලද, ඇ%ෙ»Tයාව හැෙර:නට බලෙJ Bi 
Bය�ම ෙකාQ0THl ප*ෂ ඇDල5 e ෙකාQ:ෙෆ1b9 (Cominform) =B: බට�ර 
0ෙර1පෙJ වඩා5ම බලව5 ෙකාQ0THl ප*ෂ ෙදක e පRංශ සහ ඉතාs ද සම·: 1948 
ÛT මස අග d, දැM ෙලB: iෙට1ෙX 0ෙගාHෙල1=යාව ෙහළා දැක ඔ®ෙX ඉව5 ]rම 
කැඳවා BiෙJය. අනDරැව kග හැෙරන මාස ]�පෙJ d “ව/ාපගාgවාදය” (එන9 ෙමාHකp  
� පාලනෙJ Biන බලයට =රැ8ධ) න9 නව පRපංචය* ෙකාQ0THl ව/ාපාරය ඇDලත 
ඇCෙව:නට පට: ගැTණ. ක³: ¸ඩා ක�ඩාය9 Dළ පමණ* ද]:නට ලැ�Í, මධ/ම 
ෙලB: Hවාය5ත සහ HවාÀන jෙ9 ආශාව දැ: සමHත ෙ8ශයක kශාව =ය. 
ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ බලය ගැන e ඒකා�කාරය දැනටම5 අ5හදා බලා කළ හැ] යැE 
ඔ´� j C�ණ එක ¸ඩා බා%ක: ෙ8ශය* සමHත ෙකාQ0THl අ�රාජ/යටම 
අ^ෙය1ගය* එ%ල කෙÇය. එ:න එ:න ෙනාස:a: e වාතාවරණය ෙකාQ0THlවාd: 
මbදනය සඳහා නව දැ*ම* ඉk|ප5 කරන ලk. ෙකාQ0THl ෙ8ශය:� �රවැBය: 
ෙම:ම ෙකාQ0THlවාd: ද, =ෙ8éය හDරැ ෙකාQ0THl බලෙpග වල ඒජ:තවරැ ෙහ1 
Qතc පාbශවය: යැE ]යා ෙච1දනා ලැ¨ය හැ] eව: බවට ප5 eහ. 

 ෙ9 ෛඵCහාBක ෙලB: අ¬5 දැය* e ෙකාQ0THlවාd:ට වධ�ංසා ]rෙ9 
වැදග5 පැCකඩ ෙදක*—0ෙගාHෙල1=යාෙp B8À: සහ iෙට1වාd: මbදනය—� 
පළIවැ:න ගැන ෙ9 ද*වා එතර9 අවධානය* ෙයාI eෙJ නැත. iෙට1-Hටාs: ෙදකඩ 



jම යැE �ව5ප5 =B: හÄ:ව� ලැÉෙව: පaව, 0ෙගාHෙල1=යාව දරැÍ ආbôක 
අbÉදයකට I®ණ පෑෙpය. එය සමහර අයට අ�ව 08ධය Dළ d අ5ද]න ත5වයට5 
වඩා දරැÍ eෙJය. �ටHතර ෙල1කය සමඟ සබඳතා නැවත නැවත5 කපා දමන ලk. රෙl 
මාE9 අසල ෙස1=යl 0ධ ටැං] �දානQ: Bñම Tසා බලව5 තbජනයකට රට I®ණ පා 
BiෙJය. 08ධය සහ ඉ:පa kග හැරැÍ ත5වය: වs: =නාශයට ප5ව Bi රට 
1948-49 d ෙස1=යl ආක°මණය* සහ අ¬5 08ධය* ගැන එතර9 සDට]: ෙනාBiෙJය. 

 ෙබ%ෙXÑ§ � ආ��ව “0ෙගාHලාp ෙ8ශෙâ1හය” යන ෙච1දනාවට සහ තbජන වලට 
පRCචාර දැ*eෙJ ෙමාHකp �ෛත� අයව ®දකලා කරQ: ඔu:ව සහ 1948 ÛT මාසෙJ 
ෙකාQ:ෙෆ1b9 ෙය1ජනාව අ�මත කළ Bය%ල:වම ෙකාQ:ෙෆ1මbHලා (informbirovtsi) 
යැE හැ�:jෙමT. ®දකලා ]rම �ටHතර ෙල1කය සමඟ සබඳතා වළ*වන ෙලB: රඳවා 
තබන ®� ]°යාවsය* පමණ* ෙනාjය. iෙට1ෙX ආ��ව තවම5 ෙබා%ෙෂ=* අදහH 
වල ඉතා දැM ෙලස ගැÒ Biය බැ=: අෙය* බලාෙපාෙරා5D =ය හැ] e =සÄම කරා 
�=Bයහ: ඔu: තව5 Bර කඳuරැ =වෘත කළහ. 0ෙගාHෙල1=යාව Dළ øප5 
ෙබාෙහාමය]. ෙසාෙලාෙවlH] ෙකාෙදp රÎස � ��ටව� ලැÉ පළI ෙබා%ෙෂ=* කඳuරැ 
ගැන ව/ංගෙය: ]යා පා:නට ෙම:, ඔu:ෙX පRධාන කඳuර ෙගාs ඔෙටා* (Goli Otok) 
ෙනාෙහා5 “Tරැව5 kවEන” යැE හÄ:වන ලk. ෙමය සාමාන/ කඳuර* ෙනාjය. එය 
නැවත ඉගැ:jම සඳහා ෙයාදා ග5ෙ5 රැෙ9Tයාෙp �ෙටÂi � භා=තා කළ ක°මෙpද හා 
සමාන ඒවා eහ. උදාහරණය* වශෙය:, “අපÅbCෙJ පාගමන” නැ5න9 “රට හාවා” යැE 
හැ�:ෙවන Bරකරැව: මැk: �වන පRCප5Cයකට අ¬C: එන අය I®ණ �:හ. එ� d 
බාග ෙpලාවට අ�කාr:ෙX පRසාදය තම: ෙවතට වැM කරග:නට |B e Bරකරැව: 
ඔuනට පහර �:හ, අපහාස කළහ, ග% වs: ගැ�හ. එෙHම =ෙpචන, Hවයං-ෙච1දනා, 
සහ පාෙප1mචාරණ B|5 ද පැවCණ. 

 රÎඳu9කරැව:ට kනපතා පාෙÃ ශාr|ක වධ�ංසා ලැ¨ණ. “බා%kය” යැE සරලව 
හැ�:ෙවන ල8ෙ8 Bරකරැෙව¸ෙX �ස බා%kය* ඇDලට බහා එය මළ Iතcා වs: 
�රjම ෙයාදා ග5 එක ක°මය]. “බ:කb” යැE හැ�:ෙවන ල8ෙද: ¸ඩා ඉඩකඩක 
Bරකරැව:ව dbඝ කාලය* රඳවා තැ�©. නැවත උග:වන අය =B: ��% ෙලB: ෙයාදා 
ග:නා ලද ක°මය* eෙJ—නාlB කඳuරැ B� කරවන—ඒMëයැi* I®ෙ8 ග%පර kවE: 
වල ග% කැ)මE. T:දාව ස9fbණ කර:නට දවස අවසානෙJ d ග% Bය%ල ආපa 
I®දට =B කරන ලk. 

 ෙස1=යl 0TයනෙJ 1920 ගණ: Bට 1940 ගණ: ද*වා, ජbමTෙJ 1930 ගණ:, 
සහ නාlB අ�වාසෙJ d ෙකාQ0THlවාd: මbදනය යනාkය ඇDල5ව, 0ෙර1පය එෙත* 
අ5දැක C�Í වඩා5ම දැවැ:ත වධ�ංසා ව/ාපාරය ය� 1948-49 d 0ෙගාHෙල1=යාෙp 
ඇරෙඹන ෙකාQ0THlවාd:ට වධ�ංසා පැQණjම =ය හැ]E. එ� වාසය කරන ලද 
සංඛ/ාව සහ ෙකාQ0THlවාd: සංඛ/ාව සලක8d, 0ෙගාHලා=යාෙp B8ධ eව සැබැ=:ම 
ඉමහ5 පRපංචය]. dbඝ කාලය* CHෙH රහBගතව තබා ග:නා ලද Tල ½ලාශ වලට 
අ�ව, 16,371 ක ජනතාව* �8ධකරණ වලට I®ණ �:හ. එE: 5,037 * න� මඟට 
ෙගන _යහ. එE: හතෙර: Dන* ෙගාs ඔෙටා* සහ ගb�b (Grgur) ෙවත යවන ලk. 
pලැMQb ෙඩඩEජb (Valdimir Dedijer) කරන ලද HවාÀන =qෙ%ෂණයකට අ�ව ෙගාs 
ඔෙටා* කඳuර හරහා පමණ* 31,000 5 32,000 5 අතර සංඛ/ාව* ෙගාH ඇතැE 



]යැෙp. නI5 ඉතා මෑත කාÒන පbෙJෂණ වs: පවා ෙවM තබා මරා දැgෙම:, 
ෙහ9බ5 jම Tසා, ¸ස_:ෙන:, වසංගත වs:, සහ Bයk=නසා ගැ²ෙම: පවා—
ෙබාෙහ1 ෙකාQ0THlවාd: ඔu:ෙX ¸|රැ ත5වෙය: Qෙද:නට ෙත1රාග5 =සÄම— 
යනාkෙය: Qය යන ලද Bරකරැව: සංඛ/ාව ෙකාපමණදැE ]ය:නට ෙනාහැ] j ඇත. 

 ෙකාQ0THlවාd:ට වධ�ංසා කරන ලද අෙන* පැCකඩ වඩා5 පRB8ධ eව]: එන9 
අෙන* “ජනතා පRජාත:තcවාදය:” වල d iෙට1වාd: මbදනය. ජාත/:තර ]°යාව* 
ෙලB: ]°යා5මක කරjෙම:, සහ ඒ ඒ රටවල මහජන මතයට බලපාන ෙH ඉල*ක 
කරන ලද ෙබාරැ න� ෙpශෙය: එය සාමාන/ෙය: B8ධ =ණ. ෙ9 න� kග හැරැÍ 
ආකාරෙය: ෙමාHකp ද*වන ලද සැක ස�ත බවට ෙÃD C�ණ බව මනා ෙලB: ඔ´� 
=ය: පRධාන හDරැ BiෙJ ෙකාQ0THl ප*ෂය ඇDලතමE. ඒ Tසා, සැක ස�ත බැ=: 
Bñම සහ =පරQ: Bñම ය� සැබෑ ෙකාQ0THlවාkෙය¸ෙX වන මාbගය =ය 0D යැE 
]යැ=ණ. 

 1948 I% කාලෙJ d රැෙ9Tයා� ෙකාQ0THl ප*ෂය =B: ¬ෙක°¦ පට�ාÂකා� 
(Lucrețiu Pătrășcanu) න�ව =වෘත කෙÇය. වයස =B එෙ* d එන9 1921 d ප*ෂෙJ 
Tbමාතෘ සාමා�කෙය* හැiයට Bi ඔ® =8වෙත*, aපRB8ධ මා*Hවාd න/ාEකෙය* 
සහ 1944 Bට අ�කරණ ඇමCවරයා ද eෙJය. ඔ®ෙX න�ෙp සමහර පැCකඩ iෙට1ට 
එෙර� ෙමෙහ0ම ක³: හඟවන ල8ෙ8ය. 1948 d Tලෙය: ෙනරපන ඔ®ව Bරගත කරන 
ලk. 1954 අෙ´R% මාසෙJ d පට�ාÂකා� ෙවත මරණ ද¾වම �:� =ය. ඒ Hටාs:ෙX 
මරණෙය: වසරකට පaවE. ඔ®ව අෙ´R% 16 වැTදා ෙවM තබා මරා දමන ලk. එෙH ක% 
_ය ෙවM තබා මැrම* B8ධ eෙJ ම:දැE ]යා තවම5 පැහැks නැත. රැෙ9Tයා� 
ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ මහ ෙ%ක9 e ෙගෙග1 ෙග_0-ෙඩó =B: ඔ® එk|වාkෙය* =ය 
හැ] යැE �¦ Tසා පට�ාÂකා�ෙX �නරැ5ථාපනය ගැන ¨ය eවා ය:න එක මතය]. 
ෙමය අbධ සත/ය* පමණ* =ය හැ]E, ඔu: ෙදෙදනාම 08ධෙJ d පට: එ]ෙනකා 
සමඟ ගැෙටQ: Bñම ය9 තරමකට B8ධ eව]. 

 1949 d 0ෙගාHෙල1=යාවට මාE9බඩ රටව% වල ෙකාQ0THl නායකය:ෙX පළI 
න� =භාග ව:නට පට: ගැTණ. පළIෙව:ම ද]:නට ලැ�ෙ� ඇ%ෙ»Tයාෙp ය. එ� 
නායක5වයට 0ෙගාHලාp ෙකාQ0THlවාd: සමඟ සgප සබඳතා C¨ණ. අ=ග5 
ෙකාQ0THl පRCෙර1ධ ව/ාපාරෙJ පRධාTයාව Bi, අභ/:තර කට0D ඇමC බවට ප5 
කරන ලද, සහ 08ධෙය: පaව ප*ෂෙJ මහ ෙ%ක9 කරන ලද, ෙක1� ෙස1ස (Koçi 
Xoxe) එ� Tbෙ8Öත =:kතයා eෙJය. ෙස1ස iෙට1ෙX අරIණ ෙව�ෙව: කැප eෙව].
1948 BBරෙJ d “ෙස1ස සහ ]°Hෙට1 =B: නායක5වය �: 0ෙගාHලාp පැ5ෙ5 
ෙට�ාlH]වාd: පාbශවය” ෙවත ප*ෂය ඇDලC: පහර ෙදන ෙ8ශපාලන ෙමෙහ0ෙම: 
පaව, 1949 මාbD මාසෙJ d Bය� 0ෙගාHලාp ෙකාQ0THlවාd:ෙX Qතc පාbශවය: 
අ5 අඩං�වට ග:නා ලk. තව5 නායකය: හතර ෙදෙන* සමඟ—පැ:M ]°Hෙටා (Pandi 
Kristo), වHෙකා ෙකාෙල� (Vasco Koleci), �| ®ටා (Nuri Huta), සහ ව:ෙග1 Qෙට�ාෙජ1b� 
(Vango Mitrojorgji)—ෙස1ස න� මඟට ෙගන එන ල8ෙ8ය. ÛT 10 වැTදා ඔ®ට මරණ 
ද¾වම Tයම j ඊ ළඟ kනෙJ d ෙවM තබා මරා දැQණ. ඔ®ෙX සගය: හතරෙදනාට 
බරපතළ ද¾ව9 �Q eහ. එෙHම වැM ක% ය:නට ෙපර ඇ%ෙ»Tයා� ප*ෂෙJ Bi 
0ෙගාHලාp පා*¼ක ෙකාQ0THlවාd:ද �8ධකරණෙJ =:kතය: බවට ප5 eහ. 



 iෙටා =ෙර1À ෙදවැT ෙබාරැ න�ව ඇC eෙJ 1949 සැ´තැ9බb මාසෙJ d �ඩෙපHl 
� d ය. HපාØඤෙJ ජාත/:තර හIදා වල සට: වkන ලද ලැHෙල1 රE* (László Rajk) 
එ� òkතයා =ය. පRCෙර1ධ ව/ාපාරෙJ පRධාTෙය* e රE* =ෙ8ශ කට0D ඇමCවරයා 
ෙලB: ප5 ව:නට ෙපර අභ/:තර කට0D බාර ඇමCවරයා ෙලB: ෙකාQ0THlවාd 
ෙනාවන පRජාත:තcවාd:ට එෙර�ව දැM මbදන ෙමෙහ09 ෙගන යන ල8ෙද]. 1949 d 
ඔ®ව අ5 අඩං�වට ග5 පaව, රE*ව ඔ®ෙX �ට� සගය: =B: වධ�ංසාවට සහ 
¨ය ගැ:j9 වලට පIÍවන ලk. ඔ® ප*ෂයට උදp කළෙහා5 ඔ®ව මරා දම:ෙ: 
නැතැE ඔu: ඔ®ට Åහ. උසා=ය හIෙp පාෙපාmචාරණය කර:න යැE ඔ®ට Tෙය1ග 
ෙක|ණ. එෙHම “ජනතා පRජාත:තcවාදෙJ හDර:” හැiයට iෙට1 සහ 0ෙගාHලාp 
වැBය:ට ෙච1දනා ගණනාව* ද හඬ නඟා ]යව:නට ඔ®ට පැව|ණ. සැ´තැ9බb 24 දා 
හංෙX|යා� උසා=ෙJ �:�ව Tයම =ය, එයට ඇපෑ% ]rෙ9 අECය* ෙනාjය. ලැHෙල1 
රE*, iෙබාb ෙසා:E (Tibor Szönyi), සහ අ:âාH සලාE (András Szalai) මරණ ද¾වමට 
Tයම eහ. 0ෙගාHලාp ලාසාb බ¥ැ:ෙකාW (Lazar Brankov) සහ සමාජ පRජාතා:Ccක පා% 
¹H¦H ෙවත =තා:තය ද*වා Bර ද¾ව9 ලැ�©. ඔ*ෙත1බb 16 වැTදා රE* ෙවM 
තබා මරා දමන ලk. අනDරැව =භාග ෙකෙරන න�වක d හIදා උසා=ය =B: ඉහළ 
තනDරැ දරන Tලධා|ය: හතර ෙදෙන¸ව මරණ ද�ඩනයට Tයම කළහ. 

 රE* න� =භාගෙය: පaව B8ධ ෙවන මbදනය: Dළ d හංෙX|යාෙp 94 ක 
�|ස* අ5 අඩං�වට ෙගන, ද¾ව9 ලැබ, Bරගත කරන ලk; එE: 15 * ෙවM තබා මරා 
දැI©: තව5 11 ෙදෙන* Bර ෙගදර d Qය _යහ; සහ ෙච1දනා ලැÉ 50 ෙදෙන* වසර 
දහයකට වැM Bර ද¾ව9 ලදහ. ෙ9 B8�ය ස9බ:ධව I� මරණ සංඛ/ාව 60 * පමණ 
eෙJය. එයට Bරකරැව: අතර, ඔu:ෙX ඥා�: අතර සහ එයට හa e =Taරැව: සහ 
ෙපාsH Tලධාr: =B: B�කරග5 Bයk=නසා ගැ²9 ද ඇDල5 ෙp. 

 නායක5වය ඇDලත C¨ ෛවරය:, ප*ෂෙJ මහ ෙ%ක9 e මාටයාH රෙකාBෙX 
සහ රහH ෙපාÒBෙJ පRධා²:ෙX උෙද/1ගය යන Bය%ල ඔu: ෙත1රාග5 =:kතය: සහ 
ඔu:ෙX නායකයා e ලැHෙල1 රE* ෙවත බලපාන ලk. ෙකෙH නI� ෙ9වා සහ තව5 
සාධක =B: සැඟ=ය 0D වැදග5ම ප|B8�ය න9, ආර*ෂක හIදා වල සහ මධ/ම සහ 
බට�ර 0ෙර1පෙJ �8�මය ෙHවා සඳහා පRධා²: ගැන ෙම:ම ෙම� d පRධාන �රණය ද 
ෙමාHකp වs: B8ධ e බවE. ක³: ආ මbදන රÎs Dළ d ෙමයාකාරෙය:ම කට0D 
B8ධ ෙක|ණ. ෙස1=යl නායකය: මහා ජාත/:තර ෙස1=යl =ෙර1À ¸ම:තcණය* 
ෙසායාගැ²ෙ9 පමණට වැM අවධානය]: Tයැ� Biයහ. රE* න�ව පRධාන PQකව* 
ග5ෙ5ය. =ෙqෂෙය:ම එ� ½sක සා*¼කරැවා ෙනාෙය% *%§ (Noel Field) නැමC 
ඇෙම|කා�වා eෙJය, ඔ® ෙස1=යl 0Tයනයට උදp කරන රහB: ෙකාQ0THlවාkෙය* 
ෙලB: Biෙය* බව �රාෙ%ඛනාගාර වs: මෑතක d ඔ´� කර Cෙ».  22

 ෙමයාකාරෙය: iෙට1වාදය D³: ජාත/:තර ¸ම:තcණය* ෙසායා ගැ²ෙ9 වෑයම 
ටEෙක°1 ෙකාHෙටාW (Traicho Kostov) න�ෙව: ද ෙප² යE. ක³: Bi ෙර�මය =B: 
මරණයට Tයම කරන ල8ෙද* e ෙකාHෙටාW අ5දැÅ9 ස�ත ෙකාQ:ටb: Tලධා|ෙය]. 
08ධෙJ d ඔ® පRCෙර1ධ ව/ාපාරය සමඟ සට: කරන ල8ෙද]. 08ධෙය: පaව ජාCක 

 At the request of the Hungarians, backed up by Soviet advisers, Noel Field was arrested in Prague. He was never tried and was set 22

free in October 1954 with his wife, Herta (who was arrested in Czechoslovakia and set free on 28 August 1949 in Budapest), and his 
brother Hermann (who was arrested in August 1949 by a collaborative effort of the Czechoslovak and Polish security services).



කu:Bයෙ% උප සභාපC කරන ල�ව, ෙජ1b� MQෙට�ාW (Georgi Dimitrov) ෙX තනDරට 
ප5ව:නා ෙලB: සලකන ල8දා eෙJය. 1946 d Bට බ%ෙX|යා� ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ 
පRධාTයාව Bi සහ ෙකාQ:ටb: මහ ෙ%ක9 හැiයට Biන ලද MQෙට�ාW, 1949 Bට 
k_: kගටම අයහප5 ත5වයට යන ෙසෟඛ/ය]: 0D eෙJය. ඔ®ට ෙස1=යl 0TයනෙJ 
d මාbD Iල d පRCකාර කරන ලද uව5 Ûs 2 වැTදා ඔ® Qය _ෙJය. 

 1948 අග d පට: බ%ෙX|යා� ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ පRධාන තැ:වල Bi 
“ෙමාHකpවාd:” (එන9, 0ද කාලය ෙමාHකp වල ෙගවන ලද නායකය:, හංෙX|යාෙp 
රෙකාB ෙලB:ම සහ ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp ෙගාlෙව1%§ වැT අය) ෙකාHෙටාWෙX 
�bවලතා සහ වැරk ගැන =ෙpචනය කරQ: Biයහ. Bය%ලටම වැMෙය: ඔu: ඔ®ෙX 
“Hවයං =ෙpචනය” ෙකෙH ෙවත5 ආbôක පRqන ස9බ:දෙය: “U.S.S.R. සමඟ ඇC වැරk 
සබඳතාවය” ගැන =ෙpචනය කළහ. මැE 10 වැTදා ෙස1=යl ස5කාරගාරයක Bට පRච�ඩ 
වද: වs: එවන s0ම]: ෙකාHෙටාW ෙහළා ද]න ලද MQෙට�ාWෙX අවසරය ඇCව 
1949 ÛT මාසෙJ d තව5 හu%කරැව: ]�ප ෙදෙන* සමඟ ෙකාHෙටාW අ5 අඩං�වට 
ගැTණ. 

 1949 ෙදසැ9බb 7 වැTදා ෙසාãයා � d ට�Eෙක1 ෙකාHෙටාW සහ තව5 ඔ® සමඟ 
ෙච1දනා වලට ල* e නව ෙදෙන* ස9බ:ධෙය: න� =භාගය ඇරöණ. සCය]: පaව 
න� �:�ව Tයම ෙක|ණ. පරණ ෙර�මෙJ බ%ෙX|යා� ෙපාÒBෙJ ඒජ:තවරෙය* 
හැiයට, iෙට1වාk ෙ8ශෙâ1�ෙය* හැiයට, සහ බට�ර අ�රාජ/වාදෙJ ඒජ:තවරැෙය* 
හැiයට, ෙකාHෙටාW ෙවත මරණ ද¾වම �:� =ය. තව5 නායකය: හතර ෙදෙන*ට—
ඉවා: Hෙටෆෙනාp, TෙකාලාE පpෙලාW, TෙකාලාE ෙනෙචp, සහ ඉවා: ¦ෙටp—
යනාd:ට =තා:තය ද*වා Bර ද¾ව9 Tයම eහ. තව5 Cෙදෙන* වසර පහෙළාව* 
බැ_: ද, එ* අෙය* වසර ෙදාළහ* සඳහා ද, තව5 අෙය* වසර අට* සඳහා ද Bර 
ද¾ව9 ලැÉහ. දවH ෙදකකට පaව ෙකාHෙටාW අභයදානය සඳහා කළ ඇපෑල පRC*ෙÂප 
කරන ල�ව, ඔ®ව එ%ලා මරා දැQණ. 

 ෙකාQ0THl ෙර�ම යටෙ5 ෙකාQ0THl නායකය:ෙX න� =භාග අතර ෙසාãයා 
න�ව ඉCහාසෙJ a=ෙq� තැන* ගTE. සා*¼ ෙදQ: Biය d ෙකාHෙටාW =B: 
වධ�ංසා වල d බලා5මක කරන ල8ෙද: පරHපර පRකාශ ඉk|ප5 කරQ: ඔ® තම:ෙX 
Tරවද/තාවය ]යා පෑෙpය. ඔ®ව *ෂ©කව Tහඬ කරවන ලද නI� තම: ෙස1=යl 
0TයනෙJ QDෙර* යැE අවස: අයැdම* කර:නට ෙÃ සම5 eෙJය. ඔ®ෙX පRකාශය 
Tමා කර:නට ඔ®ට ඉඩ ෙනා�T, ඒ5 ඔ® =B: �iවන ෙවනH ෙදය* ඉk|ප5 ]rම 
Tසා ඉ: පaව ෙබාරැ න� ෙpkකාගත කළ අය ඔu:ෙX ලක ලැහැHCය ගැන අCශෙය: 
පRෙpස9කාr eහ. 

 පRධාන =:kතයා ෙවM තබා මරා දැgෙම: ෙකාHෙටාW B8�ය බ%ෙX|යාෙp අවස: 
ෙනාjය. 1950 අෙග1HDෙp d ඔ®ෙX හu%කරැව: ෙදාෙළාH ෙදෙන*ව න� මඟට ෙයාI 
කර� ලැ ය. ඔu: රෙl පRIඛ ෙපෙÇ ආbථක Tලධාr: eහ. 1951 අෙ´R% මාසෙJ d තව 
ෙදෙදෙන¸ෙX න�ව*, “ෙකාHෙටාWෙX ක%sෙJ හu% ¸ම:තcණකාr සාමා�කය:” B� 
=ය. එයට පaව බ%ෙX|යා� ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ මධ/ම කQ¦ෙp සාමා�කය: 
ෙදෙදෙන¸ෙX ෙතවැT න�ව* ද eෙJය. එෙHම ඒ හා ස9බ:ධ හIදා Tලධාr: සහ 
ආර*ෂක හIදා සාමා�කය:ෙX න� ]�පය* ද පැවCෙJය. 



 1949 ÛT මාසෙJ d ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp නායකය:ට ද ෙකාQ0THl ප*ෂය 
ඇDෙ% ¸ම:තcණකරැව: Biන බවට අනDරැ අඟවා C¨ණ. ඔu: ෙසායා ගැ²ම සඳහා
—ඒ =ෙqෂ “ෙච* රE*” ෙසායා ග:නට—මධ/ම කQ¦ නායකය:, රහH ෙපාÒBය, සහ 
ෙචෙකාHෙල1වැ* ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ පාලන ෙකාQසම යනාkෙJ නායකය: ඇDල5 
=ෙqෂ ක�ඩායම* පRාX නගරෙJ ��¦වන ලk. ෙතවැT මlටමක Biන ලද පළI 
ෙකාQ0THl නායකය:ව 1949 d අ5 අඩං�වට ගැTණ. ඒ5 න� =භාගෙJ පළI රÎ%ල 
Dළ d ඔuනට ඉk|යට ෙගෙන:නට හැ] eෙJ එක iෙට1 =ෙර1À න�ව* පම©. 1952 
අෙග1HD 30 Bට සැ´තැ9බb 2 ද*වා එය Hෙල1වැ]යාෙp අග නගරය e බ¥ැiHලාවා 
(Bratislava) � පැවැ5=ණ. 0ෙගාHලා=යා�ව: දහය* ඇD�ව දාසය ෙදෙන*ව න�වට 
ඉk|ප5 කරන ලk. ඔu:ෙX නායකයා eෙJ බ¥ැiHලාවා � 0ෙගාHලා=යා� උප තානාපC 
e Hෙටෆා: ෙක=ච (Stefan Kević) ය. Hෙල1වැ ]යා�ව: ෙදෙද ෙන*ට න�ෙව: මරණ 
ද¾වම �:� e අතර රැෙඩා%W ලැ:චTm (Lančanič) ව ෙවM තබා මරා දැQණ. 

 1949 අග d ෙස1=යl KGB  වs: එන පළ�රැ� ඒජ:ත වරැ :ෙX සහා ය ලබQ: 
ෙපාsÁය “ෙච* රE*” අ%ලා ගැ²මට ළංව BiෙJය. ෙස1=යl උපෙ8ශකය: ඔu:ෙX 
අරIණ රහෙH Cයා ග5ෙ5 නැත. Hෙලාවැ]යා� ආර*ෂක නායකයාෙX උන:�ව* 
නැCකම ගැන ෙනාඉවBsම5 e ෙස1=යl උපෙ8ශකය: අතෙර: එ* අෙය* e Qකාෙය% 
sඛෙචW (Mikhail Likhachev) ෙමෙH හඬ ගා ඇත,  “Hටාs: මාව එpෙp  ෙ9  න� 
හද:නටE, ඉC: මට නාHC කර:න කාලය* නැහැ. මම ෙමෙහ ඇ=5 Cෙය:ෙන 
QTHa එ*ක සාකmඡා පව5ව:න ෙනෙමE, මම ෙචෙකාHෙල1වැ]යාවට ඇ=5 
Cෙය:ෙන �H ගසා [svolchit golovy] දම:න. මෙX අ5 වs:ම මම 150 ෙදෙන¸ මරා 
දමනවා මාව කරදෙbකට වැෙට:න ක³:!”  23

 ෙ9 මbදනෙJ ෛඵCහාBක පRCසංHකරණය ඉතාම5 Tවැරk ෙලB: B�කර ඇත. 
ම:ද, 1968 d ඉCහාසඥය:ට ප*ෂ රහH සහ ෙපාÒBෙJ �රාෙ%ඛන වලට �=Áමට ඉඩ 
පෑdම5 1989 ෙනාවැ9බb මාසෙය: පaව ෙ9 පRqනය තව5 �රකට ෙසායා බැÒමට ඉඩ 
ලැ ම5 TසාE. 

 පැps* 0වල—ෙගEසා සහ චාලl—1949 මැE මාසෙJ d හංෙX|යාෙp රE* න�ව 
සඳහා �දාන9 jෙ9 අංගය* හැiයට අ5 අඩං�වට ගැTණ.  ෙගEසා පැps* ෙX න�ව 
1950 ÛT පට: ගැTණ. රE* =මbශනය Dළ d හÄනාග:නා ලද ෙචෙකාHෙල1වැ]යා� 
නායකය: හැට ෙදෙන¸ෙX පමණ න9 හංෙX|ෙය: ප*ෂ නායක මාටයාH රාෙකාB =B: 
1949 ÛT මාසෙJ d පRාX � ෙචෙකාHෙල1වැ]යා� ෙකාQ0THl නායකයා e *ෙලෙම:l 
ෙගාlෙවා%§ ෙවත බාර d C�©. රE* න�ෙp පRCඵලය* හැiයට, ෙස1=යl සහ 
හංෙX|යා� ආර*ෂක හIදා වs: එන Êඩනය හIෙp පRාX තව තව5 වැMෙය: නැ%රැ 
eෙJ 08ධෙJ d බට�රට �¦වහ% කරන ලද ෙකාQ0THlවාd: ගැනE. =ෙqෂෙය:ම 
ජාත/:තර හIදා වල ෙHවය කරන ල8දu: ගැනE. ඒ BBරෙJ d ප*ෂය ඇDලත Biන 
හDර:ෙX ෙවH ගැලjම සඳහා ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp ෙකාQ0THl ප*ෂය =B: රාජ/ 
ආර*ෂක හIදාව Dළ =ෙqෂ අංශය* ��¦වන ලk. ෙකාQ0THl ව/ාපාරෙJ 
“=ෙqෂඥය:” e ෙගHටාෙප1 � �ට� සාමා�කය:ව ෙයාදා ගැ²මට ඔu: පaබට 

 AÚV KSČ, Barnabitky Commission, letter to T. Balaz, in Karel Kaplan, Zpráva o zavrazdení generalního tajemnika (Report on the 23

assassination of the General Secretary) (Prague: Mladá Fronta, 1992), p. 68.



ෙනාeහ. 1949 ෙනාවැ9බb � d =ෙ8ශ ෙවළඳා9 කට0D Tෙය1ජ/ ඇමC එpෙෂ: Vබ% 
(Evžen Löbel) අ5 අඩං�වට ගැ²ෙම: පaව, ෙකාQ0THlවාd:ට එෙර� මbදනය �වÿ 
eෙJය. එය ඉහළම Tලතල දරන කාඩb ද*වා ෙගාH 1950 d පRාෙ8éය ප*ෂ නායකය: 
ද*වා තව5 �වÿ eෙJය. 

 බල ව/®ය හරහා අ5 අඩං�වට ගැ²ෙ9 මහා රÎ%ල* 1951 ජනවා| සහ ෙපබරවා| 
මාස වල d පැCර යන ලk. ඉහළ තනDරැ දරන ප*ෂ සහ රාජ/ Tලධාr: අතර අ5 
අඩං�වට ගැෙනන පනH ෙදෙන¸ “පRංශ ළැkයාෙව: 0D ෙකාQ0THlවාd:” යන 
ක�ඩායම* ද අ%ලාෙගන C¨ණ. එෙHම කැෙර% Âවා» (Karel Šváb) වැT ය9 ෙහ1 
ආකාරය]: =ෙ8éය ප*ෂ සමඟ ස9බ:ධය* පව5වා ෙගන _ය අය ද Biයහ. 

 “ෙච* රE*” දඩයම සඳහා වසර ෙදකකට වැM කාලය* ගත=ණ. ඒ කාලෙJ d 
එවැT ¸ම:තcණයක පRධාTයා eවා යැE ==ධාකාර ජනතාව* ෙවත ෙච1දනා එ%ල eහ. 
*ෙලෙම:l ෙගාlෙවා%§ෙX කැමැ5ත ලබාෙගන, එම �8ගලයා රැෙඩා%W Hලා:H] =ය 
0D යැE Hටාs: �රණය කෙÇ 1951 _9හානෙJ d ය. Hලා:H] ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp 
ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ මහ ෙ%ක9 eෙJය. එෙHම ඔ® ෙකාQ:ටb: � පRධාන 
�8ගලෙය* e ෙබMëm ෙජQ:ඩb (Bedřich Geminder) ෙX ද¸Í අත ෙලB: ද කට0D 
කළ තැනැ5තා ද eෙJය. Hටාs: සහ ෙගාlෙවා%§ අතර ®වමාරැ e s� Bට Hලා:H] 
අ5 අඩං�වට ප5ෙවන ෙත* BරබාරෙJ Biන ෙකාQ0THlවාd:ව පRqන කරන ලද 
Bය%ල ද*වා, ෙජQ:ඩbෙX නම Hලා:H]ෙX නම අසs: හැම තැනකම වාෙX 
ද]:නට ලැ¨ණ. නරක ත5වය දරැÍ uවෙහා5, එ� d ෙබාෙහ1 ෙච1දනා ෙජQ:ඩb මත 
පැට=ය හැ] යැE ෙස1=යl උපෙ8ශකය: Bïහ. 1951 ජනවා| 12 වැTදා රාජ/ ආර*ෂක 
ෙHවා =B: QTa: ෙදෙදනාවම අ5 අඩං�වට ග5හ. ඊ ළඟ මාස ]�පෙJ d ඔu: 
සමඟ තව5 ෙදෙදෙන¸ Bරබාරයට ප5 eහ: 1952 ජනවා| 12 වැTදා =ෙ8ශ ෙවළඳ 
කට0D උප ඇමCවරයා e රැෙඩා%W මාbෙගාsයH (Rudolf Margolius) සහ 1952 මැE 23 
වැTදා Hලා:H]ෙX සහාය ෙHවක ෙය1ෙසW ෆûෑ:* (Josef Frank). 

 න�ව සඳහා �දාන9 ]rම �©ස ෙස1=යl උපෙ8ශකය: සහ ඔu:ෙX ප|Hථා²ය 
සහායකය: ව|: වර ඉk|ප5 ෙවQ: ෙච1දනා ලැÉව:ට වධ�ංසා පIÍවQ: ඔu:ව 
ෙම%ල කර:නට පට: ග5හ. “රැෙඩා%W Hලා:H] IලාසනෙJ Biන ෙ8ශයට එෙර� 
¸ම:තcණය” යන න�ව අ:Cෙ9 d 1952 ෙනාවැ9බb 20 වැTදා ආර9භ eෙJය. සCයකට 
පaව �:�ව Tෙpදනය කරන ලk. òkතය:ෙග: එකෙළාH ෙදෙන¸ට මරණ ද¾වම 
Tයම eහ. Cෙදෙන*ට =තා:තය ද*වා Bර ද¾ව9 Tයම eහ. 1953 ෙදසැ9බb 3 
වැTදා ෙප.ව. 3:00 5 5:45 5 අතර එකෙළාH ෙදනාව පRාX � ප:ක°ාl (Pankràc) Bරෙගදර 
d එ%ලා මරා දැQණ. 

 1930 ගණ: වල d ෙමාHකp � පැවC ෙබා%ෙෂ=* නායකය:ෙX න� හැෙර:නට 
ෙකාQ0THl ඉCහාසෙJම වඩා5ම aපRB8ධ සහ කතාබහට ල*ෙවන අ�කරණ 
fbවගමනය ව�ෙJ Hලා:H] න�වE. ජාත/:තර ෙකාQ0THl දbශනෙJ ÅbCම5 
�8ගලය: ගණනාව* ෙහළා දැÅම B8ධ jෙම: Áතල 08ධය Dළ ෙකාQ0THl Tවා 
eෙJ පRාX නගරයE. =ෙqෂෙය:ම පRංශ සහ ඉතාs ෙකාQ0THl ප*ෂ හා සබඳතා 
ස9බ:ධෙය:, ෙච* අගනගරය අCශෙය: වැදග5 PQකාව* රඟපා C¨ණ. 



 1945 Bට ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp මහ ෙ%ක9 ෙලB: Bi රැෙඩා%W Hලා:H], 
ෙමාHකp � �ෛත� ෙHවකෙය* ෙලB: සහ kනපතා මbදනය ගැන අ�දැ�ෙම: 0Dව 
Biන =ෙqෂ ප8ධCය* e “පH ෙදනාෙX ක�ඩායෙ9” සභාපC ද eෙJය. එ� කාbය 
භාරය අතරට මරණ ද¾ව9 �B9 ගණT: අ�මත ]rම ද අEC =ය. 

 ෙබMëó ෙජQ:ඩb සහ ෙය1ෙසW ෆûෑ:* ෙදෙදනා උප මහ ෙ%ක9වරැ eහ. ෙජQ:ඩb 
ෙකාQ:ටb: � ඉහළ තනDර* දරන ලද අෙය* e අතර ෙමාHකp Bට පRාX ෙවත 
නැවත පැQණ BiෙJ ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ ජාත/:තර 
ෙදපාbතෙ9:Dව ෙමෙහව� �©සE. 1939 Bට 1945 ද*වා නාlB Bරකඳuරක 
Bරකරැෙව* ෙලB: Biන ලද ෆûෑ:* ආbôක කට0D aපr*ෂණය සහ බට�ර 
ෙකාQ0THl ප*ෂ ෙවත Iල/ ආධාර යවන කට0D වල Tයැ� Biෙය]. =ෙ8ශ ෙවළඳ 
කට0D උප අමැC ෙලB: රැෙඩා%W මාbෙග1sයH ප*ෂය යටෙ5 පාලනය e ==ධ 
ව/ාපාර සහ වාTජ/ කට0D සමඟ සබඳතා පව5වන ල8ෙද]. Iද% උප ඇමC e ඔෙටා 
ãෂ% (Otto Fischl), ෙචෙකා Hෙල1වැ]යාෙp ෙකාQ0THl ප*ෂ ෙJ Iල/ කට0D ගැන 
ගැ%රැ දැ�ම]: 0D eෙව]. ල:ඩනෙJ ��i ෙච* පRCෙර1ධ ව/ාපාරෙJ 08ධ කාලෙJ 
d සහභාß e ¬§=* *ûකා (Ludvík Frejka), 1948 Bට, එන9 ෙගාlෙවා %§ ජනරජෙJ 
සභාපC e දා පට:, භා�ඩාගාරෙJ ආbôක ෙදපාbතෙ9:Dෙp පRධාTයාව BiෙJය. 

 ද¾ව9 ලද අය අතර එ*ෙක1 ඍ¹වම නැ5න9 ෙකාQ0THl ජාත/:තරය හරහා 
ෙස1=යl =ෙqෂ ෙHවා සමඟ සබඳතා පැවC අය අතර BiෙJ ෙබMëm රElB: (Bedřich 
Reicin) ය. ඔ® 1948 d Bට ආර*ෂ උප ඇමCවරයා සහ හIදා �8� අංශෙJ පRධාTයාව 
BiෙJය. නාlB රÎඳu9 කඳuරක Bරකරැෙව*ව Biන ලද, සහ ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp 
ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ කාbය ම�ඩලෙJ පRධාTයා e ද, කැෙර% Âවා» Bය තනDර Tසා 
රාජ/ ආර*ෂක උප අැමC තනDරට ප5ව BiෙJය. �ව5ප5 කලාෙpkෙය* e අ:ෙ+ 
Bෙමා: (André Simone) 08ධයට ෙපර d ජbමTෙJ සහ පRං ශෙJ ෙHවය කර C�©. 
HපාØඤ 08ධෙJ d ෙස1=යl NKVD  ෙවත සහාය �: අDb ල:ඩ: (Artur London) 
08ධෙJ d පRංශ පRCෙර1ධ ව/ාපාරෙJ සට: වැද, �ටමං කරන ල�ව, 1945 : පaව 
පRංශෙJ සහ H=lHසbල:තෙJ Bට ෙකාQ0THl �8�මය අංශ වලට උදp කරන ල�ව, 
1949 Iල d පRාX � =ෙ8ශ කට0D උප අැමCවරයා කර C�©. 

 =ෙ8ශ කට0D අමාත/ාංශෙJ තව5 ෙදෙදෙන* ෙ9 ද¾ව9 ලැ�Í අය අතර eහ. 
පළIවැ:නා pලැMQb *ෙලෙම:iH (Vladimír Clementis) නQ: e Hෙලාවැ]යා�ෙව]. 
08ධයට ෙපර ෙකාQ0THl ²�ඥෙය* e ඔ®ව පRංශයට �¦වහ% කර C�©. �ටරට 
Bට ඔ® ජbම:-ෙස1=යl _=aම ගැන =ෙpචනය කර C¨ණ. ඒ Hථාවරය Tසා ඔ®ව 
ප*ෂෙය: ෙනරපා හැ|ණ. ඒ5 ඒ �රණය 1945 d නැවත ෙවනH කරන ලk. 1948 
වස:තෙJ d පට: ඔ® =ෙ8ශ කට0D ඇමC ෙලB: කට0D කරQ: BiෙJය. අෙනකා 
Hෙලාවැ]යා�ෙව* සහ Tෙය1ජ/ ඇමCවරෙය* e වැpෙර1 හE� (Vavro Hajdů) ය. 
න�ෙp Bi ෙතවැT Hෙල1වැ]යා�වා eෙJ එpෙෂ: Vබ% ය. ඔ® 08ධය ල:ඩනෙJ d 
ෙගවා C¨ණ. අ5 අඩං�වට ගT8d =ෙ8ශ ෙවළඳ කට0D Tෙය1ජ/ ඇමC =ය. 

 HපාØඤෙJ ජාත/:තර හIදා වs: සට: වැdෙම: පaව ල:ඩනෙJ ෙච* 
පRCෙර1ධ ව/ාපාරයට සහභාß eෙව] ඔෙටා Âs:X. 08ධෙය: පaව ඔ® ෙමාෙb=යා � 
අගනගරය e බ¥ෙන1 � ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ පRාෙ8éය ෙ%ක9ව BiෙJය. 



 =තා:තය ද*වා Bර ද¾ව9 �Q e Cෙදනා—වැpෙර1 හE�, අDb ල:ඩ:, සහ  
එpෙෂ: Vබ%—තම 0ෙදp ස9භවය සා*¼ හැiයට උසා=යට ඉk|ප5 කරන ලද 
ආකාරය �×හ. *ෙලෙම:iH, ෆûෑ:*, සහ Âවා» හැෙර:නට, ෙමය මරණයට Tයම e 
Bය%ල: ස9බ:ධෙය: ද B8ධ =ය. 

 “ජනතා පRජාත:තcවාදය:” � මbදනෙJ සංෙ*තය* බවට Hලා:H] න�ව ප5 
eව5, මbදනෙJ ෙබාෙහ1 =:kතය: ෙකාQ0THlවාd: ෙනාeහ. 1948-1954 d ද¾ව9 ලද 
Bය� ජනතාවෙග: Bයයට 0.1 * පමණ* ද, මරණයට Tයම Tයම කරන ලද අය ෙග: 
Bයයට 5 * ද, මරණ ද¾ව9, වධ�ංසාව Tසා හටග5 Bයk=නසා ගැ²9, සහ Bරගත 
]rෙ9 ඍ¹ පRCඵලය*  හැiයට Bරෙගදර d ෙහ1 කඳuරක d Qය _ය (පත% වල හkB 
අනDරැ ෙහ1 පලා ය:නට තැ5 කර8d Iරකරැව: =B: ෙවM තැ 9 වල d ෙහ1, 
“=´ලjය ]°යාව*” යන පද වහෙර: සැලෙකන) මරා දමන ලද I� සංඛ/ාෙව: Bයයට 1 
* ද, ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp Bi ෙකාQ0THlවාd: eහ. 

 ෙමාHකp වල ඉහළම අ�කාr: =B: Tෙය1ග අ�ව කට0D කළ ෙස1=යl 
උපෙ8ශකය: Hලා:H] න�ව පRෙpසQ: �දාන9 කරන ලk. එය 1949 : පaව “ජනතා 
පRජාත:තcවාදය:” Dළ ෙකාQ0THl නායකය:ව මහා ෙ8ශපාලන න� වලට ෙගන යන 
ලද ෙදවැT රÎ%ෙ% ෙකාටස]. 

 1953 මාbDෙp d Hටාs: සහ ෙගාlෙවා%§ යන ෙදෙදනාම Qය _යා uවද, 1953 සහ 
1954 d ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp Hලා:H] න�ව ෙවන5 අය =B: ද =පර9éÒව Biන 
ල8ද]. උmඡතම අව�ය එ:ෙ: 1954 d ය. ජනවා| 26 Bට 28 ද*වා පRාX � මහා න� 
මාලාව kග හැ|ණ. 1929 Bට 1950 ද*වා ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ 
Tbමාතෘ සාමා�කාව* සහ එ� නායක5වෙJ සාමා�කාව* e මාr ෙෂවbෙම1වා (Marie 
Švermová) =තා:තය ද*වා Bරගත කරන ලk. තව5 ප*ෂෙJ ඉහළ තනDරැ දරන 
සාමා�කය: හය ෙදෙන* ඒ අපරාධ වලටම ෙච1දනා ලැබ වසර 113 ක I� එකDව]: 
0D Bර ද¾ව9 ලැÉහ. ෙපබරවා| 23 Bට 25 ද*වා පැවC ෙදවැT න�වක d, “මහා 
ෙට�ාlH]වාd කu:BලෙJ” සාමා�කය: හ5 ෙදෙන¸ වසර 103 ක I� එකDව]: 0D 
Bර ද¾ව9 ලැÉහ. බ¥ැiHලාවා � අෙ´R% 21-24 d කරන ලද ෙතවැT න�ෙp d “�b¹වාÁ 
ජාCකවාදය” ඇC නැ%රැව ගැන Hෙලාවැ]යා� ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ �ට� නායකය:ට 
ෙච1දනා කරන ලk. පRCෙර1ධ ව/ාපාරෙJ නායකෙය*ව Bi �Hටාp ®සා* (Gustáv Husák) 
=තා:තය ද*වා Bර ද¾ව9 ලැ ය. තව5 හතර ෙදෙන¸ වසර 63 ක I� එකDව]: 
Bර ද¾ව9 ලැÉහ. 1954 d න� හයකට වැM සංඛ/ාවක d ඉහළ තනDරැ දරන 0ද හIදා 
Tලධාr:ට, ආbôක Tලධාr:ට සහ සමාජ පRජාත:තcවාd:ට න� පැව|ණ. ආbôක 
Tලධාr:ෙග: එකෙළාH ෙදෙන¸ට වසර 204 ක I� එකDවක Bර ද¾වම* ලැ�©. 
Bය� වැදග5 න� වල d පැවC B|ත* ෙලB:, ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp ෙකාQ0THl 
ප*ෂෙJ ෙ8ශපාලන ෙ%ක9 =B: ෙච1දනා සහ ද¾ව9 අ�මත කරන ලk. ඉ: අනDරැව 
ප*ෂෙJ නායක5වය =B: න�ෙp පRගCය ගැන වාbතා සැප"හ. 

 ක³: අuරැ� වල පැවC ෙම: මහා ෙබාරැ න� 1953 d සහ 1954 d ෙනාපැවCණ. 
1948-1954 ද*වා කාලෙJ අවසාන ෙ8ශපාලන න�ව, 1954 ෙනාවැ9බb 5 වැTදා අbථ 
ශාHතcඥෙය* e එ§ව§ අuට�ාl (Edward Outrat) ස9බ:ධෙය: =භාග eෙJය. 



 ජාත/:තර හIදාවල සට: වkන ලද, සහ නාlB පRCෙර1ධ ව/ාපාරෙJ ෙHවය කරන 
ලද ෙH ම 08ධෙJ d �ටමං කරන ල�ව, 1948 d රාජ/ ආර*ෂක ෙHවෙJ පRධාTයා e 
ඔHවා%§ සාෙවා§H] (Osvald Závodský) ෙමම මbදන රÎ%ෙ% අවසාන වශෙය: ෙවM 
තබා මරා දමන ලද ෙකාQ0THlවාkයා eෙJය. 1953 ෙදසැ9බb මාසෙJ d උසා=ය ඔ®ට 
මරණ ද�ඩනය Tයම කළහ. ඒ5 ආ��ව �:�ව ]°යා5මක ]rම පRC*ෙÂප කරන 
ලk. ඔ® පැහැksවම ෙස1=යl =ෙqෂ ෙHවා ගැන පමණට වැMෙය: දැන BiෙJය. 1954 
මාbD 19 වැTදා ඔ®ව පRාX � d එ%ලා මරා දමන ලk. 

 ෙම� d ==ධාකාර පRqන මDෙp. ෙ9 ඉහළ තනDරැ දැරෑ ෙකාQ0THlවාd: මbදනය 
B8ධ eෙJ ඇE? ෙත1රාග5 =:kතය: ගැන තbකා�Óල eෙJ ෙකෙHද? 1989 වසරට ෙපර 
ඉk|ප5 කරන ලද ෙබාෙහ1 අදහH සනාථ කර:නට =වෘත e �රාෙ%ඛානාගර වලට හැ] 
j Cෙ»: න� Bය%ල ෙබාරැවට ෙගාතන ල8ද: eහ, පාෙප1mචාරණ ක°මා�Óලව 
බලා5මක බලෙය: ලබාග:නා ල8ද: eහ, Is: iෙට1-=ෙර1ධවාd e අEMයෙලා�මය 
පa¨ෙම: හටග5 උමDව පaව වහාම සෙයාTHlවාd =ෙර1ධය* සහ ඇෙම|ක: =ෙර1À 
ල*ෂණය]: නැê ය8d ෙමාHකp ෙවC: ඒ ෙමෙහ09 අධ/*ෂණය eහ. ෙ9 B8À: 
�³බඳ අෙ´ දැ�ම අමතර ප|B8� ]�පය]: වැM කර� ලබE. නI5 ෙ9 =වෘත e 
�රාෙ%ඛනාගාර Tසා, 0ෙගාHෙල1=යා� =රැ8ධ මතය වහාම ඉව5 කර දමන 
අවශ/තාවෙය: kය5 e ෙකාQ0THlවාd:ට එෙර� ෙදවැT මbදන රÎ%ල ගැන උපන/ාස 
]�පය* හදාග:නට ද අ�ට එE: ඉඩ ලැෙ». 

 සාරව5 ෙලB: සටහ:ගත ෙවන අධ/යන වs: පැහැksව ෙපෙනන ෙÃD තහuරැ 
j ඇත. ෙමාHකp වs: මැkහ5 jම පැහැksවම �රණා5මක සාධකය* =ය. 
ෙකාQ0THlවාd:ෙX න� ඍ¹වම එවක ජාත/:තර වාතාවරණයට ස9බ:ධය* 
දැ*jය. iෙට1ෙX =´ලවෙය: පa ෙකාQ0THl ව/ාපාරය I�මT: පාලනය කර:නට, 
සහ ෙස1=යl 0TයනෙJ ශාඛා ෙලB: ෙකාQ0THl ෙ8ශ හදා ගැ²ෙ9 ]°යාවsය කMන9 
කර:නට5 Hටාs: ෙර�මයට B8ධ =ණ. ඒ සෑම රටකම සමාජමය, ආbôක සහ 
ෙ8ශපාලන ගැට� මbදනය හා ඈඳා C�©. ෙහළා දැÅමට භාජනය e ෙකාQ0THl 
නායකය: ෙවත වරද පටව:නට හැ]යාව ලැ¨ණ. ආ��ෙp අසාbථක ත5වය: පැහැks 
කර:නට සහ ජනතාවෙX ෙක1පය ඔu: ෙවත ෙයාI කර:නට, ඔu:ෙX වැරk භා=තා 
කරන ලk. සbවව/ාÊ >ෂණය නායකය: අතර ¨ය ව�රා එය ෙප1ෂණය කරන ලk. එය 
ප*ෂ Tෙය1ග සඳහා පරම අවනත jම සහ සමHත යටහ5 jම ලබාග:නා ලද ක°මය]. 
ෙස1=යl නායකය: =B: “සාම කඳuරැ” යැE Tbවචනය කළ අවශ/තාවය:ද එE: ලබා 
ගැෙනන ලk. 

 නායක5වය ඇDෙ% පැවC =ෙර1ධතාවය: ද =:kතය: ෙත1රාගැ²ෙ9 d පRධාන 
සාධකය* eෙJය. ඕනෑම ½sක වශෙය: යට5 =�ත ෙලB: පැවC සමාජ වල Tතර 
ද]:නට ලැෙබන ලද 8ෙpෂය: සහ අෙන/ාන/ වශෙය: පැවC ඊbෂ/ාව: එයාකාරෙය: 
එ� PQකාව* රඟපෑෙpය. ෙමාHකp මධ/ම හaරැව:නා ෙලB: කට0D කෙÇ Þ% 
එහාට ෙමහාට අkQ:, සහ එ� ෙHවකය: ¨ය ග:වQT. dbඝ කාලය* CHෙH ඒ Bය� 
8ෙpෂය: සහ ඊbෂ/ාව: ගැන =Hතරා5මක ෙතාරDරැ ෙමාHකp අත පැවCණ. 

 ෙකාQ0THl නායකය: උM: පැCර _ය මbදන රÎs ෙදෙ*ම =:kත ආකෘCය* 
C¨ණ. එක අවHථාවක d මbදනය ෙ*:,ය eෙJ HපාØඤෙJ B=% 08ධෙJ Hෙpmඡා 



ආකාරෙය: සට: වkන ලද, 0ෙග1Hෙල1=යාෙp ෙහ1 =ෙ8ශයක d පRCෙර1ධ ව/පාර Dළ 
සට: වkන ලද, නැ5න9 පRංශෙJ ෙහ1 එංගල:තෙJ කාලය ෙගවන ලද අය අ�වE. 
අෙන5 අවHථාෙp d, එන9 හංෙX|යාෙp, බ%ෙX|යාෙp, සහ Hෙලාවැ]යාෙp =:kතය: 
පRධාන වශෙය: රට ඇDලත d පRCෙර1ධ ව/ාපාරෙJ සට: වkන ල8දu: eහ. 

 එනI5, අ� තව5 ආපHසට ෙගාH, Hලා:H] න�ව =ෙqෂෙය:ම එතර9 වැදග5 
eෙJ ම:දැE ඇBය 0DE, එෙHම එය ෙල1කය �රා පRB8ධ පRදbශනය* බවට ප5eෙJ 
ම:දැE ඇBය 0DE. ෙම� d උඩට මD e Hටාs:වාd බලෙJ යi: පැවC උවමනාව: 
ෙමානවාද? එයට එතර9 පRB8�ය* �:ෙ: ඇE? ඒ න� �:� එතර9 මෘග eෙJ ම:ද? 
ෙස1=යl 0Tයනයට “ජනතාවෙX පRජාත:තcවාදය:” ගැන ෙස1=යl 0Tයනයට ඉතාම5 
දැM ගÑහණය* ඇතැE ෙප² _ය ෙමාෙහාතක d එතර9 පRදbශනා5මක ෙලB: 
පRච�ඩ5වය ෙයාදා ග5ෙ5 ඇE? එවැT පRqන ගැන තව තව5 ෙ8, =ෙqෂෙය:ම 
ෙමාHකp භා=තා කරන ලද පාලනය ¸මන ආකාරය]: eවාද ය:න ගැන, ඔu: යැe 
s09 සහ සං=ධානය කළ රÎHj9 ගැන, සහ ඒ Bය%ලටම වැMෙය: ඒ රටව% Dළ Bi 
ෙස1=යl උපෙ8ශකය:ෙX Tq�ත PQකාව ¸ම* eවාදැE ගැන, Tර:තරෙය: ෙසායා 
ගැෙනQ: පව�. 

 ෙ9 මbදනෙJ තbකා�Óල බව ¸ම*දැE ]යා අ� ½sක උපන/ාසය* හදා ගTI: 
ෙස1=යl කඳuර =B: 0ෙර1පෙJ කරන 08ධයකට �දාන9 ෙවQ: BiෙJය. “ඇෙම|ක: 
අ�රාජ/වාදය” පRධාන හDරා බවට ප5ව Biන ලk. ඉC: ෙස1=යl නායකය: =qවාස 
කෙÇ—නැ5න9 ඔu: එෙH =qවාස කරනවා යැE ජනතාවට හ·Hසවන ල8ෙ8—ඔu: 
ෙවත එ%ල කරන ඇෙම|ක: පRහාරය* �දාන9 ෙවQ: පවCන බවE. Hලා:H] න�ව, 
එය ෙගාඩනැ- ආකාරය, එE: පRෙpසෙම: සං=ධානය කළ ෙද1ංකාරය, සහ එ� C¨ 
ඇෙම|ක: =ෙර1À අEMයෙලා�ෙJ පRච�ඩ5වය (එ� ද]:නට ලැ�ණ ෙසමEl =ෙර1ධය 
ෙදවැT තැනක =ය) යන Bය%ලම 08ධයකට සැරෙසන ෙස1=යl � ෙකාටස* eෙJය. 
>ෂණය එ%ල කරන ල8ෙ8 ඔu:ෙXම ෙකාQ0THlවාd: ෙවත පමණ* ෙනාව හDර: 
ෙවතට ද =ය. 1930 ගණ: වල මහා �8ධකරණ වල d සහ 08ධයට ක³: ද, Hටාs: 
=B: ෙස1=යl 0TයනෙJ d එය ඒ ෙවන =ට5 ෙයාදාෙගන C¨ණ. ඒ ක°ෙම1පායය 
නැවත5 ෙයාදාගත හැ] යැE ඔ® =qවාස කළාද? 

 1951-52 කාලෙJ d, ෙකා|යාව Dළ 08ධය තවම5 පැවCය d, ෙස1=යl 0Tයනය 
=B: 0ෙර1පෙJ 08ධයකට පRබල ෙලB: සැරෙසQ: Biයා යැE, සමහර =ට බට�ර 
0ෙර1පය මහා ප|මානෙය: ආක°මණය කර එ� අ�වාසෙJ ඉ:නට �දාන9  ෙවQ: 
Biයා යැE ද, �රාෙ%ඛනාගාර වල ෙHවය කරන ලද අය එකඟ ෙවC. 1951 d ෙ8ශපාලන 
සහ හIදාමය Tලධාr: සමඟ පව5වන ලද රÎHjමක d Hටාs: 1953 d 08ධය* 
පැවCය හැ]යාව ගැන සඳහ: කර ඇත. ආbôකය හIදාකරණය ]rම හැම පැ5ත]:ම 
එ� ඉහළම මlටම]: ද]:නට ලැ¨ණ. 

 එවැ:න* B�=ය හැ] ත5වයක d ෙචෙකාHෙල1වැ]යාව පRධාන PQකාව* 
රඟපා:නට C�ණා =ය හැ]E. ඔHi�ය:-හංෙX|ය: රාජා�� කාලෙJ පට: එරට ඉතා 
ඉහ³: k0Í කරන ලද අ= ආ0ධ කbමා:තය* පැවCණ. 1930 ගණ: වල d ෙල1කෙJ 
පRධාන අ= ආ0ධ අපනයනකරැෙව* eෙJ ෙචෙකාHෙල1වැ]යාවE. 1949 : පaව එය 
ෙස1=යl 0Tයනය ෙවත අ= සපය:නට ද පට: ගC. ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp ආbôකය 



හIදාකරණය ]rම ෙස1=යl උපෙ8ශකය:ෙX අ�දැ�ම යටෙ5 B8ධ කරන ලk. එ� d 
08ධය* ඇC=ය හැ]යාව ගැන ෙපRාපගැ:ඩා C0Í eහ. ආර*ෂක අයවැය ]B5 කලක 
ෙනාe ෙලB: වැM ]rම—වසර පහක d, හIදා වැය Bයයට 700 ]: වැM ]rම— B8ධ 
=ය. B=% සමාජය වනසන ල8ෙ8ය. එෙHම ප|fbණ ෙලස]: ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp 
0ෙbTය9 පත% ෙකා%ලකන ලk. 

 “1953 මැE ද*වා, ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp අ= ආ0ධ කbමා:තය එ� උප|ම 
මlටෙම: �දාන9 කර C�ෙ� ‘ෙනාවැරdම ඇCවන 08ධය*” යැE සැලෙකන ල8ද* 
සඳහා,” යැE 1989 Bට =වෘත e �රාෙ%ඛනාගාර වල ෙHවය කරන ලද හIදා ඉCහාසඥ 
�:Mëm මාMë (Jindřich Madrý) මෑතක d Tගමනය කෙÇය.  1953 ආර*ෂක අමාත/ාංශය 24

ෙව�ෙව: ඉk|ප5 කරන අයවැය 1948 අයවැෙය: දහ �ණය]: වැM eෙJය. ෙස1=යl 
උ8යාචන අ�ව යQ:, ෙචෙකාHෙල1වැ]යා� ආbôක ප|නාමය =ය 0Dව C�ෙ� 08ධ 
පa¨ම]T. 1953 ජනවා| 1 වැTදා හIදාෙp 292,788 * Biයහ. එය 1949 d Bi 
සංඛ/ාවට වැMෙය: ෙද�ණය* =ය. අෙ´R% මාසෙJ d ජනරජෙJ ජනා�පC හIදා ෙHවෙJ 
කාලය වසර Dන* ද*වා dbඝ කරන ල8ෙ8ය. 08ධයකට �දානQ: Iල/ සහ ෙභෟCක 
ෙතාග රÎH කර C¨ණ. ඉC: ෙ9 පa¨ම අ�ව අෙය* 1953 ÛT ෙගෙනන ලද Iල/ 
පRCසංHකරණය දැ*=ය 0DE. එ� d තැ:පD ඉව5 කර දැQණ. ෙමාHකp � නව 
නායක5වයට “අTවාbෙය:ම එන 08ධය” තව �රට5 වැMෙය: කැමC උපාය මාbගය 
ෙනාෙව8d, සමහර දbශක අ�ව ත5වය 1953 ÛT මාසෙJ d ෙවනH අතට හැ|ණ. 

 ෙ9 දැ*ෙම: 0Dව අ� ෙකාQ0THl නායකය:ෙX මbදනය සලකා බැ¬ෙවා5, 
ෙත1රා ග5 =:kතය: �¦පස e තbකය පැහැksව අවෙබ1ධයට වැM හැ]යාව* ලැෙ». 
ඔ®ෙX �ෛත� සෙහ1දරය: කuරැ: ෙව:ෙ:දැE ]යා “ෙලා¸ සෙහ1දරයා” ෙහා�: දැන 
BiෙJය. එෙHම බට�ර ඔ®ෙX හDර: කuරැ:දැE ]යා ද අදහස* C�©. ෙමම 
“මළBරැරැ �³බඳ Ö*ෂණ ශාHතcය” මැ]යාෙවsයා� පRCප5CෙJ උmඡතම HථානෙJ 
Cෙබන බව* ෙප² යE. තම:ෙX ජවය සහ �රණා5මක බව ගැන හDර:ට ද:ව:නට 
හැ] ව�ෙJ, ඔu:ව ස9fbණ ÁÁකඩ jමකට ඇද හලනවා හැෙර:නට, ෙවන ¸මන 
ෙලස]: ද? අෙය¸ෙX Bය� රහH දැන Bi �ෛත� Qතc පාbශවය:ට, ත5වෙJ 
බරපතලකම ගැන සහ අෙය1මය Ö*ෂණය]: 0D jෙ9 අවශ/තාවය සහ එෙHම 
ඇCෙවන අbÉදෙJ d කැප ]r9 කළ 0D බව හ·Hසව:නට ෙවන ¸මන ෙහාඳ ක°මය* 
C�ෙ� ද? 

 වඩා5ම �ෛත� අයව කැප ]rම �³Dර =ය. ෙස1=යl 0Tයනය ඇDලත සහ 
ජාත/:තර ෙලB: ��% බැ=: වැMම e ඵල=පාක තහuරැ කරන �රණය අ�ව 
=:kතය: ෙත1රා ගැTණ. බාලම ෙබාරැ සහ නරකම අපහාසා5මක කතා අ= හැiයට 
ෙයද=ණ. ෙමාHකp ෙහ1 ෙවන5 තැනක d කuරැ5 ෙනාද:නා අය e ඇෙටාT: 
සෙපාෙටා] (Antonín Zapotocký) ෙහ1 ඇනෙටා T: ෙනාෙවlT (Antonín Novotný) වැT 
අය ඒ න�ව වs: =භාග eවා න9 එ� d ෙ9 aපRB8ධ පRදbශනය දැM ෙලස]: අගෙය: 
අ�ෙවE. රැෙඩා%W Hලා:H], ෙබMëm ෙජQ:ඩb, සහ ඔu:ෙX සගය: සැබැ=:ම 
ඇෙම|ක: ඒජ:තවරැ ෙp යැE ෙත1ෙbH, ෙටාXsයාi, කෘqෙචp, සහ ෙගාlෙවා%§ =B: 
BDවා යැE ]Bෙව¸ට සත/ෙය:ම අද =qවාස කළ හැ]ද? එය =qවාස ]rමට වෑය9 
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]rම Bය%ල:වම =ඩාවට ප5 කරන ලk. ජනතාව =ඩාවට ප5 ]rම Å°ඩාෙp නම 
eෙJය. 

 “ඒ �³¸% සහගත Ö*ෂණ ශාHතcය” යැE ඇ² Å°ග% =B: සඳහ: කරන ල8ද 
ෙල1කෙJ ෙද1ංකාරය ෙද:නට සැලa9 කර C�©. HපාØඤෙJ, පRංශෙJ, එංගල:තෙJ 
සහ U.S.S.R. � aපRB8ධ ෆැ¼Hl =ෙර1À ව/ාපාරෙJ අයව�: =:kතය: =ය 0D eහ. 
නාlÁ: =B: වධ�ංසාවට ප5 කර C ම5 �ටමං කර C ම5 Tසා ඔu: ඉතාම5 
පRB8ධ අයE. ෙස1=යl ආර*ෂණ යා:තcණෙJ සාමා�කය: ෙ9 අය =B: ඔu:ට කරන 
ලද ෙHවය ¸මන ආකාරෙය: eවාදැE ]යා5, ඔu: සැබැ=:ම ෙකාතර9 තරමකට 
ෙමාHකp �ෛත�: eවාද ]යා5 ඉතා ෙහා�: දැන Biයහ. එෙH ¨%ලට ෙදන ලද 
ෙකාQ0THlවාd: අතර, ක³: කරන ලද ෙකාQ0THl ෙනාවන අයෙX ඝාතන සහ 
වධ�ංසා වලට වග]ව 0D ෙබාෙහාමය* eහ. එෙHම ඔu: ෙබාෙහාම ෙදෙන* ෙස1=යl 
සං=ධාන සමඟ ඉතා සgපෙය: කට0D කර C¨ණ. 

 ෙස1=යl 0Tයන =B: “සමාකාg සං��යාව” යන නව පRCප5Cය ෙත1රා ග:නා 
ෙමාෙහාත ෙත*, න� 1953 සහ 1954 ද*වා පැවCණ.  

 ෙම� d ඉk|ප5 කළ 0D වැදග5 යැE ෙප² යන ෙදවැT උපන/ාසය සැල]%ලට 
ග:ෙ: ෙකාQ0THl මbදනය Dළ ��% ෙලස පැCර C�ණ ෙසමEl =ෙර1ධයE. න� 
=මbශනය ]rෙ9 d “සෙය1THlවාදයට සහ සෙය1THlවාd:ට එෙර� අරගලය” TරDරැ 
සඳහ: ෙකෙරE. ඊශ«ාෙය% සහ අරා¨ ෙල1කය ස9බ:ධෙය: ෙස1=යl පRCප5CෙJ 
ෙවනHක9 ෙ9 පැCකඩ හා ඈ& C�ණාය ය:න ගැන ]B� සැකය* නැත. උපත සඳහා 
=ෙqෂය:ම මහා සහෙය1ගය* ෙචෙකාHෙල1වැ]යාව =B: ද*වා C�ණ (හැගනාÃ 
(Haganah) ෙවත අ= සැප.ෙම:) නව ෙ8ශය* e ඊශ«ාෙය% �iහැiෙJම මහා හDරා 
බවට ප5=ය. ෙස1=යl 0Tයනය එ� d ජාCක =I*Cය සඳහා e අරා¨ අරගලය 
�¦පB: තම:ව ය³ ෙපළගසා ග:නා ලk. 

 1947 ෙදසැ9බb මාසෙය: පaව ෙස1=යl 0TයනෙJ මbදන Dළ, සහ 1950 ගණ: 
වල d “අවස: මහා �8ධකරණය” සඳහා �දාන9 ෙව8d, ද]:නට ලැ�ණ ෙසමEl 
=ෙර1À කාරකය: TකලH වb5 (බල:න I  ෙකාටස) දැනටම5 ෙප:වා d ඇත. මධ/ම 
0ෙර1පෙJ d ෙසමEl =ෙර1ධය ඉතා පැහැksව ද]:නට ලැෙබ:ෙ: රE* න�ෙp d ය. 
එ� d =Taරැව: =B: රE* ඇD�, òkතය: හතර ෙදනාෙX න9වල 0ෙදp ස9භවය 
උ¬´පා ද*වන ලk. ෙ9 ෙසමEl =ෙර1ධය එ� උmඡතම ත5වයට ප5 eෙJ Hලා:H] 
න�ෙp d ය. එ� d òkතය: එකෙළාH ෙදෙන¸ෙX 0ෙදp ස9භවය ගැන උ¬´පා දැ*uන 
අතර ජාත/:තර සෙය1THlවාදය සමඟ ඔu:ෙX සබඳතා C�ණා යැEද ]යාපාන ලk. 

 ෙ9 සැඟuÍ ෙසමEl =ෙර1ධය ෙකාතර9 �රට පැCර පැවCෙJදැE ]යා අගය 
කර:නට න9, අෙය* කළ 05ෙ5 ඉහත සඳහ: කර ඇC ෙමාHකp උපෙ8ශකයා, 
sඛෙචW (Likhachev) සෙහ1දරයා ෙවC: ලැ�ණ වාbතා ]යැjම පමණE. ඔ® =ෙq¼ත 
Hෙලාවැ]යා� නායකය:ෙX ෙපරළකාr ]°යා කට0D ගැන ෙතාරDරැ ඉ%ලා BiෙJය. 
ඔ®ෙX Hෙලාවැ]යා� සංවාදකයාෙX පRකාශයක d sඛෙචW ෙමෙH ]යන ලk: “මට වැඩ* 
නෑ ෙ9 ෙතාරDරැ ෙකාෙහ:ද එ:ෙ: ]යා. මට වැඩ* නෑ ඒවා ඇ5ත ද නැ5ත ද ]යන 



එක5. මම �දාන9 එය =qවාස කර:න, මට ඉC|ය කර:න ඉඩ ෙද:න. ඇE Tක9 ෙ9 
0ෙදp අ�� ෙගාඩව% ගැන කරදර ෙව:ෙන?”  25

 ෙ9 ඉව5 කර ෙනාගත හැ] ෙසමEl =ෙර1ධෙJ ෙනාද:නා තව5 පැ5ත* ඇත. 
Hටාs: සහ ඔ®ෙX අ�ගාQකය: =B:, �රණා5මකව ඔu: Dර: කර දමQ:, 
ජාත/:තරෙJ Biන Bය� 0ෙදpව: සමඟ කට0D Tමා කර:නට උවමනාව]: Bi 
බව ෙප² යE. ෙ9 0ෙදp ෙකාQ0THlවාd: ඔu:ෙX ආගම ඇද/ෙp නැත; ඔu: තම: 
අEC e ෙ8ශය සමඟ අනන/තාවය]: Bi බව නැ5න9 ජාත/:තර ෙකාQ0THl 
පRජාවට අEC e බැ=: Biයහ. ෙහාෙලාෙක1Hl ෙවC: ඔu:ෙX අනන/තාවයට බලපෑ9 
කළ B� e ආකාරය ගැන ඔu: BDෙp ෙකෙHදැE ]යා දැනග:නට අ�ට ]B� ½ලාශ«ය* 
නැත. එනI5, සැබැ=:ම ඔu: ෙබාෙහාමයකෙX ඥා�: නාlÁ මරණ කඳuරැ වල d Qය  
යන ලදහ. 

 මධ/ම 0ෙර1පෙJ ප*ෂ සහ සං=ධාන Dළ පRධාන තනDරැ උaලන ෙකාQ0THl 
0ෙදpව: 08ධෙය: පaව තවම5 ෙබා ෙහ1 �|ස* Biයහ . හංෙX|යා� 
ෙකාQ0THlවාදය ගැන ප|fbණ =මbශනයක, Q*ෙලාH ෙමා%නාb (Miklós Molnar) 
ෙමෙH sයE: ùරාවsෙJ I�T:ම, ]B5 =ෙටක ව/Cෙbක ෙනාමැC ෙලස]:, නායකය: 
0ෙදp ස9භවෙය: 0D eහ, මධ/ම කQ¦ෙp, රහH ෙපාÒBෙJ, �ව5ප5 සහ පRකාශන 
ආයතන වල, සහ නාට/ සහ Bනමාෙp ඔu: iක* අ� සමා�පාතය]: Biයහ…තරැණ 
ෙHවකය: බලපෑ9 කළ හැ] තනDරැ වලට උසH ]rම සඳහා පRCප5Cය* C�ණ5, 
බලය ෙබාෙහ1 =ෙටක හaරැවන ල8ෙ8 0ෙදp මධ/ම පාංCක �b¹වාBෙය: jම යන 
ප|B8ධය පැවCණ.”  1953 d හංෙX|යා� රහH ෙපාÒBෙJ පRධාTයා සහ රE*ෙX පරණ 26

යහ�ෙව* e ගාෙබ1 Êටb (Gábor Peter) සෙය1THlවාd ¸ම:තcණකරැෙව* යැE එ%ල e 
ෙච1දනාව Tසා Bරගත =ය. තම:ද 0ෙදp ෙකාQ0THlවාkෙය* e රාෙක1B =B: කළ 
Tල පRකාශය]:, “Êටb සහ ඔ®ෙX ක%sය” අවන9�වට ප5 කර ඔ® වරදකරැෙව* 
බවට ප5කරන ලk. 

 රැෙ9Tයාෙp 0ෙදp ෙකාQ:ටb: ෙH=කාව* e ඇනා පuකb (Ana Pauker) ෙX 
ඉරණම 1952 d �රණය =ය. ප*ෂෙJ නායකයා e ෙග_0-ෙඩó සහ වැBs Vකා (Vasile 
Luca) සමඟ ඇය පාලනෙJ ෙය�න “ෙට�ාEකාෙp” සාමා�කාව* eවාය. ෙවන5 ½ලාශ« වs: 
තහuරැ කළ ෙනාහැ] පRකාශය* අ�ව, 1951 d ෙග_0-ෙඩó සමඟ රÎHjමක d Hටාs: 
=B: iෙට1වාd සහ සෙය1THlවාd ඒජ:තවරැ: තවම5 රැෙ9Tයාෙp d අ5 අඩං�වට 
ෙනාෙගන C ම ගැන ��මය පRකාශ කර ඇත. එ� පRCඵලය* වශෙය: Iද% ඇමC e 
වැBs Vකා, සහ අභ/:තර කට0D ඇමC ෙටාහා| ෙගෙගH¸ (Teohari Gheorghescu)  
ඔu:ෙX Tල වs: 1952 මැE මාසෙJ d ෙනරපන ල�ව, මරණයට Tයම කරන ලk. 
VකාෙX ද¾වම පaව =තා:තය ද*වා Bරබාරයට න/ාෙ8ශ කරන ලk. ඔ® Bරෙගදර d 
Qය _ෙJය. =ෙ8ශ කට0D ඇමC e ඇනා පuකb Ûs I% කාලෙJ d Tලෙය: ෙනරපන 
ල�ව, 1953 ෙපබරවා| මාසෙJ අ5 අඩං�වට ප5j, 1954 d TදහH j, පu% =තයට 
ආපa �=Bයාය. ෙසමEl =ෙර1À මbදනය ¸ඩා ෙගා�රැ ෙවත හැr C¨ණ. 

 Kaplan, Zpráva o zavrazdeni.25

 Molnar, From Béla Kun to János Kádár, p. 187.26



 1951 Ûs මාසෙJ d රහH ෙපාÒBJ පRධාTයා e =*ටb අබ¸ෙමාp අ5 අඩං�වට 
ගැ²ම5 සහ ආර*ෂක ෙHවා ස9fbණ ෙලB: පRCසං=ධානය jම5 යන ෙ9 කාලෙJ d 
ෙමාHකp � හටග5 B8À: සලකා බල:ෙ: න9 තව5 එන9 ෙතවැT උපන/ාසයකට 
ඉඩ ලැෙ»: ෙස1=යl ආර*ෂක ෙHවා ඇDලත ගැ¦9 ෙ9 ෙHවා සමඟ හuෙ% කට0D 
කරන ලද =:kතය: ෙත1රාගැ²ෙ9 d සහ ඔuනට ෙදන ද¾ව9 වල d �රණා5මක eවා 
=ය හැ]E. “ෙමාHකp � මධ/ම ආර*ෂණ යා:තcණය Dළ හටග5 ෙවනHක9 සහ 
ගැ¦9 Tසා ෙස1=යl ආර*ෂක ෙHවා සමඟ සහෙය1ගෙය: කට0D කළ ක�ඩායමක 
�|ස* Dර: කර දමා ඒ ෙව�වට ෙවන5 අය (කැෙරා% බBෙල*  (Karol Bacílek), ඒ. 
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තබා ගැ²ම ගැන =ෙpචනය eෙJ නැතැE ය:න ෙ9 ස:දbභෙJ d B�කළ 0D 
වiනාකම]: පවC:න]. පැහැksවම, ෙපාsH ප8ධCෙJ ]°යාකාr5වය ගැන ෙ8ශපාලන 
නායකය: ෙවත පැවC ¸මන වගÅම* අ� බව]: 0D eවා සහ C�ෙ� නැතැE ]යා 
ෙප:jම ඒවාෙJ පැහැks අරIණ eහ.  

 ෙකාQ0THl ආඥාදායක5ව වල a=ෙq� Hවභාවය ද ෙම� d මතකෙJ තබාගත 
05ත]. ෙමය ෙග1Òය වශෙය: හෙය: එක* �රා පැCර පැවC එක ෙ8ශය* පමණ* 
ෙනාjය. ෙමය ෙ8ශ ගණනාව* සහ ජාත/:තර ව/ාපාරය* eෙJය. ෙකාQ0THl 
ආඥාදායක5වය: ඉතා ¸�පග ෙලස]: එ]ෙනකා සමඟ සහ ඔu:ෙX මධ/Hථානය e 
ෙමාHකp සමඟ බැ& Biයහ. =වෘත කරන ලද �රාෙ%ඛනාගාර වලට HïC ව:නට, 1944 
: පaව ෙ9 රටවල මbදනය සැලa9 කරන ල8ෙ8 සහ අධ/*ෂණය කරන ල8ෙ8, මධ/ම 
ෙස1=යl යා:තcණයට එකD කරග:නා ලද, ෙකාQ0THl ජාත/:තරය ඇDලත e 
ඉතාම5 බලව5 ජාත/:තර ෙකාQ0THlවාd යා:තcණය* =B: බව අ� අද දTI. ÛT 
9 වැTදා ෙකාQ:ටb: =aරැවා හැrම ගැන Tෙpදනය කළ පaව, 1943 ÛT 12 වැTදා,  
ෙස1=යl ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ (ෙකාQ:ෙෆ1b9) මධ/ම කQ¦ෙp ජාත/:තර ෙතාරDරැ 
ෙදපාbතෙ9:Dව Tbමාණය කරන ලk. එ� පRධාTයා ෙලසට ඇෙල*සැ:ඩb ෂයbබෙකාW 
(Alexandr Shcherbakov) සහ සහායකය: ෙලසට ෙජ1b� MëQෙටාp සහ MQ0C මැ�එ%H] 
ප5 eහ. ෙ9 ෙදපාbතෙ9:Dව =B: =ෙ8Öක ෙකාQ0THl ප*ෂ වලට Tර:තර උපෙදH 
සැප"හ. Iල පට:ම එ� සැබෑ පRධාTයා e MQෙට�ාp, Tල වශෙය: පRධාTයා හැiයට ප5 
කර:ෙ: 1943 ෙදසැ9බb අග d, ෙස1=යl ෙපාsi¨0ෙර1ෙp �රණය* අ�වE. U.S.S.R. � 
��ටන ෙකාQ0THl ප*ෂ වල =ෙ8éය කාbයාල හරහා ඔu: ෙදපාbතෙ9:Dෙp මඟ 
ෙප:j9 ෙbMෙය1, නැ5න9 s09 වs:, නැ5න9 පa කාලයක d ෙමාHකp වල d 
පව5වන “උපෙ8ශන” වs: ෙබදන ලk. 0ෙගාHෙල1=යාෙp සහ ඇ%ෙ»Tයාෙp එවැT 
කාbයල ෙනාC¨ණ. 1945 මැE 10 වැT kන MQෙට�ාp ෙවC: එවැT මඟ ෙප:jම*  
වMHෆාp ෙගාIWකා (Władysław Gomułka) ෙවත ලැ¨ණ. ෙප1ල:තෙJ දැM පR Cප5C 
පRමාණව5 ෙනාවන තරQ: භා=තා ]rම ගැන ඔ®ට තරව¦ ෙක|ණ. එෙHම “අෙය¸ට 
අවශ/ රÎඳu9 කඳuරැ සංඛ/ාව ]Bදා අ�ෙව:ෙ: නැතැE,” ]යන ලk. ෙමයාකාරෙය: 
08ධය අවසානෙJ d ෙ8ශපාලන හDර: සඳහා රÎඳu9 කඳuරැ ප8ධCය ඒ වන =ට5 
අෙ´*ෂා කරන ල8ද].  30

 ෙස1=යl 0Tයනයට ඇDල5 කර ෙනාග5 ෙ8ශ ඇDලත ෙබා%ෙෂ=* පbෙJෂණ 
පැCර යාම ද අවදාන9 වs: ෙතාර ඒවා ෙනාeහ. නැෙගන�ර කඳuෙb ෙවන5 ෙර�ම 
සජා�ය කර:නට ෙමාHකp ග5 වෑය9 හIෙp uවද, ජාCකවාd හැê9 kගටම පැවCණ, 
එෙHම ඒවා ෙබාෙහ1 =ට ]යා පාන ල8ෙ8ය. 1948-49 0ෙගාHෙල1=යාෙp, 1953-1956 
හංෙX|යාෙp, සහ 1956 ෙප1ල:තෙJ, B8À: වs: පaව 1960 ගණ: වල d ෙස1=යl 
0Tයනය සහ 1නය ෙදකඩ j යාම5 සමඟ ෙකාQ0THl ෙර�මය: ==ධකරණය j යාම 

 On the activity of the Cominform and the formation of the Soviet bloc, see the work of Leonid J. Gibianskii, e.g., “Problemy 30

mezhdunarodno-politicheskogo strkturirovaniya Vostochnoi Europy v period formirovaniya sovetskogo bloka 1940-e gody,” 
Kholodnaya voïna: Novye podkhody, novye dokumenty (The Cold War: New approaches, new documents), ed. I. V. Gaidak et al. 
(Moscow: Otvet, 1995), pp. 99-126. For a revised version in English, see “The Soviet-Yugoslav Split and the Cominform,” in The 
Establishment of Communist regimes in Eastern Europe, 1944-1949, ed. Norman M. Naimark and Leonid Gibianskii (Boulder: 
Westview Press, 1997), pp. 231-312. Gibianskii draws on Russian, Polish, Czech, and Yugoslav archives.



තව5 පැහැksව ද]:නට ලැ�©. එෙHම එ� 0ෙර1Êයය ශාඛා ෙ8ශය:�, =ෙqෂෙය:ම 
ඇ%ෙ»Tයාෙp සහ රැෙ9Tයාෙp එ� ඵල=පාක ද]:නට ලැ�©. 

 ක³: බලය උaලන ලද ෙකාQ0THlවාd:ට ඔu: Êඩකය: හැiයට Bi අ�තයට 
I®ණ ෙද:නට හැ]යාව* C�©. ෙමය නාlBවාදය සහ ෙකාQ0THlවාදය අතර ඇC 
එක පRධාන ෙවනස]. නාlBවාදෙJ කෘqෙචp වැ:ෙන* ෙහ1 ඉ9| නාජ, ඇෙල*සැ:ඩb 
�බෙච*, ෙහ1 Qකාෙය% ෙගාbබෙචාp වැT �|Q �iෙJ නැත. 1953 d Qය _ය Hටාs:, 
ෙගාlෙව1%§ නැ5න9 1956 d ෙප1ල:තෙJ d Qය _ය ෙබරෑl, එෙH5 නැ5න9 1956 d 
හංෙX|යාෙp රෙකාB වැT මහ ෙ%ක9 පද=ෙය: ඉව5 කරන ලද වැT අය ෙව�වට 
අ�පRා´Cක ව:නට ග5 බල අරගලෙJ පRධාන සාධකය* eෙJ 1950 ගණ: වල 
=:kතය: �නරැ5ථාපනය ]rමE. පැහැksවම ෙපෙනන අසාධාරණය: සරලවම ෙහළා 
දැÅම �නරැ5ථාපනෙJ d B8ධ ෙනාjය. එE: අදහH eෙJ වැරkකරැව: ෙසායා යන 
බවE. ප*ෂ වල ඉහළම තනDරැ වල පැවC අරගල Dළ �නරැ5ථාපනෙJ වැදග5කම 
1960 ගණ: ද*වා පැවCෙJය. =ෙqෂෙය:ම ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp එෙH =ය. ෙ9 
පRපංචය ෙකාQ0THlවාදෙJ සැබෑ භ*Cකය:ට, =ෙqෂෙය:ම ෙකාQ0THl පරමාදbශය 
ආචාර ධාbQක �|=තරය* e =8වD:ට එE: ෙර�මයට එෙර� අපරාධ ෙහ³දරp jම 
Tසා පාවා dම* හැiයට දැ�©. 1953 Bට 1960 ගණ: ද*වා මbදන ඉCහාසය ය�, 
ඒවා ෙබාෙහ1 =ය අbධ ෙලB: පමණ* පRදානය uවද, *ෂමා ඉCහාසය* ද =ය. 

 ඉC: 1955-56 d, දැවැ:ත අඹරන ය:තcය තවම5 ]°යාකාr5වෙJ පa=ය, නI5 
එය එ:න එ:නම මළකඩකQ: පැවCණ. රහH ෙපාÒBෙJ Tලධාr:, 1949-1953 මbදන 
කාලෙJ ප|ණත න�ව:, ෙHවෙය: ෙනරපා හැර, සමහර =ට අ5 අඩං�වට ද, සහ ය9 
s�% ෙලස ද¾ව9 ලැබ Biයහ. ෙ8ශපාලන නායකය:ට ඉ%ලා අH ව:නට ද B8ධ eහ, 
සමහර අවHථා වල d ඔu:ෙX තනDරැ, ෙප1ල:තෙJ ෙගාI%කා සහ හංෙX|යාෙp 
කාඩාb (Kádár) වැT Bරකරැව: ෙවC: �රවන ලk. සමHතය* හැiයට මbදන සෑෙහන 
තරමකට අ� ෙවන බව ෙප² _ෙJය. 

 ඒ5 ෙබාෙහ1 ෙකාQ0THl ෙර�ම ආර9භ e කාලෙය: පෑෙරන ලද Dවාල තවම5 
එෙHම පැවCණ. 1950 ගණ: සහ 1960 ගණ: වල d මbදනෙJ ක°මෙpදය* ෙලB: මහා 
>ෂණය ස9fbණෙය: අDරැදහ: eෙJ නැත. එය සහCක ෙලB:ම k_: kගටම 
නැෙගන�ර 0ෙර1පෙJ ෙස1=යl හIදා මැkහ5j9 සමඟ පැවCණ. jkය* kෙX 0ද 
ටැං]ය* ධාවනය කරjම ය� ජනගහනය Dළ >ෂණය සහ කලබැගෑTය ව�රන එක 
කාbය*ෂම ක°මෙpදය* =ය. 

 ෙස1=යl ටැං] I% වතාවට මැkහ5 ෙව:ෙ: 1953 ÛT 17 වැTදා නැෙගන�ර 
ජbමTෙJ d නැෙගන�ර බbs: සහ අෙන¸5 නගර වල ශ«Qකය:ෙX ඕපපාCක 
කැරÎ%ල* මැඬල:නටE. එය ආ�� පRCප5C =B: වැඩ කරන Hථානය:� ඇC කරන 
ලද �Âකර ත5වය: Tසා හටග:නා ල8ද]. ඉතාම5 මෑත කාÒන අධ/යන වලට අ�ව 
කලෙක1ලාහලය: වල d සහ අනDරැව ඇC වන මbදන වල d අවම වශෙය: 51 
ෙදෙන¸ Qය _යහ. ෙදෙදෙන* 0ද ටැං] වs: පාගා දමන ලk. ෙස1=යl උසා= =B: 7 
ෙදෙන¸ට සහ ජbම: උසා= =B: 3 ෙදෙන¸ට මරණ ද¾වම �:� කළහ. කලහ වල d 
ලැÉ Dවාල Tසා 23 ෙදෙන* Qය _යහ. එෙHම ආර*ෂක හIදාවල සාමා�කය: 6 



ෙදෙන* ද Qය _යහ. ÛT 30 වැTදා ෙව8d 6,171 ක ජනතාව* අ5 අඩං�වට ෙගන 
C�©. තව5 7,000 අනDරැව අ5 අඩං�වට ගැTණ.  31

 ෙස1=යl ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ =BවැT ෙකාංගÑසෙය: පaව, ෙස1=යl නායකය: 
තව5 aපRB8ධ හIදා මැkහ5j9 ෙදක* Tෙය1ග කළහ. 1956 හංෙX|යාෙp d සහ 1968 
ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp d ඒවා B8ධ eෙJ ජන�Rය ඒකා�පCවාd =ෙර1ධතා =´ලව පාගා 
දමන අරI©: 0DවE. 

 හංෙX|යාෙp d, ෙස1=යl හIදාව එ� Biන ලk. ඉC: එ� බල ඇ© ෙදවතාව* 
]°යාකාr eහ: �ඩෙපHl � ඔ*ෙත1බb 24 වැTදා ෙප.ව. 2:00 ට, ඒ ඔ*ෙත1බb 20 
වැTදා පලා ය:නට ෙපර, සහ ෙනාවැ9බb 3-4 රාCcෙJ d. ෙ9 ගැ¦9 වල නරකම අව�ය 
ෙනාවැ9බb 6 වැTදා Tමා =ය. ෙමෙස* කÄවැiෙJ (Mecseck Mountains) � 
කැරsකරැව: වැT, නගරෙය: �ටත ¸ඩා තැ: ]�පය* පමණ* අ%ලා ෙගන Biන 
ලk. jk Dළ පැවC ෙපළපාs සමඟ ඈÄ� හIදාව සමඟ ගැ¦9 ෙදසැ9බb ද*වා 
පැවCණ. ෙස1=යl සහ හංෙX|ය: කා�ඩ අතර ෙදD: පැ5ත]: ෙවM තැ ම Tසා 
131 ක �|ස* ෂ%ෙග1ටා|යෑ: (Salgótarján) � d Qය _යහ. 

 එයාකාරෙය: හංෙX|යා�ව:ට සC ]�පය* �රා පRච�ඩ මරණය kනපතා අංගය* 
j C¨ණ. සට: Tසා 3,000 ක ජනතාව* Qය _යහ. එE: Dෙන: ෙදක* �ඩෙපHl � 
=� අයE. 15,000 කට ආස:න සංඛ/ාව* Dවාල ලැ�හ. =වෘත කරන ලද 
�රාෙ%ඛනාගාර වලට HïC ෙව:න, Êඩකය:ෙX පැ5ෙ5 e =:kතය:ෙX සංඛ/ාව 
Hථා�ත කර:නට ද හැ]යාව ලැ  ඇත: ඔ*ෙත1බb 23 Bට ෙදසැ9බb 12 ද*වා කාලෙJ 
d, රහH ෙපාÒBය (AVH), ෙස1=යl සහ හංෙX|යාෙp හIදා, සහ හංෙX|යාෙp අභ/:තර 
කට0D අමාත/ාංශය �=ත 350 * නැC e බව වාbතා කරE; AVH ෙවC:, ෙපාÒBෙය:, 
සහ 0ද හIදාෙව: න�ව* ෙනාමැCව මරා දමන ලද සංඛ/ාව 37 ], එ� සමහර අයට 
ෙවM තැ�©, සමහර අයව ²Cය අතට ෙගන ඝාතනය කරන ලk. ඒ අ�ව, ඉCහාසඥය: 
]�ප ෙදෙන¸ ද*වන ප|k, “=´ලවෙJ න9�ව ෙකෙලසන ලk.”  32

 හංෙX|යා� =´ලවය පාගා දැgෙම: අනDරැව එන මbදනය, 1957 I% කාලය ද*වා 
ෙස1=යl හIදා ෙපාÒBය =B: වැදග5 PQකාව* ග:නා ල8ද Tසා 100,000 කට වැM 
ජනතාවකෙX =ත වලට බලපෑ9 ඇC කරන ලk. දස දහH ගණනක �|ස* ෙදසැ9බb 
12 වැTදා Tල වශෙය: Tbමාණය කරන ලද කඳuරැ Dළ රඳවා තැ¨ණ; 35,000 * න� 
මඟට ෙගන _යහ. 25,000 * පමණ BරබාරෙJ තබන ලk. U.S.S.R. ෙවත හාර ප: දහසක 
හංෙX|යා�ව: �ටමං කරන ලk. =´ලවකරැව: 229 ෙදෙන*ට මරණ ද¾වම �:� කර 
ෙවM තබා මරා දමන ලk. 200,000 ක ජනතාව* රට හැර _යහ. 

 මbදනය අ5හදා බලා සාbථක යැE ඔ´� e =ලාBතාව අ�ව kග හැ|ණ. ජනතා 
ප|ෂද සහ හIදා උසා=ෙJ =ෙqෂ න� මැ�| ආකාරෙය: අCෙbක උසා= හදන ලk. ඉ9| 
නා�ෙX න� =භාගය පැවCෙJ �ඩෙපHl � ජනතා ප|ෂදෙJය. dbඝ කාලය* CHෙH 
ෙකාQ0THlවාkෙය*ව Bi නා� 08ධෙJ d ෙමාHකp ෙවත _�: Biෙය]. 1948 d 
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බලෙය: ෙනරපන ලද ඔ® 1953 d අගමැC බවට ප5=ය. 1955 d නැවත5 බලය අ�Q e 
ෙහෙතම =´ලjය ආ��ෙp පRධාන PQකාව* ග5ෙ5ය. 1958 ÛT මාසෙJ d නා� සහ 
ඔ® සමඟ ෙච1දනා ලැÉව:ෙX න�ව Tමා =ය. =5Cකරැව: ෙදෙදෙන¸ එkන BiෙJ 
නැත. 1951 Bට 1954 ද*වා Bරගත කරන ල�ව Bi ෙකාQ0THl �ව5ප5කලාෙpkෙය*, 
පRCෙර1ධ සට:කාQෙය*, සහ නා�ෙX ආ��ෙp ඇමCවරෙය* ෙලB: Biයා e ෙXසා 
ෙලාෙෂා:B (Géza Losonczy) 1957 ෙදසැ9බb 21 වැTදා අ5 අඩං�ෙp Biය d Qය _ෙJ 
ඔ®ෙX පRqනකරැව:ෙX උදpෙව: යැE සැකය* නැත. ෙයාෙසW ¼ලා� (József Szilagyi) 
තව5 dbඝ කාලය* CHෙH ෙකාQ0THlවාkෙය*ව Biෙය]. පRCෙර1ධ ව/ාපාරෙJ සට: 
වැද 08ධෙJ d Bරගත කර� ලැÉ ඔ® 1956 d නා�ෙX කැ¨ෙනl ම�ඩලෙJ පRධාTයා 
බවට උසHj Biෙය]. 1958 අෙ´R% 22 වැTදා ඔ®ට මරණ ද¾වම �:� j දවH 
ෙදකකට පaව ෙවM තබා මරා දමන ලk. දැ: ලැ  ඇC සටහ: වලට අ�ව, 
ෙකාQ0THl Bරෙගව% සමඟ සසඳා බල8d Q*ෙලාH ෙහ1C (Miklós Horthy) ෙX 08ධ 
ෙදක අතර d පැවC ෙර�මය ®� ෙර1හ% පමණ* eවා යැE, තම: ෙවත ෙච1දනා එ%ල 
කරන ල8දu: ෙවත ]යQ: ¼ලා� ඉතා Tb>ත ෙලB: =ෙර1ධය පා ඇත. 

 ඉ9| නා�ෙX න�ව 1958 ÛT 9 වැTදා පට: ගැTණ; ÛT 15 වැTදා �:�ව පRකාශ 
=ය. òkතය: ෙග: Cෙදෙන¸ට ලැ�ණ මරණ ද¾ව9 ඊ ළඟ kනෙJ d ]°යා5මක 
ෙක|ණ. ඉ9| නා� හැෙර:නට මරණ ද¾ව9 ලද ජනරා% පා% මැෙලටb (Pál Maletter) 
1945 Bට ෙකාQ0THlවාkෙය*ව Bi අතර 08ධෙJ d පRCෙර1ධ සට:කාQෙය* සහ 1956 
d =´ලjය ආ��ෙp ආර*ෂක ඇමCවරයා j Biෙය]. =´ලවය අසාbථක e පaව 
පාතාල �ව5පත* පට: ග5 ෙකාQ0THl �ව5ප5කලාෙpd Q*ෙලාH ගE9H අෙන* 
මරණ ද¾වම ලැÉ තැනැ5තා eෙJය. තව5 පH ෙදෙන* වසර පහක Bට =තා:තය 
ද*වා Bර ද¾ව9 ලදහ. 

 ෙස1=යl හIදා මැkහ5jෙම: I*¸ ගසා හදන ලද ෙකාQ0THl ෙර�ම වලට 
ෙමවැT a�|ම ආකාරෙJ මbදනය:ට ෙවත ෙනාහැr Bi:නට ෙකාෙහ5ම ෙනාහැ] බව 
නැෙගන�ර කඳuෙb අවසාන මහා ෙ8ශපාලන න�ෙව: එක* e ඉ9| නා� න�ව 
තහuරැ කරන ලk. ඒ5 මහා ෙබාරැ න� කාලය අවස: j C¨ණ: �ඩෙපHl � පRධාන  
Bරබ:ධානාගාරෙJ ��i ෙපාsH ½ලHථානෙJ =ෙqෂෙය: ෙවනH කරන ලද මැ�|ය* 
Dළ නා� න� =භාගය රහෙH පව5වන ලk. ෙස1=යl මැkහ5jෙ9 ²ත/ා�Óල භාවය 
සහ යාෙන1H කාඩාb (János Kádár) =B: බලය අ%ලාගැ²ම �³ගැ²ම පRC*ෙÂප කළ 
1958 d නා� සහ ඔ®ෙX සගය: ජන�Rය කැරÎ%ෙ% සංෙ*ත හැiයට Biන ලද Tසා 
ඔu:ට වD: අතර Bñමට ෙකාෙහ5ම ඉඩ ෙද:නට ෙනාහැ] =ය. 

 ෙමම 0ගය >ෂණෙය: 0D eව* යැE සඳහ: කරQ: ෙ9 මbදන වල ¸|රැ5වය 
නව පbෙJෂණ වs: ඉHමD කර දැ*ෙවE; එනI5 එය එෙHම ෙහ³කර:ෙ: 0ගෙJ 
පැවC Qශ« හැê9 Hවභාවය සහ එය 1947-1953 වසර වs: ෙකාතර9 ෙවනH eෙJද 
ය:න5ය. 1959 d, =´ලවකරැව: ස9බ:ධෙය: පළI න� =භාග ෙව8d, අbධ *ෂමාව* 
ඒ වන =ට5 Tෙpදනය කර C¨ණ. 1960 d එෙත* ²Cගත e අCෙbක ෙමෙහ09 
ෙකෙම: ඉව5 ෙකෙරQ: පැවCණ. එෙHම රÎඳu9 කඳuරැ වසා C¨ණ. 1962 d රාෙක1B 
0ගෙJ d ෙබාරැ සා*¼ Tbමාණය කරන ලද රහH ෙපාÒBෙJ Tලධාr: �|ස* 
�8ධකරණයට ල* කරන ලk; රE* සහ තව5 =:kතය: 190 ෙදෙන¸ව Tq�තවම 



�නරැ5ථාපනය කරන ලk. 1963 d ෙපා� සමාව* පRකාශ ෙක|ණ. ඒ5 එය “Q²මරැව:” 
යැE �:� e =´ලවකරැව: බැහැරලන ලk. පRච�ඩ මbදන අවස: =ය. ෙකෙH නI�, 
ඉ9| නා� සහ ඔ®ෙX අ�ගාQකය:ෙX �නරැ5ථාපනය 1989 ද*වා, 1988 d uව5, B8ධ 
ෙනාjය. ඔ®ෙX CHවැT මරණ සංව5සරය සමරන ලද ෙපළපාsකරැව:ට �ඩෙපHl 
ෙපාÒBය පහර �:හ. 

 ෙ9 ප|නාමය සඳහා බා�ර සාධක ෙදක* බලපාන ලk. ෙස1=යl 0Tයන ඇDලත 
C¨ Hටාs:ෙX අණසක සහ ==ධ Hටාs:වාd නායකය: පැ5තකට දැgම ගැන C¨ 
=ෙpචනය පැහැksවම පළIවැ:නE. නැෙගන�ර සහ බට�ර අතර සාමකාg සං��යාව 
යන අදහස සම·: ජාත/:තර සබඳතා වඩා aහද jම ෙදවැ:නE. ෙ9 ෙවනHක9වල 
ඵල හංෙX|යාෙp d පමණ* දැ�ෙ: නැත. 

 1952 ෙදසැ9බb මාසෙJ d Hලා:H] න�ෙp òkතය: එකෙළාH ෙදනාව ෙවM තබා 
මරා දැgෙම: පaව, ඔu:ෙX මළ Bරැරැ ආදාහනය කර අ� සරලව පRාX අසල �ෙම: 
Q�ණ පාරව% මත සහ වDයාය:� =Bකරන ලk. වසර හයකට පaව, ආදාහනය තව 
�රට5 =සÄම ෙනාෙp යැE ෙකාQ0THl අ�කාr:ට ෙප² _ය ෙලස* ද]:නට C�©. 
මළ Bරැරැ වලට B8ධ eෙJ ¸ම*දැE ගැන ෙතාරDරැ පහත ප|k අ��³ෙවs: ද*වQ: 
1988 d නා�ෙX න�ව නැවත =මBය 0D යැE B=% අE�: ²�ඥ අලාෙය1Â ෙඩාb:බා 
(Alajos Dornbach) උ8යාචනය කෙÇය.  33

 ඉ9| නා� සහ ඔ®ෙX සගය:ව ෙවM තබා මරා දමන ලද පaව, ඔu:ව Is:ම 
ෙකාHමා jkෙJ න�ව පැවැ5uන Bරෙගදර ඇDලත ඝන ෙකා:Å°l තl¦ව* යට වළදමන 
ලk. ඒ5 පu%වල අය ෙනාද:නා Hථානය මළ Bරැරැ වළදමා C ම ඔu:ෙX කාංසාවට 
ෙÃD eහ. 1961 _9හානෙJ d ඒවා ෙගාඩෙගන ඉතාම5 රහBගතව, රාCcෙJ d �ඩෙපHl 
� පRධාන සා½�ක ෙසාෙහා: �iෙJ, න�ෙp පRCඵලය* හැiයට Qය _ය තව5 
ෙදෙදෙන¸ e ෙXසා ෙලාෙෂා:B සහ ෙය1ෙසW ¼ලා� අසල තැන]: Q�ද: කරන ලk. 
Q² ෙපli තා´පයට උM: පාH කර C¨ණ. ෙ9 මළ Bරැරැ Dන වළදමන ලද බව ගැන 
ෙසාෙහා: �iෙJ ෙHවකය: ]Bව* දැන ෙනාBiයහ. ඔuනට ෙබාරැ න9 d C¨ණ. වසර 
Cහ* �රා පu%වල අය ]B5 පRCඵලය* ෙනාමැCව වළදමන ලද Hථානය ෙසායQ: 
Biයහ. තැT: තැන පැවC ෙතාරDරැ එ*කාaෙව: ඔu: සා½�ක ෙසාෙහා: �iෙJ 301 
වැT ඉඩ¨ෙ9 ෙසාෙහා: ෙකා5 හද:නට පට: ග5හ; නI5 ෙපාÒBය පැQණ ඔuනට 
තbජනය කරQ: ]�ප =ට* ඒ ෙසාෙහා: ෙකා5 කඩා දමා ඒවා අqවය: ලවා පාගා 
දැ½හ. 

 1989 මාbD මාසෙJ d මළ Bරැරැ නැවත5 ෙගාඩ ග:නා ලk. ෙXසා ෙලාෙෂා:BෙX 
මළ Bරැරැ මරණ පr*ෂණයට ෙයාI කරන ල�ව ඉළ ඇට ගණනාව* කැ) C�ණ බව 
සහ ඒවා මරණයට මාස Dන* Bට හය* ද*වා ක³: කාලයක d B8ධ e බව ෙහ³දරp 
=ණ. ආ��ව එ=ට තරැණ Tලධාr: Hව%ප ෙදෙනක ලවා ෙසාෙහා: ෙකාෙÃ Cෙබනවාද 
ය:න ගැන =මbශනය* පව5ව:නට අවසර ෙදන ලk.  නා� න�ව බාරව Bi සහ 
1988-89 කාලෙJ d ෙමාHකp � හංෙX|යා� තානාපCවරයා ෙලB: Bi සා:ෙඩ1 රEනE 
(Sándor Rajnai) ෙ9 ෙකාQසමට උදp කර:නට පRC*ෙÂප කරන ලද අය අතර Biෙය]. 
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 හංෙX|යාෙp B8À: වs: වසර ෙදාළහකට පaව ෙස1=යl 0ද ටැං] 
ෙචෙකාHෙල1වැ]යාවට ෙගාඩ වැd එ� මහා >ෂණය* පDරවන ලk. ඒ ෙදෙ*ම අරIණ 
එකම eව5, එන9 “ෙස1=යl සමාජවාදයට” එෙර�ව ජන�Rය කැරÎ%ල* මැඬÒම eව5, 
1968 හIදා මැkහ5jම 1956 ට වඩා ඉතාම5 ෙවනH ආකාරය]: B8ධ =ය. ෙගj _ය 
කාලය =B: ෙල1ක ෙකාQ0THlවාදෙJ නව ජාත/:තර ත5වය* සහ a=ෙq¼ත 
ෙමාෙහාත* ඉk|ප5 කර C¨ණ. පහර ෙදන ක�ඩාය9 ෙබාෙහාමය* ෙස1=යl 0Tයන 
ෙවC: පැQ©යද, ෙවාෙසාp _=aෙ9 තව5 රටව% හතර* ද සහභාß = Biයහ: 
බ%ෙX|යාව, හංෙX|යාව, ෙප1ල:තය සහ නැෙගන�ර ජbමTය යන Bය%ල:ම හIදා 
එවා C�©. තව5 ½sක ෙවනස* =ය: 1956 d අ�වාÁය රට* ෙම: Bi කාලෙJ 
හංෙX|යාෙp පැවC ෙලB:, ෙස1=යl හIදා ඒ වන =ට චෙකාHෙල1වැ]යාෙp රඳවා 
ෙනාC�©. දැවැ:ත අ=ග5 පRCෙර1ධ ව/ාපාරය* හටෙගන එය ප|Hථා²ය ෙලB: 
නැ5න9 0ෙර1Êය 08ධය* ෙලB: පවා ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp d kග හැෙb= යැE ¨ය* 
ෙස1=යl 0Tයනයට C�©. 

 ෙ9 ෙÃDව Tසා, =ශාල සංඛ/ාවක හIදා කා�ඩ �ට5 කර හ|� ලැ ය. ෙමෙහ0ම 
අෙග1HD 20-21 රාCcෙJ d, “ඩැT0»” රහH නාමෙය: පට: ගැTණ. අෙ´R% 8 වැTදා 
පට: එය B09 ෙලB: �දාන9 කරන ල8ෙ8 ෙස1=යl ආර*ෂක ඇමC අ:ෙ+ ෙගÑmෙක1 
(Andrei Grechko) =B: නැෙගන�ර ජbමTෙJ, ෙප1ල:තෙJ, සහ හංෙX|යාෙp Biන 
ෙස1=යl හIදා ක�ඩය9 Tෙය1ග අංක GOU/1/87654 අ5ස: ]rම5 සමඟE. ෙ9 
බ®තරය 0ද ටැං] ෙර�ෙ9:D eහ. 1989 ෙබE�ං � iයානෙම: චDරශ«ෙJ d ෙම: 0ද 
ටැං] දැ: ÊඩනෙJ සංෙ*තය* බවට ප5ව C�©. පළIවන රÎ%ෙ% 0ද ටැං] 4,600 * 
ද, QTa: 165,000 * ද එවන ලk. දවH පහකට පaව ෙචෙකාHෙල1වැ]යාව හIදා 
ෙHනාංක =B හත* =B: අ�වාසයට ප5 කර ග5හ. එ� 0ද ටැං] 6,300 * ද, �ව: 
යානා 800 * ද, කාල Dව*¸ 2,000 * ද, සහ ෙසා%ලා�ව: දළ වශෙය: 400,000 * ද 
Biයහ. ෙ9 >ෂණෙJ kග පළල ෙකාතර9දැE අගය:නට න9, 1940 d �lලb පRංශය 
ආක°මණය කෙÇ දළ වශෙය: 0ද ටැං] 2,500 * සමඟ බව5, 1941 d ජbමා�ව: 
ෙස1=යl 0Tයනය ආක°මණය කර:නට 0ද ටැං] 3,580 * ෙයාදාග5 බව5 මතකෙJ 
තබාගත 0DE. ඒ කාලෙJ d ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp ජනගහනය දළ වශෙය: Qsයන 14.3 
* eෙJය, එන9 1940 පRංශෙJ ජනගහනෙය: ඉතා a� ෙකාටස]. 

 නI5 ]B� 08ධය* හටග5ෙ5 නැත. ආක°මණයට දැ*e පRCෙර1ධය ®ෙද*ම 
සාමකාg eෙJය. ආක°ම©කය: 90 �|ස* මරා දැ½හ, ඔu: ෙබාෙහාමය* පRාX � Biය 
අයE. ෙච* සහ Hෙලාවැ* වැBය: 300 * පමණ දරැÍ Dවාල ලැÉහ. තව5 500 ක 
�|සකට a� Dවාල අ5 eහ. ආක°ම©ක හIදාවල =:kතය: සංඛ/ාව (අසම5 ෙලB: 
අ= ආ0ධ හැBරjම, හIදාෙව: පලා යන අයට ෙවM තබා මරා දැgම, නැ5න9 a�රැ� 
මාbග වාහන අනDරැ යනාkෙJ පRCඵල ෙලB:) ෙකාතර9දැE ය:න ෙ9 ෙවනDරැ 
ෙනාද². අ� Tq�තවම ද:ෙ: එක බ%ෙX|යා�ෙව¸ට ෙචෙකාHෙල1වැ]යා� B=% 
ජනතාව =B: ෙවM තබන ල8ෙ8ය ය:න පමණ]. ෙස1=යl අ�කාr: =B: 
ෙචෙකාHෙල1වැ]යා� නායකය: ]�ප ෙදෙන* අ5 අඩං�වට ෙගන �ටමං කරන ලk. 
ඒ5 kන ]�පය* ය:නට ම5ෙත: ෙස1=යl ෙපාsi¨0ෙර1ව =B: ඔu:ව නැවත5 
TදහH කර ඔu: සමඟ =වෘත සාකmඡා පට: ෙගන ඇත. මැkහ5jෙම: පaව 
බලාෙපාෙරා5D ෙවන ලද ෙ8ශපාලන වාතාවරණය අසාbථක eෙJ, ඔu: සැලa9 කරන 



ලද අ:දQ: අ�වාÁ හIදා =B: හu%කාර “ක9කරැව:ෙX සහ ග9බද වැBය:ෙX 
ආ��ව*” ��¦වා ග:නට අසම5 jම TසE. 

 ෙ9 හIදා මැkහ5jම හා ඈෙඳන ලද මbදනය 1968 ෙත* නතර ෙනාjය. සංෙ*ත 
=:kත ත5වය ලබාග:නට—සමහර =ට පව5වාග:නට—]�ප ෙදෙන¸ අ�වාසය ගැන 
මහජන =ෙර1ධය ද*ව:නට පRB8�ෙJ තම:ට _Tතබා ෙගන “QTH _T®�” බවට ප5 
eහ. ෙ9 ඉරණම Is:ම ෙත1රා ග:නා ල8දා බවට ප5eෙJ =B හැ=|k Baෙව¸ e යා: 
පලm (Jan Palach) ය. 1969 ජනවා| 16 වැTදා සවස 2:30 ට ෙහෙතම පRාX නගරය මැ8ෙ8 
තම:ව _T අu¬වා ග5ෙ5ය. ඔ®ෙX මරණෙය: kන Dනකට පaව =ශාල ෙපළපාsය* 
පැවCණ. ෙපබරවා| මාසෙJ d තව5 Baෙව* e යා: සElH (Jan Zajíc) ඒ �³ෙවතම 
අ�ගමනය කෙÇය. හත³H හැ=|k ෙකාQ0THlවාkෙය* e එpෂ: ´ලාlෙස* (Evžen 
Plocek) ෙමාෙb=යාෙp E%හාවා (Jihlava) � d අෙ´R% Iල d තම:ව ¨%ලට ෙදQ: 
ෙතවැT QTH _T®�ව බවට ප5 eෙJය. 

 ෙබාෙහ1 =ට අභ/:තර ආර*ෂක ෙHවා වs:, 0ද හIදාව, සහ සාමාන/ ෙපාÒBය 
=ට ]°යා5මක  කරQ:, මbදනය පරණ ප:නයට �=ෙස:නට ය³ පට: ගැTණ. 
ෙස1=යl අ�වාÁ හIදාව =B: එ%ල කළ Êඩනය අCමහ5 eෙJය. 1969 මාbD 29-29 
වැT රාCcෙJ d Qsයන බාගයකට වැM �|ස* =B: ඕපපාCකව කරන ලද ෙපළපාs 
Tසා _:නට තව5 ��රැ වැiණ. ෙච* සහ Hෙලාවැ* ජනතාව නගර හැට නවයක d 
පාරට බැස ඔu:ෙX ජාCක අEH ෙහාÅ ක�ඩායම ෙස1=යl 0Tයනය පරදවා ෙල1ක 
¸සලානය kනා ගැ²ම ගැන ÊRC ෙඝ1ෂා පැවැ5eහ. එෙHම ෙස1=යl ගැ|ස9 CH හය* 
පRහාරයට ල* eහ. ත5වය k0Í අතට හැරැෙ: නැ5න9 ඔ®ට5 ඉ9| නා� ෙවත අ5 
e ඉරණමම අ5ෙවනවා යැE ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ මහ ෙ%ක9 
ෙලB: (අෙ´R% 17 වැTදා ෙත*) Bi ඇෙල*සැ:ඩb �බෙච* ෙවත ද:වන ලk. 

 “සාමාන/ ත5වයට හරවන ලද” ෙචෙකාHෙල1වැ]යා� හIදාවල—0ද හIදාෙp සහ 
ෙපාÒBෙJ =ෙqෂ කා�ඩ, සහ ක9හ% Dළ Bi ජනතා QÒ¼යාව—මbදන හැ]යාව 
=භාගයට ල* ෙව:ෙ: ආක°මණෙJ පළI සංව5සරෙJ d ය. ඒ5 ෙ9 හIදා ඉතා 
පRෙpසQ: �දාන9 කර C¨ණ. ෙපළපාsකරැව: සමඟ ගැ¦9 ගණනාව* හටගC. ඔu: 
ෙබාෙහාමය ඉතා තරැණ වයෙH අයE. සට: �වÿ eහ, =ෙqෂෙය:ම පRාX නගරෙJ d, 
අෙග1HD 20 වැTදා තරැණය: ෙදෙදෙන* Qය _යහ. Bය� පRධාන නගර Dළ d 0ද ටැං] 
සහ අ= ස:න8ධ වාහන පාරව% �රා ද]:නට ලැ�©. පqචා5 0ධ සමයක d 
ෙචෙකාHෙල1වැ]යා� 0ද හIදා =B: ෙමෙහයවන ලද =ශාලතම සට: අවHථාව ෙමය 
eවා යැE හIදා ඉCහාසඥය: සලකC. අෙග1HD 21 වැTදා තව5 D: ෙදෙන¸ට =ත 
අ�Q e අතර �B9 ගණන* ඉතා දරැÍ ෙලB: Dවාල ලැÉහ. දහH ගණනක ජනතාව* 
අ5 අඩං�වට ෙගන ෙපාÒBෙJ පහර d9 වල ල* eහ. 1969 අග ෙව8d ෙපළපාsකරැව: 
ෙග: 1,526 * ෙෆඩර% ප|ෂදෙJ ම�ඩලෙය: (Presidium of the Federal Assembly) එන 
²Cය]: ද¾ව9 ලබා Biයහ. එයට ²CෙJ බලය C¨ අතර ²C ස9පාදකෙJ සභාපC 
e ජනා�පC �බෙච* =B:ම එම ²Cයට අ5ස: ගසා C¨ණ.  34
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Oldřich Tuma, Srpen ’68 (August 1968) (Prague: ÚSD-Maxdorf, 1996).



 1969 d තව5 1968 කැරÎ%ලට සහභාß e �|ස* Bරගත කරන ලk. එයට =´ලjය 
තරැණ ව/ාපාරෙJ (Hnuti revolučního mládeže) ක�ඩායම* ද අEC eහ. 1968 B8À: 
� සංව5සරය සමර� සඳහා ඔu: ෙපළපාs සඳහා ]°යාකාrව �දාන9 ෙවQ: Biය d 
ඔu:ෙX සං=ධානය Dළට රහH ෙපාÒBය |ංගා ෙගන C¨ණ. දැM ප*ෂ මතධාr: =B: 
ෙගෙනන ලද දැM Êඩනය C�ණ ද, ආ��ව =B: පRCසංHකරණ මානBක5වෙය: 0D 
1968 ෙකාQ0THl නායකය:ෙX න� සඳහා ෙකාළ එ³ සංඥාව* T¸5 කෙÇ නැත. ඒවා 
ආපa හැr තම:ට බලපා� ඇතැE ]යා, නව නායක5වය සමහර =ට ෙ9 ක°ම �³ෙවත 
ගැන සැකIa බව]: Biයා =ය හැ] යැE සමහර =qෙ%ෂකය: =B: ෙප:වා d ඇත. 
ෙචෙකාHෙල1වැ]යා� ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ නව පළI ෙ%ක9 e �Hටාp ®සා* (Gustáv 
Husák), ෙස1=යl නායක5වය =B: �බෙච*ෙX තනDර ෙව�ෙව: ෙත1රා  ග:නා ලද 
තැනැ5තා, ෙ9 රටා ප:නය ඉතා ෙහා�: දැන Biෙය]. 1954 d ඔ® =තා:තය ද*වා 
Bර ද¾වම* ෙව�ෙව: �:� j Biෙය]. ඒ “Hෙලාවැ* �b¹වාÁ ජාCකවාd:ෙX” 
න�ෙp d ය. ඔ® වසර නවය* BරබාරෙJ BiෙJය. ෙකෙH නI�, ෙමාHකp වs: මහා 
මbදන අ�මත කරන ලද අතර ¨ය උප8දjම සඳහා e B09 මාbග උපායක ෙකාටස* 
හැiයට ¸|රැ සහ වංචTක ෙලස]: ඒවා කරන ලk. Bය දහH ගණනක ජනතාවකට 
ඔu:ෙX මහජන =ත ෙගjම ෙහ1 ඔu:ෙX වෘ5�: � Tයැ�ම තහන9 ෙක|ණ. 
එෙHම 8jCය ෙහ1 ඉහළ අධ/ාපනයට �jBෙම: ඔu:ෙX දරැව:ව වළ*වන ල�ව ඔu: 
කාbය*ෂම ෙලස]: පRාණ ඇපකරැව: බවට ප5ව Biයහ. “සාමාන/කරණය” නැවත 
පට: ග5 =ට, 1968 d ය³ සං=ධානය ෙව:නට පට: ග5 සමාජ කාරකය: ෙවතට 
ෙර�මය =B: ද¾ව9 ෙදන ලk. දළ වශෙය: සං=ධාන හැ5තෑව* පමණ තහන9 ]rම 
ෙහ1 බලා5කාරෙය: රජෙJ ෙවන5 සං=ධාන සමඟ ඒකාබ8ධ කරjය. වාරණය ද ඉතා 
දැM ෙලස]: බලා5මක =ය. 1948 d රට හැර දා _ය අය සමඟ දස දහH ගණනක ෙච* 
සහ Hෙලාවැ* ජනතාව එ* eහ. ෙකාQ0THl පාලනෙJ වසර හත³ක කාලය Dළ d 
400,000 ක පමණ ජනතාව*, ෙහා�: a�aක9 ල5 සහ ඉහළ �®Í වs: 0D අය 
ඔu: අත|: ෙබාෙහාමය e අතර ඔu: මp¨ෙම: �ට5ව යෑම ෙත1රා ග5හ. 1969 : 
පaව ඔu: ෙබාෙහ1 ෙදෙන¸ට අන^Iඛෙය: ද¾ව9 �:� eහ. 

 පRාX වස:තය පාගා දැgෙම: පaව ෙ8ශපාලන න� නැවත5 මD eහ. 1971 මාbD 
මාසෙJ d HRM  � සාමා�කය: දාසය ෙද ෙන¸ෙX න� =භාගය ඇරöණ. නායකයා e 
Êටb උ% (Petr Uhl) වසර හතරක Bර ද¾වම* ල8ෙ8ය. 1972 d තව5 න� ]�පය* 
=මසන ලk. òkතය: ෙබාෙහාමය 1968 d “ෙදවැT ෙපළ” පRධාන ච|ත e අයE. ඔuනට 
එ%ල e ෙච1දනාව eෙJ අ�වාස කාලෙJ d ²ත/ා�Óල ෙනාවන කට0D වල Tය�මE. 
òkතය: 46 ෙදනාෙග: Dෙන: ෙදක* �ට� ෙකාQ0THlවාd: eහ. ඔu: අත|: 
CHෙදකක �|ස* වසර අÞහයක I� එකDව]: 0D Bර ද¾ව9 ලැÉහ. මාස 
]�පය* Bර අඩHBෙJ රඳවන ලද තව5 දාසය ෙදෙන* ෙවත පනවන ලද වසර =B 
එකක Bර ද¾ව9 ඉව5 කරන ලk. ෙර�මය පට: ග:නා ලද කාලෙJ අපරාධ සමඟ 
සසඳා බලන =ට ෙ9 කාලෙJ ද¾ව9 ඉතා I� eෙJය. dbඝතම Bර ද¾වම වසර 
පහමාර* eෙJය. ෙ9 =ෙqෂ මbදන රÎ%ෙල: ද¾ව9 ල8දu: අතර Êටb උ%, 
යෙරාHලාp සබටා (Jaroslav Sabata), සහ රැෙඩා%W බෙට* (Rudolf Battek) Biයහ. 
ඔu:ෙX Bර ද¾ව9 ෙගවා අවස: e පaව ඔu: 1970 ගණ: වල d සහ 1980 ගණ: 
වල d නැවත5 වසර නවයක කාලය* BරබාරෙJ Biයහ. ඒ කාලෙJ d 0ෙර1පෙJ 



ෙ8ශපාලන වධ�ංසා වල නරකම වාbතා පැවC රටව% වs: එක* eෙJ 
ෙචෙකාHෙල1වැ]යාවE. 

 1956 සහ 1968 මහා =´ලව වs: සහ ෙස1=යl 0Tයනය =B: ඒවා පාගා දැgම, 
ෙ9 මbදනෙJ තbකා�Óල5වය ස9බ:දෙය: තව5 වැදග5 පැCකඩ* ෙහ³දරp කරE: 
එක රටක B8À: ෙවන5 පැ5තක ඵල=පාක ඇC කරන ලk, =ෙqෂෙය:ම හIදාව සට: 
වලට ස9බ:ධ e =ට. 1956 හංෙX|යා� =´ලවෙJ පRCඵලය* හැiයට, 
ෙචෙකාHෙල1වැ]යා� ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ පqචා5 Hටාs:වාd නායකය5වය 
ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp හIදා කා�ඩ හංෙX|යාව ෙවත යැjමට �දානQ: Biයහ. ඒ 
කාලෙJ d ම, ෙ8éය මbදනය වැM කරQ:, Bරෙගද|: TදහH කරන ලද Bරකරැව: 
ගණනාව* නැවත5 Bරෙගදරට යවන ලk. එෙHම හංෙX|යාෙp =´ලවයට ප*ෂපා� e 
ෙච* සහ Hෙලාවැ* අයට ද න� පවරන ලk. කට වචනෙය: පමණ* සහෙය1ගය 
දැ*jම Tසා පම©:, අ5 අඩං�වට ග5 1,163 ක �|ෙස: Bයයට 53.5 * ක9කරැව: 
eහ. ඔuනට එක අuරැ8දකට වැM Bර ද¾වම* Tයම eෙJ කලාDර]T. ඒ කාලෙJ d 
ඇ%ෙ»Tයාව Dළ මbදන දරැÍ වැM බ=: 0D =ය. ෙහා*සා ෙර�මය =B: 1956 
ෙනාවැ9බb 25 වැTදා “iෙට1වාd:” Cෙදෙන*ට ද¾ව9 d ෙවM තබා මරා දැQණ: 
ඇ%ෙ»Tයා� ෙකාQ0THl ප*ෂෙJ මධ/ම කQ¦ෙp සාමා�කෙය* e (එවක ගැ»බරව 
Bi) s| ෙගගා (Liri Gega); ජනරා% ෙ§% ෙනඩෘ (Dale Ndreu); සහ ෙපෙට�ා �s (Petro 
Buli). රැෙ9Tයාෙp ෙග_0-ෙඩó ෙස1=යl 0Tයනය සමඟ පව5වන සබඳතා වල d “1න 
අත” ෙස%ල9 කරන ක°ෙම1පාෙJ ෙයd BiෙJය. ඔ® න� මඟට ෙගන ෙගාH C¨ 
ජාCකවාd:ට අභයදානය �:ෙ: ජාත/:තර ෙවළඳාෙ9 ෙයd Bi, ඔu: ෙබාෙහාමය* 
0ෙදp ෙකාQ0THlවාd: eහ, ඉහළ තනDරැවල Bi කbමා:ත �Qය: ෙවත =ශාල න� 
පැනjමට �දාන9 ෙවQ: Biය d ය. 

 පRාX වස:තෙJ අදහH වංසගතය ෙබ1 ෙp යැE ¨ෙය: U.S.S.R. ඇD� ෙබා ෙහ1 
ෙකාQ0THl ෙර�ම 1968 d ඔu:ෙX මbදන වැM කළහ. ඒ ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp හIදා 
මැkහ5jමට ෙපර හා පaවE. එවක පැවC හැê9 ෙහා�: ෙප:�9 කර:ෙ: ඇ%ෙWûෙඩ1 
ෙෆාHෙකාෙලා (Alfredo Foscolo) ට අ5 e ඉරණමE. බ%ෙX|යා� මවකට5, 1949 ෙත* 
බ%ෙX|යාෙp �රැවරෙය* e පRංශ �ෙය¸ට5 දාව උපkන ෙෆාHෙකාෙලා ඔ®ෙX ෙබාෙහ1 
Tවා� කාලය: ෙගවා දැ9ෙ9 බ%ෙX|යාෙp d ය. 1966 d පැrBෙJ ²Cය සහ පRා1න 
භාෂා අධ/යනය කරQ: Biය d ඔ® පRංශෙJ ෙකi පCcකාවක �ටප5 500 * ටE´ 
කරෙගන ඔ®ෙX ෙසාãයා � Bi �තවD: ෙව�ෙව: ෙගෙනන ලk. TදහH මැCවරණ, 
මාධ/ Tදහස, ගම: ¨ම: Tදහස, ෙHවකය: සඳහා Hවාය5ත භාවය, ෙවාෙසාp _=aම 
½ෙල1පාටනය කර දැgම, සහ මbදනෙJ =:kතය: �නරැ5ථාපනය ]rම එE: 
උ8යාචනය =ය. ඒ වසෙb d ම බ%ෙX|යා� රEනා අරෙmවා (Raïna Aracheva) ෙවC: 
ඔ®ට kය©ය* උපkන ලk. ෙෆû) සහ රEනා එ=ට =වාහ ව:නට Tල අවසරය* ඉ%ලා 
Biයහ. එය ලැ ම පRමාද eෙJය. අනDරැව 1968 B8À: kග හැ|ණ. ඇ%ෙෆûෙඩ1 
ෙෆාHෙකාෙලා ඒවා ෙමෙH =Hතර කරE: 

1968 Iල d මාව හIදාවට බලා5කාරෙය: බඳවා ග:නා ලk. Ûs මාසෙJ d 
බ%ෙX|යා� තානාපC කාbයාලය මට දැ:eෙJ මම ෙසාãයා බලා _ෙයා5 =වාහ 
jම සඳහා අවසරය ලැෙබන බවE. මට kන දාහතරක Tවා�ව* C�න Tසා මම 



හTකට එෙහ _ෙයQ. නI5 මම එතැනට _ය =ට මට තව5 පRC*ෙÂපයකට 
I®ණ ෙද:නට B8ධ =ය. ෙ9 1968 අෙග1HD මාසයE. ඉC: අෙග1HD 21 වැTදා 
ෙස1=යl හIදාව පRාX නගරයට පාගම: කළහ. සCයකට පaව, ]B5 ෙනාලැ , 
මම ආපa පැrBය බලා එ:නට ඔ|ෙය:ට% එ*HපRH �9|යට නැ3ෙගQ. නI5 
මට ෙගදර එ:න වසර ගණනාව* ගත=ණ. ෙ8ශ Áමාෙp d බ%ෙX|යාෙp රාජ/ 
ආර*ෂක ෙHවා කQ¦ෙp (Darzhavna sigurnost) ඒජ:තවරැ මාව අ5 අඩං�වට 
ග5හ. රාජ/ ආර*ෂා කට0D ½ලHථානෙJ රඳවාෙගන C ම Tසා මම සC ෙදක* 
අDරැදහ:ව BiෙයQ. ඒ කාලෙJ d කැ´ට: [ඒ.] ෙන§ෙකාp (Nedkov) මට ]යා 
BiෙJ සරල ෙත1රාගැ²ම* මා ඉk|ෙJ ඇC බවE: මම අ�රාජ/වාd 
ඒජ:තවරෙය* යැE �³ගත 0DE නැ5න9 මා ගැන ආෙය5 ]Bෙව* ]Bව* 
දැන ෙනාග²= ]යාE. මම එය බාරග5ත, මම �Dෙp න�ෙp d ඇ5ත ෙහ³ ෙp= 
]යල.  

1969 ජනවා| 6 වැTදා න�ව =භාග ෙව:නට පට: ග5ත. රEනා සහ, තව5 
QDර: ෙදෙදෙන* මෙX සා*¼ Ó�ව අසල Biය. අ^ෙච1දන ²�ඥයා මා 
ෙව�ෙව: මරණ ද¾වම උ8යාචනය කළාම මෙX ²�ඤයා �³Dරැ �:න එය 
සැබැ=:ම මට ලැ¨ය 05ත ]යා, ඒ5 එෙහම ]ය8d ඔ® මට කමා කර:න 
]යල5 ඒ ෙවලාෙpම ඉ%ලා Biය. I� න�වම මහා ෙබාරැව*, ෙපාපRගැ:ඩා 
අරIÍ සඳහාම පමණ* B8ධ ෙවmච. මාව වසර =B හතක Bර ද¾වමකට Tයම 
uණා, චර �රැෂ ෙHවය සඳහා වසර පහෙළාවක ®දකලා Bරගත ]rම සමඟ. 
මෙX QDර:ට වසර දහයක5 ෙදාළහක5 Bර ද¾ව9 ලැ�ණ, ෙකi පCcකා ගැන 
]Bව*ම දැන ෙනාBi රEනාට වසරක Bර ද¾වම* Tයම uණා. පRංශෙJ 
ෙ8ශපාලන සරණාගතෙය*ව Bi තව5 QDෙර*ව, අන^Iඛෙය: මරණයට Tයම 
කර� ලැ�වා. 

ෙසාãයා වල මධ/ම Bරෙගදර (7 වැT ෙකාlඨාශය) Dළ මරණ ද¾වම ෙත* Bi 
මාසය]: පaව, මාව Hටාරා සෙගාරා (Stara Zagora) � Bරෙග දර ෙවත යව� 
ලැ�වා. එ� තමE බ%ෙX|යාෙp ෙ8ශපාලන Bරකරැව: 200 Bට 300 ද*වා 
බ®තරය* රඳවා C�ෙ�. එ� d මම ෙකාQ0THlවාදෙJ පළI අuරැ� =BපෙÃ 
Bරබ:ධනාගාර ඉCහාසය �³බඳව ෙගාඩ* ඉෙගන ග5තා, මම අ5දැක� හ|ය 
දහH ගණන* බ%ෙX|යා�ව: ව5 e ත5වයට ෙකාෙහ5ම සමාන කර:න 
බැහැE ]යල එ� d මට ඉ*ම©: ෙප² _යා. Bරකරැ: ගණනාවකෙX මරණයට 
ෙÃD ෙවmච 1969 ඔ*ෙත1බb 8 කැරÎ%ල දැකග:නට ද මට හැ]uණා. ඒ කාලෙJ 
d ම BරබාරෙJ Biය d =වාහ ෙව:නට අවසර ඉ%ලා යැe අ¬5 ඉ%Òම ද 
පRC*ෙÂප uණා. 

අෙ´*ෂා ෙනාකළ ප|k මාව 1971 අෙ´R% 30 වැTදා TදහH කර ආප® පRංශය ෙවත 
යව� ලැ�වා . 1968 d අෙ´ අ5 අඩං�වට ගැ²9 සහ එE: පaව 
ෙචෙකාHෙල1වැ]යා� B8�ය පa¨9 කරෙගන එන මහා න�ව පැහැksවම 
නැෙගන�ර කඳuෙb TදහH ව/ාපාරෙJ Biන “අ�රාජ/වාd බලෙpගය:” ෙප:�9 
කර:නට අරIÍ කරග5ත*. නI5 1971 ෙව8d, ෙහ%B:] එකඟතාවය යටෙ5 
සාකmඡා පැව5ෙවQ: ෙල1කය නැවත5 ෙවනHj C�ණා, බ%ෙX|යා� �රෙගදරක 



මා Bñම තව �රට5 �a�a eවා. අවාසනාවට, මෙX බ%ෙX|යා� QDර: ෙදෙදනා 
ෙ9 නව සමාෙව: වාBය* ලබාග5ෙ5 නැහැ. 

 මම ආප® පැrBයට පැQ©යාම, මම ==ධ Óෙට1පායය: වs: වෑය9 කළා 
රEනා සහ මෙX �ව එහාට ෙග:නා ග:න. අවසානෙJ d 1973 ෙදසැ9බb 31 
වැTදා මම රහෙH ෙසාãයා බලා _යා, ෙබාරැ නම]:, තව ගම:බලපතc ෙදක* 
අතැCව. ඒවාට සහ මහා වාසනාවකට HïCව:ත ෙව:න, 1974 ජනවා| 1-2 
රාCcෙJ d අ� බ%ෙX|යා�-Db] ෙ8ශ Áමාෙව: පැනලා ය:නට සම5 uණා. දවH 
ෙදකකට පaව අ� පැrBයට ආවා.  35

 1955-1989 0ගෙJ d මbදන ක³: ]යත e හැ] රටාව* අ�ගමනය කරන ලk: 
=රැ8ධ ප*ෂය ඕපපාCක e සමාජ ව/ාපාරයක හැඩය]: Biයා ෙහ1 jk උ8ෙඝ1ෂණ ෙහ1 
වැඩ වbජන හැiයට ඇC eවා ෙහ1 නැCන9 උවමනාෙව:ම ෙගාඩනඟන ලද ෙහා�: 
සං=ධානය e ප8ධCය]: මනාව සකH කරන ලද උ8යාචනය වs: B8ධ uව5, බලගD 
ෙපාsH Tෙය1ජනෙය: TරDරැවම =රැ8ධවාd:ට �|හැර ෙක|ණ. 1970 ගණ: වල 
ෙදවන බාගෙJ d මbදන යා:තcණය කවදාව5 ෙනාCÉ ෙලස]: වbධනය කර C¨ණ. ඒ 
1975 ෙහ%B:] එකඟතාවෙය: වාB ලබන ලද =රැ8ධ ප*ෂෙJ ව/ාපාර Dළට |ංගා 
ඒවා =නාශ ]rමටE. ප8ධCය �bවල ෙවQ: යන බව Tසැකව ෙප:වන සංඥාව* eෙJ 
කවදාව5 ෙනාCÉ පRමාණ වs: ෙ9 ආකාරෙJ පාලනය අවශ/ ෙවQ: පැව�මE. 
උදාහරණය* හැiයට 1954-1958 d ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp රහෙH ඔ5D සපයන අය 
132,000 * Tල වශෙය: බඳවා ෙගන C¨ණ. 1980 ගණ: අග ෙව8d ඒ සංඛ/ාව 200,000 
ද*වා ඉහළ ෙගාH C¨ණ. 

 පqචා5 >ෂණ 0ගෙJ මbදනෙJ තbකා�Óලභාවය ඒ ඒ රටව%වල =ෙqෂ ජාCක 
ල*ෂණ වs: සහ අභ/:තර බල අරගල වල පරාච4කෙය: ද සල¸Í කරන ලk. 
ඔuෙනාu:ෙX ²ත/ා�Óලභාවය ගැන පැවC =qවාසය මත සහ ෙ8ශපාලTක සහ 
ආbôක ව/ාපෘC වල සාbථක හා අසාbථක ත5වය: අ�ව ෙර�ම =B: ==ධ ෙලB: 
කට0D කළහ. 1961 අෙග1HD 13 වැTදා, SED නායක5වෙJ ½sක5වෙය: සහ ෙස1=යl 
නායක5වෙJ අ�මැCෙය:, බbs: තා´පය ඉk කරන ලk. නැෙගන�ර ජbමTෙJ ෙර�මය 
ඔu:ෙX අනාගතය ගැන ¨ය j Biන වග එE: පැහැksවම ෙපTණ. 

 රැෙ9Tයාව Dළ ෙකාQ0THl නායක5වය එ� HවාÀන5වය අෙ´*ෂා කර Bñම 
පැහැksව දැ*eෙJ ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp හIදා මැkහ5jමට සහභාß jම පRC*ෙÂප 
]rෙමT. ෙකෙH uවද, =ෙqෂෙය:ම 1980 ගණ: වල d (ඇ%ෙ»Tයාව ව/Cෙbකය eවා 
=ය හැ]E) ෙ9 “ජාCක ෙකාQ0THlවාදෙJ” ෛශsය වැMෙය:ම මbද²ය eව බව ෙහ³ 
කරන ලk. ෙමාHකp වs: මාbෙග1පෙ8ශය* ෙනාලැ�නා uව5, ෙකාQ0THl ක°මය Dළ 
මbදනය ෛනසb_කවම ��ටන ලk. 

 1970 ගණ: අග d, තම:ව �lලb, IෙසාsT, සහ Hටාs: අ�කරණෙය: “ෙq«Âඨ 
නායකයා” හැiයට හදාෙගන CÉ TෙකාලාE ෙච1ෙසÂÓ (Nicolae Ceauşcu) රැෙ9Tයාෙp 
අC දැවැ:ත ආbôක සහ සමාජ අbÉදයකට I®ණ ෙදQ: BiෙJය. =ශාල =ෙර1ධතා 
ව/ාපාරය* ඇC ෙවQ: පැවCණ. අෙන* රටවල පැවෙතන ලද පRජාත:තcවාd අE�: 

 Raïna Foscolo and Alfredo Foscolo, “Prisonniers à Sofia,” La nouvelle alternative no. 47 (September 1997).35



සඳහා e අරගල වs: ව/ාපාරය උ5පාදනය j C�ණ ද රැෙ9Tයාෙp ව/ාපාරය ශ*Cම5 
eෙJ ක9කරැව:ෙX සහභාß5වය TසE. 1977 අෙග1HDෙp d �0 (Jiu) Qiයාවෙ5 
පත%කරැව: 35,000 * මහා වැඩ වbජනයක ෙය�නහ. �කෙරHl, ගලlB (Galaţi), 
ටbෙග1=Âටා (Târgovişte) සහ පත% පRෙ8ශ වල ක9හ% අ%ලා ග5 වැඩ වbජකය: සහ 
ෙපළපාs පැවැ5e අය 1980 _9හානෙJ d Biයහ. 1981 BBරෙJ d ෙමාb¦ Qiයාවෙ5 
කැරÎ%ල* හටගC. එෙHම අ5 අඩං�වට ගැ²9, බලා5කාරෙය: ඉව5 ]r9, Tවාස 
අඩHB, පහර d9, ල5 ෙලස රÎ]යා වs: ෙනරපා දැg9, මානBක ෙර1හ% වල රඳවා 
තැ ම, න�, සහ ඝාතන වැT Bය� ආකාරවල අසD¦ ත5වය: පැCර යාම Tසා 
මbදනය දැM සහ මහ5 ෙලB: ෙයාදා ගැTණ. මbදනය ෙකi කාÒන ෙලB: ජයග5 
නI5 =රැ8ධ ප*ෂය Tසැකෙය:ම ය³ මD =ය. ෙපළපාs සහ වැඩ වbජන නැවත5 
1987 d පට:ෙගන උmඡතම අව�යකට පැQණ රැෙ9Tයාෙp ෙදවැT =ශාලතම නගරය e 
බ¥ෙෂාp � ජන�Rය කැරÎ%ල* 1988 d ද]:නට ලැ�©. ²Cය සහ =නය ස9බ:ධෙය: 
බලය සමඟ ගැ¦9 ඉතාම5 පRච�ඩ සහ ෙ% හැෙලන ලද ඒවා eහ. මරණ ෙම:ම Bය 
ගණන* අ5 අඩං�වට ද ගැTණ. 

 රැෙ9Tයාෙp ෙ8ශපාලන Bරකරැව:ෙX �ක සදාකාsකව පවC:න* ෙලB: ෙපTණ. 
උදාහරණය* හැiයට ෙග_0 කැ%B0 �Qෙට�සා ෙX B8�ය දැ*=ය හැ]E. ඔ® කැ%B0 
�යDමා යැE හැ�:=ණ. 1927 d උප: ඔ® ෛවද/ Baෙව*ව Biය d අ5 අඩං�වට 
ගැ² �ෙටÂi (ඉහC: ද*වා ඇත) � Bරගත කර C¨ණ. ඔ® 1964 ද*වා Bරගතව 
BiෙJය. BරෙගE: එ³යට එන ඔ® පැ=8ෙද* ව:නට �රණය කෙÇය. රැෙ9Tයා� 
ක9කරැව:ෙX TදහH 0TයනෙJ Tbමාතෘ: (SLOMR) සමඟ ඔ® එ*ව කට0D කෙÇය. 
නැවත5 අ5 අඩං�වට ගැෙනන ඔ®ෙX න�ව රහෙH =භාග කරන ල�ව 1979 මැE 10 
වැTදා “රෙl ආර*ෂාව අනDරට දමන ෙලB: ෙතාරDරැ ®වමාරැ ]rම Tසා” වසර 
දහයකට Bරගත කරන ල8ෙ8ය. Bරෙගදර k ඔ® අස9බ:ධ පH වතාව* උපවාස කරන 
ලk. ජාCක ග9බද වැBය:ෙX ප*ෂෙJ නායකයා ඉෙයා: �E0 (Ion Puiu) තව5 
උදාහරණය* ෙවE. ඔ® 1947 d වසර =Hස* සඳහා Bර ද¾වම* ලැබ 1964 d TදහH 
කරන ලk. 1987 d ඔ®ව =රැ8ධ ප*ෂ ව/ාපාර වල සහභාß jම Tසා නැවත5 Bරගත 
කරන ලk. 

 1987 d පRංශ සඟරාව* වbතමාන රැෙ9Tයා� ෙ8ශපාලන Bරකරැව: ]�ප ෙදෙන¸ 
ගැන ලැEHDව* ස9පාදනය කරන ලk:  36

• ෆûැ:ÁH බරාබාH (Francise Barabas), ෙරk�³ ක9හලක හත³H හැ=|k කාbQකයා, 
වසර හය* සඳහා Bරගතව BiE. ට�ා:B%ෙpTයාෙව: එන හංෙX|යා�ෙව], ඔ®ෙX 
සෙහ1දරයා සහ =වාහ _=ස ග5Cය සමඟ ඔ® පCcකා ෙබදා හැර ඇත. එ� 
හංෙX|යා� භාෂාෙව: ෙමෙH ]යැ=ණ: “සපෙ5රැවා [ෙච1ෙසÂ¸ෙX පළI වෘ5Cය] 
භංග ෙpවා! Q²මරැවා භංගෙpවා!” 

• ඉෙයා: �ගා: (Ion Bugan), 1936 d උප: =�s කාbQකයා 1983 මාbDෙp d �කෙරHl 
� ඔ®ෙX වාහනෙJ අලවන ලද Hiකb එක* සමඟ |ය පැදjම Tසා වසර දහයකට 
Bරගතව BiE. එ� ෙමෙH ]යැ=ණ: “ගහලෙයT, අ�ට ඔබ තව �රට5 අවශ/ නැත.” 
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• ඉෙයා: �ෙසEලා (Ion Guseila), ඉං�ෙ:රැවා 1985 අග d වසර හතරකට Bරගත කරන 
ල8ෙ8 රජෙJ නව පRධාTෙය* ඉ%ලQ: ඔ® පCcකා ෙබදා හ|න ලද TසE. 

• ෙග_0 නැHටෙසH¸ (Gheorghiu Nastasescu), හැට =යැC ඉk]r9 ක9කරැවා ආ�� 
=ෙර1À ෙපRාපගැ:ඩා පැCරjම Tසා වසර නවයකට Bරගත කර C¨ණ. ඔ® ඒ වන 
=ට5 වසර හතර* සමාජවාd =ෙර1À ෙපRාපගැ:ඩා සඳහා Bරගතව Biෙය]. 1983 d 
ඔ® �කෙරHl නගරෙJ පලං�යක Bට පRචාරක පCcකා ¨මට =Bකර C�ෙ� 
ජනතාවට ඔu:ෙX ෙනාසDටට ]යා පා:නට යැE ආරාධනා කරQT. 

• =*ටb ෙටා¦ (Victor Totu), ෙග_0 පෙව% (Gheorghiu Pavel), සහ Wෙලා|: 
pලැÂ�යා� (Florin Vlascianu), Bය%ල:ම 1955 d උපත ලද ක9කරැව: වසර හත* 
ෙහ1 අට* Bරගතව Biයහ. 1983 අෙග1HD 22 වැTදා, ජාCක Tවා� kනයට ක³: 
kන සවH යාමෙJ d ඔu: ෙච1ෙසÂ¸ෙX ෙර�මය නාlB හා සසඳන ෙච1ෙසÂ¸ =ෙර1À 
ගÑැ*i අ�Q: Biය d අ%ලා ෙගන C�©. 

• MQටෘ ඉ0ගා (Dimitru Iuga) 1983 d වසර නවයකට Bරගත කර8d ඔ®ෙX වයස 
අuරැ� හත³හ]. ෙච1ෙසÂ¸ට එෙර�ව ෙපළපාs පව5ව:නට ඔ® තරැණ �|ස* 
සං=ධානයට තැ5 ]rම සඳහා ඔ® රÎHj9 ]�පය* පව5වා C�©. ඔu: 
සාමකාgව කට0D කර:නට �රණා5මකව Biයහ. ඔu:ෙග: හ5 ෙදෙන* වසර 
පහකට Bරගත කර, 1984 *ෂමාව]: TදහH කරන ලද uව5, ඉ0ගා TදහH 
ෙනාjය. 

• TෙකාලාE sෙටා0 (Nicolae Litoiu) අuරැ� =Bහෙ5 d 1981 d වසර පහෙළාව* සඳහා 
Bරගත කරන ල8ෙ8 “රාජ/ ආර*ෂාවට එෙර�ව ¸ම:තcණ ]rම” සඳහාE. 1981 
_9හානෙJ d ඔ® ´ෙලාEÂi (Ploieşti) � ප*ෂෙJ තැන* ෙවත රCØඤාව* =Bකර 
C¨ණ, එෙHම ´ෙලාEÂi � ඔ9Tයා (Omnia) කෙ§ උඩ Bට පRචාරක පCc කා ¨ම 
ෙහළා C¨ණ. ෙ9 B8À: ගැන ක³: දැනෙගන Bට ]B5 ෙනාකළාය ]යා ඔ®ෙX 
මHBනාව වසර අට* Bරගත කරන ලk. 

• ඇiලා ¸: (Attila Kun) ෛවද/වරයා  1987 ජනවා| මාසෙJ d වසර Dනකට Bරගත 
කරන ල8ෙ8 වධ�ංසා වල d Qය යන ලද ෙ8ශපාලන Bරකරැෙව¸ට මරණ සහCකය* 
T¸5 ]rම පRC*ෙÂප කළ බැ=T. 

• අE ෙබාෙබs (I. Borbely) පනH හැ=|k දbශන මහාචාbයවරයා 1982 d වසර අටකට 
Bරගත කරන ල8ෙ8 හංෙX|ය: බB: පාතාල �ව5පත* පRකාශනය ]rම ෙව�ෙවT. 

මbදනෙJ ==ධාර මlට9 හැම =ටම, නැෙගන�ර සහ බට�ර 0ෙර1පය අතර සබඳතා, 
සහ ෙස1=යl පRCප5CෙJ ෙවනHක9, යනාd ජාත/:තර ෙ8ශපාලන ත5වය සමඟ ඈ& 
පැවCණ. ෙබ¥Âෙනp Bට ෙගාරබෙචාp ද*වා ෙල1කය අCශෙය: ෙවනH eෙJය, මbදනෙJ 
අEMයෙලා�ය ද එයාකාරෙය:ම ෙවනH =ය. 1960 ගණ: වs: පaව “iෙට1වාd” ]යා 
ෙහ1 “සෙය1THlවාd” ]යා ෙහ1 ජනතාව න� මඟට ෙගන යන ල8ෙ8 ඉතා කලාDර]T. 
ෙබාෙහ1 රටව% Dළ අවධානය “අEMයෙලා�මය ෙපර³කාr” නැ5න9 =ෙqෂෙය:ම 
බට�ර සමඟ, “=ෙ8ශ රටව% සමඟ ²C=ෙර1À සබඳතා පැවැ5jම” ගැන ෙයාIෙවන ලk. 



 “කාරැ©ක” මbදන රටව% ]�පයක සාමාන/ෙය: ද]:නට ලැ ම වැMෙය: B8ධ 
=ය. =ෙqෂෙය:ම නැෙගන�ර ජbමTෙJ සහ ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp d අකැමැ5ෙත:ම 
�¦වහ% ]rම සහ ෙබාෙහ1 =ට Bරගත ]rම ෙව�වට ෙස1=යl ආකෘCෙJ “මානBක 
පRCකාර” ඒවා eහ. ෙර�ම ඇDලත ඇC පRච�ඩ5වය ගැන බට�ර කතාබහ ]rම 
වැMෙය: B8ධ ෙව8d, සමහර =:kතය: තම:ෙX කත:දර මහ5 �ටප5 සංඛ/ාව* 
අෙල= වන �ව5ප5 ෙවතට ]ය:නට eහ. වැMෙය: මාධ/ අවධානය ලැ ම Tසා 
ෙබාෙහ1 ෙර�මය:, රැෙ9Tයාව පවා, තම:ෙX ]°යා කලාපය ගැන නැවත Bතා බල:නට 
පට: ග5හ. 

 එනI5 �ක �වÿ බැ=: අ� eවා න9, මbදනය සැබෑ බැ=: ]B ෙලස]: අ� 
ෙනාjය. ඇ%ෙ»Tයාෙp සහ බ%ෙX|යාෙp හැෙර:නට, (ඒවාෙJ 1980 ගණ: Bට Db] 
අය ෙව�ෙව: රÎඳu9 කඳuරැ හැiයට ඒවා පැවCණ.) වහ%-ශ«ම කඳuරැ අDරැදහ: eහ. 
නI5 ෙ8ශපාලන න� k_: kගටම පැවCෙJ හංෙX|යාව හැෙර:නට ෙ9 අT5 Bය� 
රටව% වල ප|නාමය සටහ: තබQT. B=% සමාජය k0Í කර:නට කැමැ5ත CÉ අය, 
Dර: කර දැQය 0D =රැ8ධ පා*¼ක �8ගලය:, HවාÀන 0Tය:, සහ සැඟj BiQ: 
ප%s වල පැවැ5ම ෙව�ෙව: සහාය �: අය, යනාd ජනතාව ෙවත, 1956 ට ෙපර d ෙම:, 
පRධාන වශෙය: න� =භාග ෙගා� ෙක|ණ. පRජා නායකය:ව ද න� =භාග වලට ෙගන 
_යහ. 1955 මාbD මාසෙJ d වසර අට* සඳහා යැE Bරගත කර, ඊ ළඟ වසෙb d TදහH 
කරන ලද නැෙගන�ර ජbමTෙJ ෙප1% ෙමයbකb (Paul Merker); 1962 අෙ´R% මාසෙJ d 
වසර හයක Bර ද¾වම* ලද ෙචෙකාHලැ]යාෙp අභ/:තර කට0D ඇමC රැෙඩා%W 
බර* (Rudolf Barak); I% වතාවට 1956-1961 Bරගත කරන ලද, පaව නැවත5 
1962-1966 Bරගත කරන ලද හැම =ටම තම මතය =වාදයට ග5 0ෙගාHලා=යා� 
පRCගාg Qෙලාව: EලාH (Miovan Djilas) යනාd: gට උදාහරණ ෙවC. U.S.S.R. ෙවC: 
කැ) යන ඇ%ෙ»Tයාව 1නය සමඟ ෙපළ ගැෙස8d, ෙපාsi¨0ෙර1ෙp සාමා�කාව* e සහ 
ෙස1=යl පා*¼ක Tලධා|Tය* e s| ෙබsෙශ1වා (Liri Belishova) සහ ඇ%ෙ»Tයා� 
ෙකාQ0THl ප*ෂෙJෙJ පාලන ෙකාQසෙ9 සභාපC e ෙකාෙකා ටÂෙකා (Koço Tashko) 
වැT අයට ඉතා දැM ෙලB: ද¾ව9 කරන ලk. එයාකාරෙය:ම, තව5 Tලධාr: ]�ප 
ෙදෙන¸ සමඟ, 1961 මැE මාසෙJ d |යb අ8Qරා% ෙටෙමා ෙසEෙකා (Temo Sejko) ෙවM 
තබා මරා දමන ලk. 1975 d ඇ%ෙ»Tයාව =B: 1නය සමඟ සබඳතාා අ5හැර දැ½ පaව, 
එ:වb ෙහා*සා =B: ආර*ෂක ඇමC ෙබ]b බ¬¸ (Beqir Balluku) සහ ෙHවක 
පRධාTයා e ෙපi�l �ෙම (Petrit Dume) ෙදෙදනාව Dර: කරන ලk. 

 ෙ9 0ගෙJ ෙබාෙහ1 ෙ8ශපාලන න� =භාග Dළ චර �රැෂ ෙHවය ස9බ:ධ න�වක 
d හැෙර:නට, මරණ ද¾වම �ලබ ෙලB: ද]:නට ලැෙබන අතර ද¾ව9 �: අවHථා වල 
d පවා ඒවා ]°යා5මක ෙනාjය. ෙමය බ%ෙX|යා� MQටාb ෙප:ෙචp (Dimitar Penchev) 
ස9බ:ධෙය: සැබෑ =ය. තව5 සගෙය* ඇD�ව ඔ® ෙවත 1961 d මරණ ද¾වම Tයම 
eෙJ TෙකාලාE ෙපlෙකාWෙX කෘ¼කාbQක වෘ5�ය ප*ෂය නැවත හද:නට ග:නා 
වෑයම ෙව�ෙවT. මරණ ද¾වම වසර =Hස* සඳහා න/ාෙ8ශ කරන ලk. ෙපා� *ෂමාව* 
යටෙ5 1964 BBරෙJ d ඔ®ව TදහH කරන ලk. අනDරැව ඔ®ට ක9කරැෙව* හැiයට 
බලා5කාරෙය: වැඩ ග:නා තැනක ෙHවය කර:නට B8ධ =ණ. ඒ5 ඔ® අවස: වතාවට 
Bරෙගදර ද]න ල8ෙද* ෙනාjය. 1967 Bට 1974 ද*වා ඔ®ව ය³5 Bරගත කරන ලk. ඒ 
²C =ෙර1À ෙලB: මාE9 හරහා පැන ය:නට තැ5 ]|ම TසE. ඒ පැන ය:නට තැ5 



කළ වෑයෙ9 d ඔ®ෙX QDෙර* Qය _ෙJය. 1985 d තcHතවාd ]°යා ගැන සැකයට ප5වන 
ෙප:ෙචp ෙබෙල: kවEෙ: (Belene Island) Bර කඳuරක තව5 මාස ෙදක* ගත කෙÇය. 
ඉ: අනDරැව ෙබාෙබාp ෙඩා% (Bobov Dol) යන ¸ඩා පත% ගමක Tවාස අඩHBෙJ 
ඔ®ව තබන ලk. 

 1956 ෙත* කාලය ද*වා 0ගය හා සසඳා බල8d පqචා5->ෂණ 0ගෙJ d මbදනය 
Tසා B8ධ e මරණ සහ එ� =:kතය: සංඛ/ාව පැහැksවම අ� eහ. 1956 d 
හංෙX|යාෙp සහ 1968-69 d ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp d මරා දමන ලද ඉහත සඳහ: කළ 
අය හැෙර:නට, තව5 ෙදD: Bය ගණන* පමණ* Qය _යහ. ඔu: ෙබාෙහාමය*, 
Bය%ල:ෙXම එකDව ෙදÁයය* පමණ, Qය යන ල8ෙ8 නැෙගන�ර ජbමTෙJ මාE9 
හරහා සහ බbs තා´පෙය: පැන ය:නට තැ5 කර8dය. 1988 අෙ´R% 26 වැTදා 
පRමාණව5 ෛවද/ පRCකාර ෙනාලැ�Í ෙහE: ෙචෙකාHෙල1වැ]යා� පRCගාg පෙව% 
ෙවා:කා (Pavel Wonka) ෙ9 කාලෙJ d Qය _ය අවසාන ෙ8ශපාලන Bරකරැවා eෙJය. 

 =:kතය: ගණනය අක°මව5 සහ �Âකර eව]. මරණ ගණ: ]rෙ9 d සමහර =ට 
රහH ෙපාÒBය =B: මරා දමා |ය අනDරැ ෙලB: අඟවන ලද ඒවා ද ඇDල5 කළ 
0DE. 1977 d �0 Qiයාවෙ5 වැඩ වbජනය* ෙමෙහයවන ලද රැෙ9Tයා� ඉං�ෙ:රැව: 
ෙදෙදෙන¸ෙX B8�ය එවැ:න]. වැඩ වbජනෙය: සC ]�පයකට පaව ඔu: ෙදෙදනා 
මරා දැQණ. 

 1956 : පa 0ගය ගැන අනාගත පbෙJෂණ වල d සමහර =ට =:kතය: වbග 
අධ/යනය* සහ සාමාන/ Bරකරැෙව* ගැන ෙකi සටහන* ද]:නට ලැෙබ� ඇත. 
මාE9 හරහා ය:නට තැ5 කර8d සහ හIදා මැkහ5j9 වල d Qය _ය අය ෙලස]: 
ෙ9 0ගෙJ ෙබාෙහ1 =:kතය: සැම =ටම Bරෙගදරක ෙනාBi බව අ� දTI. එෙHම, 
ෙචෙකාHෙ%වැ]යා� නාට/ රචක වැ*ලාp හෙව% (Václav Havel), හංෙX|යා� දාbශTක 
ඉHlවා: ¨ෙබ1 (István Bibo), රැෙ9Tයා� රචක ෙප1% ෙගාමා (Paul Goma), සහ �8�මය 
පRජාෙp තව5 සාමා�කය: e දැM පRB8�ය* ලැÉ =:kතය: පමණ* ගැන =ෙqෂෙය: 
අවධාරණය ෙයාI ]rම5 ෙනාකළ 05ත]. ම:ද එ=ට අ�ට ෙ9 රටව% Dළ Qsයන CH 
හත³H ගණනක ජනතාව* අ� ෙනාසලකා හ|:ෙනI. ෙම� d බෙබ% (Babel) ෙහ1 
මැ:ෙඩ%Hට9 (Mandelstam) වැT සමාජ මlටමක Bi ]Bෙව¸ 1956 Bට 1989 ද*වා 
කාලෙJ d ෙවM තබා මරා දැIෙ: නැතැE නරැමෙය* =B: ]ය:නට ඉඩ ඇත. එනI5 
සැබැ=:ම බ%ෙX|යා� රචක ෙජ1b� මාෙකාp 1978 සැ´තැ9බb මාසෙJ d ල:ඩනෙJ d 
ඝාතනය jම, බ%ෙX|යා� රහH ඔ5Dකාරෙය¸ෙX වස ෙපe ¸ඩ D�ව]: මරා දමන 
ලද B8�ය ද*ව:නට හැ]E. තව5 තරැණ =:kතය: Biයා =ය හැ]E, ඒ අයෙX 
¸සලතා k0Í ව:නට ]Bදා ඉඩ* ෙනාලැ�©. නI5, හැම තැනම, =ෙqෂෙය:ම 
රැෙ9Tයාෙp, ෙබාෙහ1 Bරගත කරන ලද සහ මරා දමන =:kතය: eෙJ සරල ෙලB: 
jkවල Bi සාමාන/ ජනතාවE. ඉCහාසය ]B kෙනක ෙ9 සාමාන/ ජනතාවෙX න9 
අමතක කර දැQය 0D ෙනාෙp. 

 කලාකරැව: සහ අ¬5ම =kයකට තම:ෙX අදහH ]යාපා:නට සම5 TbමාණÖÒ 
�8ගලය: ගැන ෙකාQ0THl ආඥාදායක5ව TරDරැව ¨ෙය: Bi බව Bය%ල:ම ද:නා 
කාරණය]. 77 ස:නස යැE හැ�:ෙවන ලද =රැ8ධ ප*ෂෙJ මැTෙෆHෙට1ව ෙව�ෙව: 
අ5ස: 260 * එකD jම හIෙp ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp ෙකාQ0THl නායකය: 1977 



Iල d තැCෙගන Biයහ. ඒ5 ෙකාQ0THl ෙර�ම ඊට වැMෙය: සැල]ය 0D තරමකට 
¨ය j BiෙJ =B CH දහH ගණනක ජනතාව පාරට බ�8dය. 

 1980 ගණ: අග ෙව8d, ජනතාව තව �රට5 මහා >ෂණය ගැන ¨ෙය: ෙනාBiයහ. 
ඉC: එයාකාරෙය: අවසානෙJ Bය� ආ�� බලයට ෙපා� පහර* පැQෙණන ලk. 

අ`තය abබඳ සංeEණ කළමනාකරණය 

 �ක දශක ගණනාව* �රා පැවCෙJ න9, ක°මය* සහ එ� Él සප5D පැළ� 
ඒජ:තවරැ: =B: ෙගෙනන ලද �ක අමතක කර දම:නට, ෙහ1 ජනතාව ලවා එය 
අමතක කරව:නට ��ව: ද? පරා�ත eව: ගහලය: සහ වධකය: ෙව8d, ඔu: ගැන 
කරැණාව:ත සහ ඉවBsව:ත බව]: ක¦0D කර:නට ��ව: ද? පRජාත:තcවාද සහ 
²CෙJ rCය ��¦ව:නට අෙය* කැමැ5ෙ5 න9, එ� d ක³: Bi නායකය: සහ 
ඔu:ෙX සහායකය: ගැන, =ෙqෂෙය:ම ඔu:ෙX සංඛ/ාව අC මහ5 ව�ෙJ සහ රාජ/ 
යා:තcණය a=ස% ව�ෙJ න9, එ=ට ඔu: ගැන ¸ම* කළ 0Dද? 

  මධ/ම සහ _©ෙකාන kග 0ෙර1පෙJ නව පRජාත:තcවාදය: ෙ9 පRqන වලට 
�³Dරැ ෙසාය:නට වෑය9 ෙගන ඇත. ෙකාQ0THl යා:තcණය �|B� ]rම, එE: �Rය 
ජනක ෙනාe මතකය: නැවත ෙගාඩ ගැ²ම කර:නට uවද, එය දවෙH ෙමෙහය =ය. ෙ9 
�|B� ]rම ෙකාතර9 ��% ෙලB: කළ 0Dද ගැන සහ එයට ෙයාදාගත 0D ක°මෙpද 
ගැන, �ට� ෙකාQ0THlවාd: ෙබාෙහාමය* ද Biන නව නායකය: අතර එ]ෙනකා 
සමඟ =රැ8ධ ෙවන මත ගණනාව]. අපරාධ සං=ධාන යැE ]යා ෙකාQ0THl ප*ෂ 
තහන9 කරන, සහ දැනට වD: අතර Biන �ට� නායකය: Bය%ල:ම න� මඟට 
ෙගන යන—රÎMක% ෙමෙහ09 කැඳවා C¨ණ. අෙන* අතට, පරණ ෙකාQ0THl පRCප5C 
B�කරන �8ධකරණ මඟහ|:නට ද මහ5 ෙසE: කැමැ5ත* C¨ණ. �ට� ෙප1ල:ත 
අගමැC තදාeH මෙසා=ෙයlH] (Tadeusz Mazowiecki) ෙහ1 ෙච* සහ Hෙලාවැ* 
ජනරජය වල ජනා�පC e වැ*ලාp හෙව%, ක³: පැවC ෙර�ම වල අපරාධ ෙහළා දැÅම 
ෙහ1 අ�කාr තනDරැ වs: ඒජ:තවරැ ඉව5 ]rම ය� නැවත5 ක³: පැවC ෙර�ම 
වල ක°මෙpද වලට ආපa �=Áම* යැE සැල¸ෙp නැත. ෙ9 ෙකාQ0THl =ෙර1À 
පRජාත:තcවාd:ට >Cය පවCන වාතාවරණයක ආ�� ]rම උවමනා ෙනාjය. ඒකා�කාr 
ෙර�ම වලට dbඝ කාලය* CHෙH =ෙර1ධය ද*වන ලද හංෙX|යා� රචක _ෙය1b_ 
ඩාෙලාH (György Dalos), 1990 d ෙමෙH sjය: “�|B� ]r9 සහ ෙශ1ධනය:, අෙය* එ� 
d “වස:තෙJ ෙශ1ධනය” යනාd e පද වහර* අHෙH සැඟෙව:නට හැ]j Biයද, පරණ 
ෙර�මය යටෙ5 වැඩ කළ අය අතර ගැ%රැ ෙලB: I% බැස ග5 අනාර*¼ත හැê9 
Tbමාණය කළ හැ]E, අ�ට තවම5 ඒ අයව ඉතා අවශ/යE…>Cය =B: නව 
“ප*ෂපා�” බවකට ඉඩ පාදා �:ෙනා5 එ=ට ත5වය පRජාත:තcවාදය යන අදහස ගැන 
යා:තQ: ෙහ1 ]B5 ස9බ:ධය* ෙනාපවCන ෙලස]: ඉතා දරැÍ =ය හැ]E.”  37

 Tදහස ය³ Hථා�ත කර kන ]�පය* ය8d, ෙකාQ0THl ෙර�ම වල වD: අතර 
Biන සහ Qය_ය, Tහඬ සහ පRB8ධ, =:kතය: සහCක ෙලB: හÄනා ග5තu: 
වග]ය 0D =මbශන මධ/යෙJ Biයහ. අ0*C සහගත ෙලස ෙවM තබා මරා දමන ලද 
ජනතාව, Bරගත කරන ලද, වන මාbග අE: කරන ලද, ප*ෂෙJ ෙබාරැ වලට kනපතා 

 György Dalos, “Liberté sans paroles,” Le monde-liber, no. 6 (December 1990).37



පාෙÃ යට5jෙම: අවමානයට ප5 කරන ලද, යනාd වශෙය: Bය� ==ධ වbගවල 
=:kතය: ෙවත අවධානය ෙයාI ෙවන ලk. “අCශයෙද1� උරැමය” යැE වැ*ලාp හෙව% 
හÄ:වන ල8දට සහ අපරාධ සහ ද¾ව9 ගැන දැM අbÉද වලට5 I®ණ ෙද:නට 
පqචා5 ෙකාQ0THlවාd සමාජයට B8ධ eෙJය. �* ෙpදනාෙp පRධාන සා*¼කරැවා 
හැiයට =:kතයාව දැÅෙ9 d, ෙ9 �ක Tසා Tපැදෙවන අමනාපය සංBඳjමට ෙහ1 එය 
තව �රට5 පRෙය1ජනයට ගැ²ම සඳහා සමාජය: =B: අTවාbෙය:ම ඔu:ෙX නව 
ෙ8ශපාලන Tලධාr: ෙවත අායාචනා කළහ. ෙපෟ8ගsක ලාබ උෙදසා ෙ9 ත5වය 
පRෙය1ජනයට ග5 සමහර අය Biයහ. එෙHම අ:ධ ෙලස]: ඇC =ය හැ] ප³ගැ²9 
වැළැ*jමට උවමනා e අය ද Biයහ. පැ5තකට j බලාෙගන Bi අය ෙම:ම 
පRජාත:තcවාදෙJ ෙමෙහ09 ෙය1ජනා කරන අතෙb �Âට5වෙJ සැබෑ ෙÃD ෙසාය:නට සහ 
ම�ෂ/ �බලතාවය ගැන ස=ඥාTක e අය ද Biයහ. Bය� ෙකාQ0THl ෙර�ම Dළ 
“Tහඬ බ®තරය*” Biන ලk. එ� හාස/ජනක පැ5ත eෙJ වඩා5ම සාමකාg ෙලB: 
Bi අය, හu%කාරය:ෙX ත5වයට පැQ© අය, අවසානෙJ d Êඩකය: ෙව�ෙව: 
වඩා5ම මෘග ප³ගැ²9 මහා හ6: කැඳවන ලද අය jමE. 

 එපමණ වසර ගණනාව* Dළ =ශසනය කරන ලද මතකය: වs: පaව මෑත 
අ�තය ෙකෙH uවාද ය:න පැහැks ]rම ආෙpගා5මක ෙනාවන ෙලස]: B8ධ jම 
එතර9 ��මය* ෙනාෙp. වාරණය ½ෙල15පාටනය e පaව පRකාශනය මහ5 ෙලB: පැCර 
යාම5, ==ධාකාර මතවාදය: හට ගැ²ම5 Hවභාවෙය:ම ද]:නට ලැ�©. ඉහළ ෙලස 
මාධ/ අවධානෙය: 0D �=Áම, ආෙpගා5මක බව TC හඹා යාම යනාkෙය: 0D 
මාධ/ෙpදය පමණට වැM සරල අතකට, ක�-සහ-a� දැ*ම]: 0D e, අ:Cෙ9 
d,�ටරi: ෙගනැ=5 Hථා�ත කරන ලද ෙර�මයකට එෙර�ව සට: කරQ: BiෙJ I� 
මහ5 ෙ8ශයම පRCෙර1À සට:කාg: ෙලB:ය ය:න හkBෙJම ෙප² යෑම ද*වා, 
ඉCහාසය =:kතය:ට එෙර� ගහලය: යන ත5වයකට a� කරන ලk. ෙ9 ]°යාවsෙJ 
d වචන එ� B09 අbථ නැC කරගC. “ජනසංහාරය” යන වහර ®වමාරැ කර ගැTණ: 
ෙකාQ0THlවාd: =B: රැෙ9Tයා�ව:, ෙච*, සහ අෙන* අය ජනසංහාරයට ල* 
කර� ලැ ය; ෙච* =B: Hෙලාවැ* ෙවත ජනසංහාරය kය5 කර:නට වෑය9 කෙÇය. 
රැෙ9Tයාෙp ජනතාව “රD ෙහාෙලාෙක1Hl” එක* ගැන කතා කර:නට පට: ග5හ. 
බ%ෙX|යාෙp “ආදාහනාගාරය* පමණ* ෙනාමැC e අපRමාණ අuÂ=lH” ගැන සgකරණ 
�ලාX ගැන සඳහ: කරන සාමාන/ ක°මය* බවට ප5=ය. 

 මෑත අ�තය ගැන ෙමයාකාර පRෙpශය: දැනටම5 අප*ෂපාත අධ/යනවල අරIණ j 
ඇත. පqචා5 ෙකාQ0THl සමාජ Dළ ෙදවැT ෙල1ක 08ධෙJ බලපෑ9 ෙකාතර9 දැM 
ෙලB: ඇ5දැE ]යා එE: පැහැksව ]යා පාE. එ� වැMෙය:ම පැ5තකට බර රට ෙලස 
පැවC 0ෙගාHෙල1=යාව දැ*=ය හැ]E. එ� මෑත කාÒන 08ධය අbධ ෙලB: ඊට ක³: 
වසර පනහකට ෙපර උ5පාදනය කරන ලද ගැ¦9 වල k�ව]. එ� d ගැ¦9 ඇ=Òම 
සඳහා මතක සටහ: T:kත ෙලB: හaරැවා C¨ණ. 08ධෙJ ෙසවනැs මැÅ ෙගාB: 
ෙනාC¨ණ. =ෙqෂෙය:ම නාlB ජbමTෙJ �ට� Qතc පාbශවය: අතර. මාෂ% ෙපෙl: 
(Marshal Pétain) රැෙ9Tයා� ෙහ1 Hෙලාවැ]යා� eෙJ න9, ෙබාෙහ1 �|ස* =B: ඔ® 
ෙකාQ0THlවාදෙJ =:kතෙය* හැiයට බාරග� ඇත. ඔu:ෙX රටව% වල d කරන ලද 
¸|රැ අපරාධ සඳහා 08ධෙය: පaව මරණයට Tයම කර ෙවM තබා මරා දමන ලද 



රැෙ9Tයා� ආඥාදායක ඇනෙටාෙනH¸ සහ Hෙලාවැ* ජනා�පC ෙමා:Á’:ෙය1 ෙය1ෙසã 
iෙස1 යන ෙදෙදනා ද එවැTම සැල]%ලට ප5=ය. 

 ෙකාQ0THl ෙර�ම ගැන ඉCහාසය දැ: දැM ෙලB: ෙ8ශපාල²යකරණය j ඇත. 
=ෙÃෂෙය:ම ප*ෂ සහ ව/ාපාර =B: ඔu:ෙX �රාතනය: සහ ස9පRදායය: නැවත 
හÄනාග:නට වෑය9 කර8d. ෙ9 ෙපා5 එ* කbතෘවරෙය* ෙවන ෙප1ල:ත ජාCක අ:ෙ+ 
පැෙකාpH] ]B5 ¨ය* නැCව ෙප1ල:තෙJ “B=% 08ධය” ගැන කතා කර:ෙ: එ� 
ස9භවය: ගැන ෙසjම පෙසකට දමQT. ඒ5 වාසනාවට ඒ 08ධය වචන වs: එක* 
පම©. පරණ Qථ/ා සහ �රාවෘ5ත ය³5 ඉ�ෙදQ: අ¬5 ඒවා බවට හැෙර8d අ�තය 
හaරැවා ෙගන සහ උපකරණය* කරෙගන ඇත. =:kතය: සංඛ/ාව ගැන ඇC Qථ/ාව 
=ෙqෂ අවධානය* ඉ%ල:න]. පRංශ ඉCහාසඥ ෙරාබl ෆûෑ:*ට අ�ව, ෙ9 ද5තය 
පRධාන සංෙ*තය* බවට ප5ෙවE, ග©තමය සත/ය*; එය මරණය ගැන සංවාද වලට 
අ�කාරය* සපය:න], එෙHම එE: මහා Qය යෑ9 fජ²ය ¨sd9 බවට හරවE. ඉC:, 
නව ජාCක සහ සමාජ Qත/ාව: ෙසායා පbෙJෂණ කරන අය අතර =ච*ෂණය �³බඳ 
=ෙqෂෙය: අවධානය ෙයාI කළ 0D අවශ/තාවය* ඇත. 

 රටක ෙ8ශපාලන ප|නාමය �³බඳ ගැ%රැ =මbශනය* සඳහා ඉCහාසෙJ ආ:Cක 
ල*ෂ/ය: ගැන ෙ8ශපාලන අවධාරණෙය: 0D ප|වbතනය* සහාය ෙp යැE ]යා 1956 
හංෙX|යා� =´ලවෙJ ඉCහාසය �³බඳ ඉ:Hii0l � අධ/*ෂක හංෙX|යා� ජාCක 
�ෙය1� slවැ: (György Litván) ෙය1ජනා කර ඇත. එවක පැවC ආbôක ගැට� ෙහ1 
ෙවන5 ෙවනHක9 වs: ද*වනවාට වැMෙය: රටකට එ� මෑත ඉCහාසය ගැන ඇC 
සබඳතාවය D³: පRජාත:තcවාදෙJ ==ධ වbගවල ½ලය: �³බඳ සංවාද වැMෙය: 
දැනග:නට ලැෙබනවා යැE ඔ® ]යා BiE. 

 Bය� මතකය: ය9 �රකට “Tbමාණය” කරන ලද ඒවා ෙවC, එෙHම ෙ9 B8�: 
ගැන Tල මතය ද ඊට �ටC: ෙනායE. ²C ස9පාදකය: සහ �රණ ග:නu:ෙX සභා 
වs: අ¬5 ව/වHථා යi: �ව:ෙ: ¸මන ස9පRාදයය:දැE ]යා5, I8දර වල සහ බැං¸ 
ෙන1l¦ වල kHෙව:ෙ: කාෙX I®Í ද ]යා5, සමර:නට අවශ/ ¸මන ජාCක Tවා� 
kනය: දැE ]යා5, �³ගැ:=ය 0D පද*ක9 ෙමානවාදැE ]යා5, සැම|ය 0D B8À: 
ෙමානවා දැE ]යා5, සහ jk, චDරශ«, මහජන Hථාන වලට දැQය 05ෙ5 කාෙX න9 දැE 
]යා5,—එෙHම, සැබැ=:ම, පාසැ%වල ඉගැ:=ය 05ෙ5 ¸මන =ෂය මාලාව*දැE ]යා5 
ෙත1රා ග� ලබC. ෙකාQ0THl 0ගෙJ jරය: සහ =:kතය: අමතක කළ ෙනාහැ]E. 
එෙH නI�, ෙබාෙහ1 පqචා5 ෙකාQ0THl ෙර�ම =B: ඔu:ෙX ඉCහාසය Dළ 
ෙකාQ0THl 0ගය වරහ: ඇDලත ෙයාද:නට �රණය කර ඇත. ෙමය =BවැT Bයවසට 
අ¬5 ෙදය* ෙනාෙp. රැBය: මතකය ගැන =ෙqෂෙය: හදාරන ඉතාs ජාCක ඉCහාසඥ 
ම|යා ෙෆෙරi (Maria Ferretti) =B: ෙප:වා d ඇC ප|k: ඉතාs ෆැ¼HlවාදෙJ ෙහා%මන 
Pමදාන කර� �©ස ඒ හා සමාන පRෙpශය* ෙබෙනෙඩlෙට1 ෙක°ාස (Benedetto Croce) 
=B: ෙය1ජනා කරන ලk.  වරහ: ඇDෙ% දැgම හැම=ටම මායාව]. එෙHම ස9fbණ 38

දශකය: සරල ෙලB: වළලා අමතක කර දැQය ෙනාහැ]E. ෙ9 දශකය: =B: ඒ සෑම 
රටකම �රවැBය: බ®තරයෙX දැ*ම හැඩගසා ඇත. එෙHම එ්වාෙය: සමාජ සහ 
ආbôක සංවbධනෙJ මාbගය ද �රණය කර ඇත. අප*ෂපා� =මbශන වෑය9 කර:ෙ: 

 Maria Ferretti, La memoria mutilata: La Russia ricorda (Mutilated memory: Russia remembers) (Milan: Corbaccio, 1993).38



හැkයාව මනාව පැහැks කර:නටE. එයට ඒÅය �8ගලය: අතර, ක�ඩාය9, සමHත 
ජනතාව අතර Hවයං =ෙpචන ඉCහාසමය ෙලB: ෙනාමැC (අ�ව) ද =භාග කර බැÒම 
ඇDල5 ෙවE. එෙHම සා½�ක වගÅම* ගැන නැවත හැr බැÒම මඟ හ|න ආශාව 
(ෙර�මය Tහඬව හඟවන සහාෙය: 0D eව) ගැන ද =භාග කර බැÒම ඇDල5 ෙවE. 
එෙHම “අ�ක9පාව ලබා ගැ²මට තම: =:kතය: යැE හඟවන ජනතාවකෙX” 
මානBක5වය පැව�ෙම: Bය%ල ගැන සමHත ජාCයකට සමාව ෙදන ආකාරය5 =භාග 
කර බැÒම B8ධ ෙp. රැෙ9Tයාෙp “සා½�ක මෘතjරය:jෙ9වාදය” යන අදහස 
ඇෙල*සැ:ඩා ෙ%Xෙන%-ලැවැHñ: (Alexandra Laignel-Lavastine) =B: අධ/යනය කර 
ඇත. එය හා යන “අ�ංසක සංÅbණය” සෑම ෙදය*ම ෙවන අෙය¸ෙX වැරÎ8ද* Tසා 
B8ධ ෙවන ෙලස]: ෙප² යෑමට මඟ පාදE. 

 පqචා5 ෙකාQ0THl ෙ8ශය: Dළ අ�තය පාලනය ]rම ය:න ෙපාත* තර9 kග 
අධ/යනය* සඳහා උ�ත, පRමාණව5 ෙලB: සංÅbණ e මාතෘකාව]. ෙ9 අවHථාෙp d 
වැMෙය:ම සැල]ය 05ෙ5 ඒ සඳහ: කරන රටව% අතර ඇC ෙවනHක9 ෙවC. 
=ෙqෂෙය:ම රැෙ9Tයාව ග5=ට, පරණ ෙකාQ0THl ෙර�මෙJ �|Q 1966 ෙනාවැ9බb 
පාbsෙ9:D සහ ජනා�පC මැCවරණ ද*වා බලය සDව Biයහ. එයාකාරම ත5වය* 
කාලය* �රා බ%ෙX|යාෙp ද C¨ණ. ඒ5 ඒ රටව% වල uවද, ෙකාQ0THlවාd: යටෙ5 
මbදන ගැන වාbතා සටහ: සෑෙහන පRමාණය* දැනට ඉk|ප5ව පව�. ඒ5 ඒ Bය� 
රටවල �රවැBය: ෙකාQ0THl පාලනෙJ අuරැ� �³බඳව සෑෙහන තර9 වාbතා සටහ: 
පRමාණය* ඔu:ෙX අෙ5 ඇCව Biය ද, =:kතය:ෙX ෙතHතෙ9:D දැ: සාමාන/ය* 
j පැවCය ද, �රාෙ%ඛන ½ලාශ« සgප ෙලB: =මසා බලන පදනම මත ගැ%රැ ඉCහාස 
අධ/යන තවම5 නැත. සමහර =ට ෙච* ජනරජය, ෙප1ල:තය සහ හංෙX|යාව එ� d 
ව/ාCෙbක =ය හැ]E. 

 ]B� ෙකාQ0THl ප*ෂය* තවම5 තහන9 කර ෙනාමැC බව ෙම� d ෙප:=ය 
05ත]. ෙච* ජනරජෙJ හැෙර:නට ෙ9 ප*ෂ ඔu:ෙX න9 ෙවනH කරෙගන BiC. 
ෙච* ජනරජෙJ ප*ෂය ඇDලත ජනමත =චාරණයක පRCඵලය eෙJ නම එෙHම තබා 
ගැ²මට �රණය jමE. සෑම තැනකම පාෙÃ, වැMෙය:ම �a�a යැE ෙහ³ e නායකය: 
ෙනරපා හැ|ණ. එෙHම නායක5වය ස9fbණ ෙලB:ම අ¬C: ප5 කර ගැTණ. 

 මbදනයට වග]ව 0D අය ගැන න� Hව%පය* පමණ* පැවැ5ෙවන ලk. 
වැMෙය:ම පRB8ධ න�ව රැෙ9Tයාෙp පැවැ5=ණ. TෙකාලාE ෙච1ෙෂH¸ සහ ඔ®ෙX 
¨|ඳ 1989 ෙදසැ9බb 25 වැTදා ෙවM තබා මරා දමන ල8ෙ8 ෙබාරැ න�ව]: පaවE. 
එE: පaව ඒකා�පCයාෙX මළ Bරැර ජාCක රෑපවා�Tෙය: ෙප:වන ලk. බ%ෙX|යාෙp 
�ට� ප*ෂ මහා ෙ%ක9 ෙටාෙඩාb ¼pෙකාW (Todor Zhivkov) 1991 අෙ´R% මාසෙJ d න� 
මඟට ෙගන _ය ද, ඉ:පa TදහH ෙක|ණ. පRC=රැ8ධාභාස ෙලB: ඔ® බ%ෙX|යා� 
ප*ෂ එÒlවාd සට: පාඨය* සමඟ ව5ෙව:නට පැහැks ෙලB: වඩා5ම අසම5 eවා 
=ය: “අ� බලය අ%ලාග5ෙ5 ෙ% හැÒෙමT, අ� ෙ% හල:ෙ: නැCව එය අ5 ෙනාහ|I.” 
ඇ%ෙ»Tයාෙp d සමහර ෙකාQ0THl නායකය:ව “මහජන ෙ8පල අපහරණය සහ 
�රවැBය:ෙX සාමානා5මතාවය ෙනාතකා ]°යා]rම” සඳහා ද¾ව9 ලැ�ණහ. එවැT 
ෙලස]: කට0D කළ අෙය¸ eෙJ එ:වb ෙහා*සාෙX ¨|ඳE, ඇයට අuරැ� එෙකාළහක 
Bර ද¾වම* ලැ�©. ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp ප*ෂ ම�ඩලෙJ සාමා�කෙය* සහ පRාX 



නගර සභා ප*ෂ කQ¦ෙp පළI ෙ%ක9 e QෙරාHලාp Hෙටපැ: (Miroslav Štěpán) 1991 
d වසර ෙදකකට Bරගත කරන ල8ෙ8 1989 ෙනාවැ9බb 17 වැTදා ෙපළපාs _ය ස½හය* 
ෙවත පRච�ඩ5වය දැ*jම ෙÃDෙවT. නැෙගන�ර ජbමTෙJ �ට� නායකය:ට එෙර�ව 
න� ගණනාව* ෙගා� කරන ලk. 1997 අෙග1HD � d අවසාන ෙකාQ0THl නායකයා e 
ඉෙගා: ෙක°:H (Egon Krenz) ට එෙර�ව වඩා5ම මෑතක d පැවැ5ෙවන ලද න�ව B�=ය. 
ඔ®ට වසර හයාමාරක Bර ද¾වම* �:� j අනDරැව ඇපැ% ගැ²ම මත TදහH කරන 
ලk. 1999 d, ජනරා% ෙවEෙච* ජරැෙෂ%H] (Wojciech Jaruzelski) ෙවත ෙච1දනා තවම5 
ෙගා� ෙවQ: පවCE. ඒ 1970 ෙදසැ9බb � d §:H* � වැඩ වbජකය:ෙX මරණ 
ස9බ:ධෙයT. ඔ® ආර*ෂක ඇමC ෙලB: ෙවM Cය:නට යැE ]යා BiෙJය. (1996 d 
ඔ® ෙවත ෙගා� කරන ලද එන9 1981 ෙදසැ9බb � d මාෂ% ²Cය පැනjෙ9 ඔ®ෙX 
PQකාව සඳහා ෙච1දනා වලට ජරැෙෂ%H]ට ෙප1ල:ත පාbsෙ9:Dෙp *ෂමාව* පRදානය 
කරන ලk.) එයාකාරෙය:, 1968 d අ�වාÁ හIදා වලට “ආරාධනා” කළා යැE පRාX � 
ෙකාQ0THl නායකය: ]�ප ෙදෙන* න� මඟට ෙගTය:නට වෑයම* පRාX � B8ධ 
ෙවQ: පවCE. 

 අපරාධ ස9බ:ධෙය: ඍ¹වම සැකයට පාතc e ==ධ ආර*ෂක ෙHවා වල Tලධාr: 
]�ප ෙදෙන*ෙX න� ද පqචා5 ෙකාQ0THl 0*Cයට ඇDල5 ෙවE. ඒ අතර වඩා5 
¸Dහලය දනවන න�ව ව�ෙJ ෙප1ල:තෙJ ඇඩ9 �0මb (Adam Humer) සහ ආර*ෂක 
¨0ෙර1ෙp (Urząd Bezpieczeństwa  -UB) තව5 Tලධාr: එකෙළාH ෙදෙන¸ෙX න�වE. 
1940 ගණ: අග සහ 1950 ගණ: Iල =රැ8ධ ප*ෂය මbදනය ]rෙ9 අපරාධ සඳහා 
ඔu: න� මඟට ෙගන ය� ලැÉහ. එවක d �0මb කbන%වරෙය]. ඔ® 1954 ද*වා 
මහජන ආර*ෂාව සඳහා e අමාත/ාංශෙJ =මbශන ෙදපාbතෙ9:Dෙp උප පRධාTයාව 
BiෙJය. ෙ9 අපරාධ ෙපා�ෙp ම�ෂ/5වයට එෙර� අපරාධ හැiයට =Hතර ෙක|ණ. වසර 
ෙදකාහමාර* �රා පැවC න�ව අවසානෙJ d 1996 මාbD 8 වැTදා �0මb ෙවත වසර 
නවයක Bර ද¾වම* Tයම =ය. හංෙX|යාෙp �ඩෙපHl නගරෙය: ඊසාන kග e 
ස%ෙගාටා|යා: (Salgótarján) නමැC කාbQක ටuමක d 1956 ෙදසැ9බb 8 වැTදා B=% 
ජනතාව ෙවත ෙවM තැÉ අය 1995 ජනවා| මාසෙJ d ම�ෂ/5වයට එෙර� අපරාධ කරන 
ල8දu: හැiයට ද¾ව9 ලැÉහ. ඒ5 1997 ජනවා|ෙJ d හංෙX|යා� a�| උසා=ෙJ 
�:�ව Tෙpදනය කෙÇ 1956 ෙනාවැ9බb 4 වැTදාට පa ෙස1=යl හIදා ²C =ෙර1À 
ෙලB: මැkහ5 jම Tසා හංෙX|යාව සහ U.S.S.R. අතර 0ද ත5වය* පැව�ම Tසා ෙ9 
අපරාධ 0ද අපරාධ හැiයට සැල]ය 0D බවE. 

 ක³: ෙස1=යl කඳuර ෙලB: Bi Bය� රටව% අත|:, රෙl ෙකාQ0THl අ�තය 
කළමනාකරණය කර:නට වඩා5ම අ�නකරණ පRෙpශය හදාග5ෙ5 ෙච* ජනරජය =B: 
=ය හැ]E. 1948 ෙපබරවා| 25 : පaව අ�කාr: =B: රජයට පවරා ග:නා ලද භා�ඩ 
ආපa dම, සහ අ0*C සහගත ෙලB: ද¾ව9 කරන ලද Bය%ල:වම ෙපා�ෙp 
�නරැ5ථාපනය ]rම, අTවාbය කරන ²C අ�මත කරග5 එකම රට එය =ය. පRාෙ8éය 
සහ kHCc*ක උසා= වs: 1994 d දළ වශෙය: 220,000 ක ජනතාව* �නරැ5ථාපනය 
]rම එයට උදාහරණය]. 1998 d ෙප1ල:තය ද එවැT ²Cය* අ�මත කරග:නා ෙත* 
Bය� අ�කරණ සහ ෙපාsBෙJ Tලධාr:ෙX පa¨9 =මසා බලQ: මහජන තනDරැ 
වලට ප5jම Áමා කරන “*ෂමාෙව: �|B� jම” යන ²Cය* ස9මත කරග5 එකම 
රට ෙච* ජනරජය =ය. පරණ ෙර�මෙJ ෙපාsH වාbතා වල සඳහ: ෙවන ෙලB: ඕනෑම 



ෙජ/Âඨ Tලධා|ෙය¸ෙX අ�තය =මසා බල:නට =වෘත හැ]යාව* පැව�ම ඒ ²Cෙය: 
ඉ%ලා BiෙJය. එෙHම පරණ ෙර�මෙJ සාමා�කය: ෙසායා ය:නට, ෙකාQ0THlවාදෙJ 
අපරාධ ගැන වාbතා කරන සහ =මbශන කරන ¨0ෙර1ව*, ඒ සඳහා =ෙqෂ ප|පාලන 
ආයතනය* ඇC එකම රට ද ෙච* ජනරජය =ය. ෙච* ජනරජෙJ ෙපාÒBෙJ =මbශන 
¨0ෙර1ෙp අඛ:ඩ අංගය* හැiයට, 1948 Bට 1989 ද*වා කරන ලද ඕනෑම ෙකාQ0THl 
අපරාධ සඳහා ෙතාරDරැ එකD ]rමට5 ෙච1දනා ෙගා� ]rමට5 ෙ9 ආයතනයට 
ස9fbණ බලය C¨ණ. säත සා*¼ ¨0ෙර1ෙp ෙHවකය: 80 * පමණ BiC. එය 
අ�කරණ ]°යාවsෙJ ²Cමය මත වලට මැkහ5 ෙවE; සෑම අපරාධය*ම සඳහා එයට 
න�ව* ෙගා� කළ 0D ෙවE, ඒ සඳහා අවශ/ සා*¼ එකD කර 0DE, එ=ට ඒ න�ව 
මහජන අ^ෙච1දන ෙදපාbතෙ9:Dවට යැ=ය 0DE. 1997 d =භාග කරන ලද 98 
ෙදනාෙග: න� 20 * වලං� යැE සැල]ණ, එE: 5 * උසා=යට පIÍවන ලද අතර 
එ* අෙය*—රාජ/ ආර*ෂක ආයතනයක �ට� =මbශකෙය*—වසර පහකට Bරගත 
කරන ලk. 1999 ෙදසැ9බb 29 දා ෙව8d Bය� න� Tමා කරන ලk. 

 säත සා*¼ ¨0ෙර1ෙp වbතමාන අධ/*ෂකවරයා, වැ*ලාp ෙබ:ඩා (Václav Benda) 
�®Íෙව: ග©තඥෙය], 1970 ගණ: සහ 1980 ගණ: වල d =රැ8ධ ප*ෂෙJ වැදග5 
ච|තය* e අතර ෙහෙතම BරබාරෙJ වසර හතර* Biන ල8ෙද]. අද ඔ® ]°HCයාT 
පRජාත:තcවාd ෙසෙනl ස^කෙය]. මෑතක d පැවැ5e ස9Iඛ සාකmඡාවක d ඔ® 
ෙකාQ0THl අපරාධ සහ ම�ෂ/5වයට එෙර� අපරාධ ගැන ඔ®ෙX Hථාවරය ෙමෙH 
පැහැks කර BiෙJය: 

අෙ´ ²Cකරණය Dළ ම�ෂ/5වයට එෙර� අපරාධ සඳහා කාල Áමා ව/වHථා 
අ5හැrම* ඇDල5, ඒ5 එය ෙකාQ0THl අපරාධ ෙව�ෙව: ෙයාදාග:න 
��ව:ද ය:න ගැන අ�ට =qවාසය* නැහැ. ෙකාQ0THlවාදෙJ Bය� අපරාධ 
ම�ෂ/5වයට එෙර� අපරාධ ]යන අපට ඕපපාCකව Tbවචනය කර:න බැහැ. ඒ 
හැෙර:න, කාල Bමා ව/වHථා Dර: ]rම ගැන අෙ´ ජාත/:තර Hථාවරය 1974 d 
ෙචෙකාHෙල1වැ]යාව =B: අරග5ත, කාල Áමා ව/වHථාව අ5හැrමට ඒ kනයට 
ෙපර වැෙටන ෙලB: B8ධ e අපරාධ ඇDල5 කර:න ��ව:ද නැ8ද ]යන එක 
ගැන ²Cමය මතය: එ]ෙනකට ෙවනH.  39

1991 සහ 1992 d ෙෆඩර% ආ��ෙp Tෙය1ජ/ අගමැC e පෙව% |චlH] (Pavel 
Rychetský), දැ: ෙච* ෙසෙනl සභා ෙp ²C ස9පාදක ෙකාQසෙ9 සභාපC සහ සමා ජ 
පRජාත:තcවාd ෙසෙනl ස^කෙය* ෙවE. 1997 ÛT මාසෙJ ඔ® අපට ෙමෙH Åෙpය: 

ෙච* ජනරජෙJ හැෙම1ම =qවාස කරනවා අ�ට න� අවශ/යE ]යල, වයසක 
�|Q:ට ද¾ව9 කර:න =තර* ෙනෙමE, ඒ5 B8ධ ෙවmච ෙ8ව% ඔ*ෙකාම 
එ³යට අරග:න5, භාව�8�ය* =kයට. සැබැ=:ම ෙබාෙහ1 ෙතාරDරැ දැනටම5 
ඔ*ෙකාම එ³ෙය Cෙය:ෙන, දැනටම5 අ� ද:න තරමට වඩා නරක බැ=: වැM 
ෙ8ව% ]Bව* අ� ෙහායා ග²= ]යල =qවාස කර:න අමාරැE. ජනසංහාරය, 
ම�ෂ/5වයට එෙර� අපරාධ, ]ය:ෙන සැබැ=:ම කාල Áමා ව/වHථාව]: 

 La nouvelle alternative, no. 46 (June 1997). The Czech legal system, like many others, distinguishes between crimes with statutory 39

limitation—those that must be prosecuted within a certain period after the offense is committed—and those without statutory 
limitation.



ෙනා0D eව*. ඒ5 ෙචෙකාHෙල1වැ]යාෙp ෙකාQ0THl අපරාධ එක* ව5 ඒ 
වbßකරණයට වැෙට:ෙන නැහැ, ඒ වෙXම ජනසංහාරය* යැE Tbවචනය 
ෙව:නට ෙගාඩ* ළ·: යන ]B� ]°යාව* ඔ´� කර:න අ�ට ]Bදාක 
හැ]ෙව:ෙ: නැහැ. එයට ෙවනH ෙලB:, ජනගහනෙJ =ෙqෂ ක�ඩාය9 වලට 
සහ ජනවාb_කය:ට එෙර�ව ජනසංහාර අපරාධ Tසැකෙය:ම ෙස1=යl 0Tයනය 
=B: B� කරල Cෙයනව, ෙකාසැ* සහ ෙචචන/ය:ට වෙX. නI5 ඒ අපරාධ 
වලට5 සැබැ=:ම ද¾ව9 ෙද:න බැහැ,  ම:ද ඒවා ඒ කාලෙJ C¨mච ]Bම 
²Cයකට පැහැks ෙලB: =රැ8ධව කරන ලද ඒවා ෙනාෙp. 

 කාල Áමා ව/වHථා, සා*¼කරැව: නැCකම, ඔ´� කළ ෙනාහැ]යාව වැT ෙÃD 
Tසා, ෙ9 උදාහරණ, ඒවා ෙබාෙහාමය* ෙසායාගත හැ]E, අනම/ ෙලB: ද*ව:ෙ: 
අපරාධ ගණනාව* සඳහා ද¾ව9 ෙනාලැෙබන ලද බව ෙප:වන TගමනයE. 
ෙකාQ0THlවාදය ¨ඳ වැ¦ණ පaව, 0*Cය නැවත5 =ධායක බලෙය: HවාÀන eෙJය. 
එෙHම එE: ඊTයා ÖÂට රටව% ෙවත ෙගෟරවය අ5=ය 0DE යන B8ධා:තය සහ 
එයට කාල Áමා ව/වHථාව: � B8ධා:තය සහ ]B� ²Cයකට fbවකාr බලපෑ9 
කර:නට ෙනාහැ]E ය:න ඇDල5ෙව:ෙ: යැE ද තහuරැ කරන ලk. ෙකෙH uවද, 
සමහර රටව% ඔu:ෙX ²Cකරණය සමර අපරාධ වලට න� පැව|ය හැ] ෙH ෙවනH 
කරෙගන ඇත. ෙප1ල:තය, �lලbෙග1 අපරාධ =මbශනය කරන පRධාන ෙකාQසම සහ 
ජාCක මතකය සඳහා ඉ:Hii0l ගැන e 1984 අෙ´R% ²Cය ෙව�වට 1991 අෙ´R% 4 
²Cය ෙගෙනන ලk. නව ²Cය =B: ෆැ¼Hlවාd වbßකරණයටම ෙකාQ0THlවාදය ද 
ඇDල5 කර, “1956 ෙදසැ9බb 31 වැTදාට ක³: 0ගය Dළ d ෙකාQ0THlවාd අ�කාr: 
=B: උ5පාදනය කරන ලද ෙහ1 පව5වාෙගන යන ලද ජනතාව ෙහ1 ක�ඩාය9 ෙහ1 
ඒÅය �8ගලය:ට එෙර� ඕනෑම පRහාරය*,”  ය�ෙව : Hටාs:වා d අපරාධ ගැන 40

සංක%පය Tbවචනය කර Cෙ». ෙමවැT අපරාධ කාල Áමා ව/වHථාවට යටතට භාජනය 
ෙනාෙp.  1995 d ද�ඩ ²C සංගÑහෙJ කාල Áමා ව/වHථා ස9බ:ධ වග:C ෙවනH 
කරන ලk, එE: 1989 ෙදසැ9බb 31 වැTදාට ෙපර B8ධ කරන ලද, B=% Tදහසට එෙර� 
කරන වඩා5ම බලව5 අපරාධ, වසර Cහක කාලය* ඇDලත d න� මඟට ඉk|ප5 
කරත හැ]යාවට 1990 ජනවා| 1 වැTදා Bට හැ]වන ෙH ඉඩ පාදා �T. ෙච* ජනරජෙJ 
“ෙකාQ0THl ෙර�මෙJ ²C =ෙර1À Hවභාවය සහ එයට පRCෙර1ධය,” යන ²Cය* 1993 
d අ�මත කරග:නා ලk. එE: “ෙ8ශපාල²ය” යැE =Hතර කළ හැ] ෙලB: 1948 සහ 
1989 අතර කාලෙJ කරන ලද අපරාධ සඳහා කාල Áමා ව/වHථාව dbඝ කරන ල8ෙ8ය. 

 අ�තය හා කට0D ]rම ඉතාම5 සංÅbණ කbතව/ය]. නI5 ෙපෟ8ගsක 
සටහන]: ෙ9 ෙකාටස අවස: ]rමට මම කැමැCE. මෙX මතය අ�ව, වරදකරැව:ට 
ද¾ව9 dම හැ] ඉ*ම©: සහ a�a ආකාරෙය: B8ධ ෙනාjය. මෙX වෑය9 ද ඇD�ව 
සහ ෙබාෙහ1 ෙදෙන¸ෙX වෑය9 වs:, උදාහරණය* හැiයට ෙචෙකාHෙල1වැ]යාව, 
“ජාCක අපගරැ5වය” වැT ]B� නව අපරාධ වbßකරණය* හÄ:වා ෙද:නට අසම5ව 
BiE. එයට ෙදවැT ෙල1ක 08ධෙය: පaව අප පRංශෙJ d කළා ෙලB: “ජාCක අවමානය” 
සහ අE�: ඉව5 ]rම වැT ෙ8ව% වs: ද¾ව9 කළ හැ]E. අෙන* අතට, ජbමා�ව: 
=B: HටාB �රාෙ%ඛනාගාර කැමC ඕනෑම �රවැBෙය¸ට භා=තා කරත හැ] ෙලB: 
=වෘත ]rම Tb>ත සහ ෙහාඳ �රණය* ෙලB: ෙප² යE. එE: වගÅම ගැන 
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හැêම* වැM කරE. එE: ඔ®ෙX ෙහ1 ඇයෙX “න�ව” ගැන වගÅම බාරග:නට Bය� 
ෙදනාටම ආරාධනා කර� ලබE: ඔෙ» සැQයා ෙතාරDරැ සපයන ල8ෙද* eවා, දැ: ඔබ 
එය ද:නවා…ඔබ ෙමාක*ද ඒ ගැන කර:ෙ:?  

 ¸ම* B8ධ uවද, Dවාල ස²පෙව:නට සෑෙහන කාලය* යා=. 


