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හැ:(;ම 

 <ෙර'පෙ? ෙකා@<AB6වාදෙය( ලEෂණ  ෙදකI( ආKයාෙL ෙකා@<AB6වාදය 
ෙවනB යැN ෙප(වN. උQරැ ෙකා3යාව හැෙර(නට, ෙබාෙහ' ෙරTම +K( ඔV(ෙWම 
වෑයම QY( දැZ ජා\කවා] Bවරෑපෙය( <Q Bවා^න ෙ_ශපාලන කaමය( 1bcවා ගැdම 
එb පළgවැ(නN. (ලාඕB ෙi අ\( අ-ධ වlා\ෙ-කයE ෙවmෙ? එය +ය6නාමය මත 
යැෙපන AසN.) 

 ෙi ෙපාත /යන කාලෙ? ] ෙi Kයo ෙරTම තවමp බලෙ? Kqම, කාiෙබ'ජෙ? ද 
තරමE rරකට, ෙදවැ(නN. ඒ Aසා අතlාවශl tරාෙuඛන +වෘතව \xෙ( ෙපාu ෙපා6 
සමෙ? කාiෙබ'ජය ගැන පමණE yෙ?ය, (තවමp බලෙ? Kzන IKr ෙරTමයE ගැන 
ෙමාBකL 1bටන ෙකා@(ට-( tරාෙuඛන වල අ(ත-ගත නැත.)  එෙB Vවp, ෙi ෙරTම 1

සහ ඒවාෙ? අ|තය ගැන අෙ} දැmම සෑෙහන තරමකට වැZ ; ඇත. �නෙ?, 
+ය6නාමෙ?, ලාඕB, සහ කාiෙබ'ජය Qළ Eෙ�ත� ප-ෙ?ෂණ I�ම දැ( සාෙ}Eෂව පහ� 
අතර ඒවාෙ? ] �Qහලය දනවන �ලාශ� දැ( ලැ� ඇත: Aල මාධlය (++ධ බටbර 
�ලාශ� ව/( ලැෙබන �න ෙ-Zෙය' +කාශන ඇQලpව), ප�ාෙ_�ය tවpපp, ෙරTම වල 
bටt නායකය(ෙW මතක සටහ(, 1ටරටට පැන �ය සරණාගතය( /� ෙතBතෙi(Q, 
සහ රටවu ඇQලත ] එකQ කරන ලද වා�ක වා-තා. අභl(තර ෙ_ශපාලන ෙ�Q Aසා, 
දැ( කාiෙබ'ජෙ? වැKය(ව ෙපාu ෙපා6 <ගය ග-හාවට ලE I�ම �3ගැ(; ඇත, 
එෙBම �m(ට සංBකෘ\ක +}ලවෙ? �\ය ෙහY දැ�ම �3ගැ(; ඇත. ෙකෙB නgr, ෙi 
ෙත'රාගp ෙලK( +වෘත කරන ලද /1ෙuඛන ව/( අරැම ප�\ඵල හටෙගන \ෙ�. 

 ඇෙම3ක( සiපාදකයාෙW සටහන: ෙමය ෙමාBකL tරාෙuඛනාගාර තpවය ගැන සාවදl +BතරයI. ෙමාBකL වල 1

tරාෙuඛනාගාර අ�ම වශෙය( QනE ෙහ' 1992 Kට +වෘතව ඇත—මෑත ඉ\හාසෙ? වා-තා සටහ( ගබඩා I�ම සහ 
අධlයනය සඳහා y රැKයාm ෙE(�ය (RTsKhIDNI), සමාකා�න වා-තා සටහ( ගබඩා I�ම සඳහා ෙE(�ය (TsKhSD), සහ 
+ෙ_ශ අමාතlාංශ tරාෙuඛනාගාරය—එb ෙදවැA ෙල'ක <_ධෙය( ප� නැෙගනbර ආKයාm රටවu සමඟ පැව\ ෙස'+ය6 
සබඳතා ගැන +ශාල එකQවE ඇත. ෙi tරාෙuඛනාගාර සඳහා 1+ ෙi අවසර ලබාගැdම (+ෙ¡ෂෙය(ම TskhSD) 
ෙබාෙහ' +ට ගැටo සහගත Vවp, අගනා /යIයැ+/ මහp රා¢යE එb පව|. ජනා£ප\ tරාෙuඛනාගාරය සහ +ෙ_ශ 
x_£මය අංශ tරාෙuඛනාගාරය වැA ප�ධාන tරාෙuඛනාගාර ගණනාවE IKදා +වෘත yෙ? නැ\ බව සැබෑ Vවp, ඒවා 
ෙනාමැ\යාව Aසා අෙ} ප-ෙ?ෂකය(ට සමහර ෙකෟQකාගාර වල +වෘත (සහ අ-ධ ෙලK( +වෘත) ෙලK( පව\න 
තවrරටp රහසl ෙලK( ෙනාසලකන /යැ+/ ෙනාසලකා හැ�මට ෙ�QවE නැත.



උදාහරණයE වශෙය(, පEෂ නායකය( අතර K_ධ yවා යැN K\ය හැI IKr +වාදයE 
ෙවත ප�ෙLශ ව(නට අ1ට හැIයාවE නැත; සභාප\ මාඕෙW A-ෙ_¢ත අmප�ා}\කයා y 
මාෂu /( බාෙ? (Marshal Lin Biao) 1971 ] @ය �ෙ? ෙකෙBදැN සහ ඇNදැN Iයා අ1ට 
තවමp IKr අදහසE නැත; එෙBම සංBකෘ\ක +}ලවය Qළ මාඕෙW අරg§ �මE 
yවාදැN Iයාp තවමp ඉතා අ¨රහB ෙලසI( පව\N. 1950 ගණ( වල �නෙ? සහ 
+ය6නාමෙ? K_ධ y «_ධකරණ ගැන ද දැmම ඉතා අuප ෙලK( පව\N. එෙBම සමහර 
+ට අ1ට ෙ¡��ඨ ඉ�3 1iම (Great Leap  Forward) ගැන ඇpෙp ද ඊටp වඩා අuප 
දැmමI. බටbර �නෙ? මහා +ශාල ෙලK( 1bටන ලද මරණ කඳVරැ ගැන දැmම 
නැpතටම නැ\ තරi ෙවN. ෙමෙතE දIන ලද ෙලK(, ෙකා@<AB6 කාඩ-වරැ(ට අp 
y ඉරණම සහ ම-දන වල] වධbංසාවට පp y +_වQ( ගැන ඇ\ දැmම සාමානl 
tරවැKය(ට අpy ඉරණම ගැන ඇ\ දැmමට වැZෙය( පව|. දැZ මතවා] ෙකා@<AB6 
කaමෙ? අවසාන අ6ටාලයE ෙම( Kzන උQරැ ෙකා3යාව, තවමp goමA(ම පාෙ� 
1ටBතර ෙල'කයට වැ  පව|. එෙBම ඉතා මෑතE ෙවනQරැ IKෙවE ඒ රට හැරදා 
ය(නට IKදා සමp yෙ? නැත. 

 ෙi Kයo ෙ�Q Aසා, පහත සඳහ( Kයo +Bතර Aසැකෙය(ම දළ වශෙය( 
දැEෙවන ඒවා පමණE වන අතර සමහර දpත සමෙ}Eෂණෙය( ඉතාමp වැZN. නgp 
ඈත ෙපර�ග ෙකා@<AB6වාදෙ? අරg§ සහ උපකaම පැහැ�/වම ෙපd යන ෙලK( 
පව|. 
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අපට එෙර= අ9ග> හ@දාව පරාජය කළ පFව, අHට එෙර= අ9 ෙනාග> හIර6 
තවම> KLM ඇත, අෙO මරණය ෙතQ ඔS6 අප හා සට6 කරM ඇත. අH VK 
9ෙටක ඔS6ෙW ශQ)ය අවතQෙYරැ කළ [I ෙනාෙ\. ]^_තවම ගැට`ව ගැන 
ඒ ආකාරෙය6 අH =Iෙ\ නැ>නc, බරපතළම e වැරfgද අH 9K6 කරM ලබi. 

1949 මා.I මාසෙl #න ෙකාm[]Yn පQෂෙl හ>වැ] ෙකාංගqසෙl මධsම කmtව මාඕ 
ෙYIං (Mao Zedong) 9ධානය කෙx එෙලK].  2

 ෙකාm[]Yn #නෙl ම.දන යM සරලවම ෙස59යn ‘ෙලාz සෙහ5දරයාෙW’ ප|)ප>) 
අMකරණයQද? එය එෙY Sව>, 1980 ගණ6 @� කාලය ෙතQ Yටා:6ෙW ඡායාරෑපය 
තවම> ෙබi�ං නගරෙl සෑම තැනකම පාෙ� දV6නට ලැ�ණ.  සමහර පැ)ව:6 බලg- 3

H�Iර නැත ය6නi. #නෙl -, පQෂ ඇIලත Kgධ e මරා6)ක �gධකරණ ඉතා �ලබ 
eහ, එෙYම රහY ෙපා�Kය සාෙOQෂව රහෙY කට[I කළහ. ෙකෙY න@� ය6’අ6 
(Yan’an) = ]ෙය5�තවරැ6ෙW (maquis)  සහ ඔS6ෙW රහY ෙපා�Kෙl නායකයා, කැ6W 

ෙෂ6W (Kang Sheng) 1940 ගණ6 Kට ඔ�ෙW  මරණය Kgධ ෙවන 1975 දQවා 
]ර6තරෙය6 පF�ෙc KLm6 බලපෑc කරන ල�.  ඒ> අෙනQ පැ) ව:6 බලg- H�Iර 4

සහ)කෙය6ම ඔ\ ය6නi. අෙයQ K9� [gධයQ අi6 කළ>, ෙර�මය මහා 9ශාල 
මරණ සංඛsාවකට වගVව [Ii. ඇYතෙc6I ඉතාම> සමෙපQෂණ ෙලK6 හදා )�ණ 
ද, ෙකාm[]Yn V�යාවල ඍ� ප|)ඵලයQ හැLයට m:යන 6 Kට m:යන 10 Q දQවා 
ජනතාවQ, Kය දහY ගණනක Lෙබn ජා)කය6 ද ඇI`ව, mය ,ය බව පැහැ�:i. එයට 
අමතරව, ඔS6ෙW �9තවල -.ඝ කාලයQ “ප|)9Oල�යවා-6” m:යන දස ගණ]6 
Kරබ6ධනාගාර පgධ)ය ඇIලත ෙගවන ල�. ඒවාෙl ඇIලත - සමහර 9ට m:යන 20 
Q mය ,යා 9ය හැVi. Kතා ෙනාබලා නc කරන ලද “ෙ^��ඨ ඉ�� Hcම” කාලෙl -—
1959-1961 අSරැ� Iළ - m:යන 20 ක Kට m:යන 43 Q දQවා සංඛsාවQ mය යන 
ලදැi ඇYතෙc6I ෙ\—ඒ mය යන ලද 9Yමය ජනක සංඛsාව ද @` එකIවට ඇIල> 
කළ [Ii. ඒ Kය` 96�තය6 මාඕ ෙYIං යන එක m]ෙසzෙW ෙනාමඟ ,ය වsාපෘ) 
සහ තම6 වැරfgදQ කළා ය6න H�ග6නට අකමැ) සාපරා¡ @ර¢£කෙම6 හටග> 
සාගතෙl ඵල9පාකය6 eහ. Lෙබn = ජනසංහාරෙl ප�මාණය �හා බැ8ෙවා> නැවත> 

ෙල5කයට #න රfඳSc කඳSරැ වල �යzරැ ත>වය6 ෙහ�කරන ලද (1997 ඔQෙත5බ. 9 වැ]දා mය ,ය) ෙඡ56 පැYzවා:] (Jean 
Pasqualini) ෙවත ෙc ප�¥ෙ¦දය H�ගැ6ෙවi.

 Mao Zedong, “Report to the Second Plenary Session of the Central Committee of the Seventh Congress of the Chinese Communist 2

Party, 5 March 1949,” in Selected Works, vol. 4 (Beijing: Foreign Language Editions, 1962). A fragment is reprinted in the Little Red 
Book, in the chapter “Class and Class Struggle.” During the Cultural Revolution, this quotation was often read out to prisoners before 
interrogation began.

 In these pages, Chinese characters are transcribed in accordance with the pinyin style imposed by China, which is now almost 3

universally accepted. Thus, Mao Tsetung is written as Mao Zedong. The only exceptions are names from before 1949.

 See Roger Flight and Rémi Kauffer, The Chinese Secret Service (1927-1987), trans. Christine Donougher (London: Headline, 1989).4



H�Iර ඔ\ ය6න ෙවi; “ෙල5කෙl HයැK @�ෙ6” වාසය කළ අයෙග6 Kයයට 10 Kට 20 
දQවා සංඛsාවQ #න අ¨වාසෙl ඍ� ප|)ඵලයQ හැLයට mය ,යහ. 1989 ©] මාසෙl 
-, සමහර 9ට 1,000 Q mය ,ය, Lයෑනෙම6 චIරශ�ෙl ඝාතනය ගැන ඩ6W Qෂ\H6W 
(Deng Xiaoping) දැQe අවsාජ 9ම)ය, වරදQ H�ග>තාය ය6න පැහැ�:ව ෙප6වන 
ලgද, සංස6දනා>මක ෙලK6 මෑත ඉ)හාස #නෙl Kg¡6වල ප�මාණය හා සසඳන 9ට 
@`ම]6ම ෙනාවැදග> සංඛsාවQ යැi ෙප¬ යi. ෙc ඝාතන ]සා දැ ෙY ෙ� හලන 
K9� [gධයක �Q®ත ඵල9පාක Kgධ eවා යැi අෙයzට VKෙY> ත.ක කළ ෙනාහැV 
ෙව6ෙ6 [gධය සැබැ96ම එතරc 9ෙ^ෂ ෙලසV6 ප|ච¢ඩ ෙනා�ම>, ෙර�මය Y¯ර 
ෙලසV6 1950 ෙවg- බලය අ�ලාෙගන )°ම ]සා>ය. එෙYම ෙමය ෙපා�ෙ\ ෙ� ව:6 
නැහැS± ඉ)හාසයQ �,6 �ගට යාම යැi Vයා> ත.ක කර6නට අෙයzට ෙනාහැVi. 
එi6 පF සාගතයQ ෙහ5 ෙවන> වsවසන හට ෙනාග> ජපM6ෙW අ¨වාසය පැ>තකට 
දැ@ෙවා>, ෙc හා සමාන ප�මාණයV6 Kgධ e අ@ අ@ෙ\ මරා දැ²c හා සමාන eවQ 
ෙසායා ග6නට අෙයzට දහනම වැ] KයවෙY ෙතවැ] කා.Iව තරc අ³තයකට ය6නට 
Kgධ ෙ\. එෙYම #නෙl නාටsමය YවභාවයV6 Kg¡6 �ග හැරැණා Sව>, මාඕවා- 
අපරාධ ෙලK6 FපµQෂාකාµව සහ ක�මාM¶ලව සැලFc කරන ලද ෙහ5 ෙපා�ෙ\ භා9තා 
කරන ලgදා eවකට සංස6දනය කරත හැV VKවQ ඒ කාලෙl - ෙනා�ය. 

 #න ෙකාm[]Ynවාදෙl 9ම.ශනයQ Vµම අ)ශi6ම වැදග>ය. 1949 Kට, රI 
ෙකාය යටෙ> �ව>වන Kය` ජනතාවෙග6 Iෙන6 ෙදකකට ආස6න සංඛsාවQ 
ෙබi�ං ෙර�මය 9K6 ආ¢£ කර ඇත. 1991 - ෙස59යn []යනය අවසානෙl - කඩා 
වැ·ෙම6 පFව සහ නැෙගන=ර [ෙර5පය ෙකාm[]Ynවාදය අ>හැර දැ@වාට පFව, ඒ 
ද>තය දහෙයQ නවයQ තරc වැ eෙlය. “සැබෑ ෙකාm[]Ynවාදයට” zමQ 
ෙව6ෙ6දැi ය6න දැ6 ෙකාm[]Yn #නෙl ව.ධනය මත රඳා පව)න බව ඉ)6 ඒ 
]සා ඉතා පැහැ�:i. මාQYවා�-ෙල]6වා-6ට ෙබi�ං යM ෙදවැ] ෙර5මයQ වැ] 
තැනQව )�ණ. 1960 - #න-ෙස59යn කැ¸ෙම6 පFව එය තව> 9වෘත ෙලK6 පැව)ණ. 
න@> සැබැ96ම එෙY පැව)ෙl 1935-1947 - යා6’අ6 = ]දහY කලාප ආරcභෙl Kට 
'-.ඝ පා ගමන’ (Long March) Kgධ eවාට පFවi. ඔS6ෙW ශQ)ය එක@I කරගM 
Hºස ෙකා�යාMව6, ජපM6, සහ 9යnනාc ෙකාm[]Ynවා-6 පවා #නයට පළා ,යහ. 
#න ෙකාm[]Yn පQෂයට ක�6 Vc ඉ� F6ෙW ෙර�මය H=tවා )�ණ>, එ= 
පැවැ>මට ෙස59යn අ¨වාසයට ණය ෙග9ය [I eව>, එ= �9 ගලවා ගැ¬මට ඔS6 
ෙකා�ය6 [gධෙl - මැ�හ> e #න “Yෙ\¥ඡා” හ@දාෙ\ m:යන 1 කට වැ H�සකට 
ණය ෙග9ය [Ii. උIරැ ෙකා�යාෙ\ ම.දන ඉතා ස²ප ෙලK6 Yටා:6 ආකෘ)ය මත 
පදනc 9ය. න@> Hෙයා6යැ6W = ප|�ණයා මාඕවාදෙය6 ග6නා ලgද, එi6 පFව 
යා6’අ6 #න ෙකාm[]Ynවාදය සමඟ සමාන �ෙc - දV6නට ලැෙබ6ෙ6 පQෂ මතය 
ගැන අදහසQ ෙනාව ෙපා� මතය ගැන අදහසV. එනc සමYත ජනගහනය ව.¼කරණයට 
සහ සට6කා² කර6නට ග> මහ> වෑයමi. එ= තා.Vක ඵල9පාකය eෙl සමාජ 
පාලන ක�මෙ\දයQ හැLයට Y¯ර කා�න අධsාපනය තරෙl ඉ�ලා K·මi. Vc 9K6 
මාඕෙW වද6 නැවත ඉ��ප> කෙx ෙමෙYය,  “වැඩකරන ජනතාවෙW අi³6 V�යාකාµ 
ෙලK6 ආරQෂා Vµමට ක�මෙ\දයQ ෙගන ඒම ෙපා� මතයi, ඔS6ට අධsාපනය ලබා -ම 
සහ ප|)අධsාපනය ලබා -ම I�6 පQෂෙl අර@ණ ෙවMෙව6 ඔS6 එQකාF Vµම, 



ඔS6ෙW ශQ)ය ගැන 9^වාසය තබාගැ¬ම, එෙYම 9Oල�ය ක.තවsය6 සඳහා ඔS6ව 
ෙයාදවා ගැ¬ම.”  5

 ඊට> වැෙය6 පැහැ�:ව ෙපෙන6ෙ6 1949 6 පFව H=tවන ලද ආKයාM 
ෙකාm[]Ynවා- ෙර�ම ෙවත #නෙl බලපෑම )°මi. 1950 Kට �]වා ,9Fම K� e 
1954 දQවා 9ෙයn m6 (Việt Minh) = හ@දා භටය6 සහ ප�පාලකය6 ¿�±ව #න 
උපෙgශකය6 ෙව)6 K� e බව, ෙබi�ං ෙවත ,ය 9යnනාc නායක ෙහාවා6W වැ6 
ෙහාආ6 (Hoang Van Hoan) :À මතක සටහ6 ෙහ�දර\ කරi, එෙYම 1965 Kට 1970 
දQවා දQවා ෙබi�ං ව:6 ෙසා�දා�ව6 30,000 Q පමණ දzණ හා සට6 ව�6නට උIරැ 
9ෙයnනාc හ@දාවට උද\ කර )ෙÁ.  �ෙය6 �ෙය6 Â (Điện Biên Phủ) = ජයගqා=කයා 6

e ජනරා� ෙවා අ6ෙය6 සැO (Vo Nguyen  Giap) 1964 - වක�කාරෙය6 #නෙl  සහාය 
H�ග>ෙ>ය: “1950 6 පFව, #න ජයගqහණෙය6 අනIරැව, අෙO හ@දාව සහ අෙO 
ජනතාව #න ජනතාවෙW ]දහY හ@දාෙව6 වLනා පාඩc V=පයQ ඉෙගන ග>තා. මාඕ 
ෙYIංෙW හ@දා _6තනය අMව අH අපට උග6වා ග>ත. අෙO හ@දාවට ප�ණත 
ෙව6නට සහ අෙO අMක�mක ජයගqහණ සඳහා වැදග> සාධකය eෙl එයi.”  එවක - 7

කcකරැ පQෂය (Worker’s Party) යැi හැÃ6ෙවන ලද 9යnනාc ෙකාm[]Yn පQෂය, 
1951 - ඔS6ෙW වsවYථාෙ\ ෙමෙY සඳහ6 කර )�ණ: “9ෙයnනාc 9Oලවෙl 
යථා.ථය6ට අMව හැඩ ගසන ලද මාQY, ඒ6ග�Y, ෙල]6, සහ Yටා:6ෙW නsායය6, 
එ= _6තනෙl නsාiක පදනම හැLයට හÅනා ගැෙනන අතර, එෙYම එ= Kය` කට[I 
සඳහා මඟ ෙප6වන Æcබක Ç_ය ෙලස ද සැලෙQ.”  "ෙපා� මතය” සහ ප|)අධsාපනය 8

ගැන අදහස 9ෙයnනාc ෙgශපාලන ක�මය මධsයෙl තබM ලැ°ය. “වැඩ කරන 9ලාසය 
ප|)සංYකරණය” (cheng feng), යා6’අ6 = - නෙව5>පාදනය කරන ලgද, _6 �ආ6 (chinh 
huan) ෙලස 9ෙයnනාc බසට ප�ව.තනය කරM ලැබ, එi6 1950 ගණ6 මැද - K� e 

දරැ± �gධකරණ [Q) සගහත කරන ල�.  1975-1979 කාලෙl  - ෙQම. රෑÉ යටෙ> 9

කාcෙබ5ජය ද ෙබi�ං ව:6 බලව> සහායQ ලබාෙගන මාඕ 9K6 කර6නට අසම> eව 
ඉ��යට ෙගන ය6නට වෑයc කළහ. එනc ‘ෙ^��ඨ ඉ�� Hcම” යන F9ෙ^Ê අදහස ය� 
V�යා>මක Vµමi. මාඕ ෙලK6, ෙc Kය` ෙර�ම ඔS6ෙW හ@දා ප|භව ව:6 දැ ෙY 
හැඩ ගැË )�න (ජපM6ට එෙර=ව සට6 වැ�නා යැi ෙබාෙහ5 9ට Vc ¿රසාරc ෙදාඩන 
ලද Sව> උIරැ ෙකා�යාෙ\ එය අ£ෙව6 දV6නට ලැ�ණ.) අතර එi6 ]සැකවම 
සමාජය Y¯ර කා�න ෙලK6 හ@දාකරණය Vµම Kgධ 9ය. 

ප"ච$ඩ&වෙ) ස+ප"දායය/? 

 Kim Il Sung, Works, vol. 30, p. 498, quoted in Oh Il-whan, “La propagande et le contrôle de pensée: Les factors de résistance du 5

système communiste nord-coréen” (thesis, University of Paris X, 1994), p. 209.

 Hoang Van Hoan, Une goutte d’eau dans le grand océan—Souvenirs révolutionaires (Paris: Dentu, 1989).6

 The daily Nhan Dan, 7 May 1964, quoted in “Révolutionnaires d’Indochine,” Cahiers Léon Trotski, no. 40 (December 1989), 119-120.7

 Ibid., p. 119.8

 Georges Boudarel, “L’idéocratie importée au Vietnam ave le Maoïsme,” in La bureaucratic au Vietnam—Vietnam-Asie-Débat no.1 9

(Paris: L’Harmattanm 1983), pp.31-106.



 ඔ�ෙW �9ත කාලය Iළ, මාඕ ෙYIං ෙකාරතc බලව> eවාදැi Vයෙතා> ෙබාෙහ5 
9ට ඔ�ව හැÃ6ෙවන ලgෙg රI එcප|ෙද5රැවා (Red Emperor) Vයාi. අනාවැV Vයත 
ෙනාහැV ඔ�ෙW හැ�යාව, ඔ�ෙW ෙරෟÍ මම>වය, ඔ� K� කළ gෙ\ෂ සහගත m¬මැරැc, 
සහ අවසානය දQවාම ඔ� ෙගවන ලද අනාචාර �9තය ගැන දැ6 දැන ග6නට ලැ° ඇ) 
ෙතාරIරැ අMව, (පැරº #නෙl) මධsකා�න රාජsෙl (Middle Kingdom) = =IවQකාර 
පාලකෙයQ හා ඔ�ව සමාන Vµම ඉතාම> පහFෙව6 කළ හැVi.  එන@> ඔ� සමYත 10

පgධ)යකට බහාÎ ප|ච¢ඩ>වය අපට #නෙය6 හ@වන ෙවන> VK� ජා)ක 
සcප|දායV6 e ප|ච¢ඩ>වය6 අ) මහ> ෙලසV6 ඉQමවා ය6නV. 

 අෙනQ ෙබාෙහ5 රටව� Iළ - ෙම6ම, #නෙl ද මහා ෙ� හැ�c Kgධ e [ගය6 
)�ණ. ඒවා ෙබාෙහාමයQ ආගmක ෙනාස6F6තාවය6 ෙහ5 නැ>නc පරYපර 9ෙර5¡ 
අiයෙලා�මය ගැtc පF�c �ෙම6 හටග> ත>වය6 eහ. ෙකා6Ï[KයාMවාදය සහ 
ටාඕවාදය යන ෙ^��ඨ #න සcප|දායය6 ෙදක ෙව6 කර ෙප6ව6ෙ6 ඒවාෙl නsාiක 
ෙවනYකc වලට වඩා ෙකා6Ï[KයYෙW සමාජය සහ 9චාරÐ�>වය ගැන අවධානය>, 
ටාඕවාදෙl මහා ප|ව.ධකෙයQ e ලාඕ nÇ (Lao Tsu) ෙW ඒÑය ¿gග ලයා ගැන සහ 
ච.යාෙ\ අ9චාµ පැ)කඩ ගැන> අතර ඇ) ගැtc ෙව). #6M 9K6 සාමානsෙය6 ෙc 
සcප|දායය6 ෙදෙQ යc mශ�ණයQ හදා ග]). ෙකා6Ï[KයාMවාදෙl අnටාල වලට—
උග> සහ ආ¢£වට—දැවැ6ත පහර �ය> කරm6, සමහර 9ට අ.Òදකාµ අවYථා වල -,  
උරැමය6 අ=m e සහ අතරමංව KLන අය අතෙ. ටාඕවා-6 @�නට එ). ෙග� ,ය 
ශතක Iළ, ෙල5ක 9නාශකාµ ත>වය6 ගැන අනාවැV ]සා, සහ ගැලScකාරෙයz ගැන 
9^වාස කරන ]කාය6 ]සා උ>පාදනය e කැර: ගණනාවට පහත ඒවා ද ඇIල> ෙ\: 
184 - කහ ජටා (Yellow Turbans) ගැtම; 515 - ෆාV6 (Faqing) = ෛම³*in (Maitreyist) 
කැරf�ල; 1120 - ෆැ6 ලා (Fang La) = මැ]_ය6 (Manichean) අරගලය; 1351 - F� 
ෙන`c (White Lotus); සහ 1813 - #න ෂÕෙ.ඛන ලබාගැ¬මට ෙයෙදන සාමා6තර ෙ.ඛා 
IනQ ස=ත රෑපය-ටÖiගqෑc-අට (Eight Trigrams).  ටාඕවාදය සහ ජනH|ය �� දහම 11

සාරාංශ කරm6, පරණ ෙල5කෙl 9^ව සමාජ කැළ×ම සහ 9නාශෙl - ගලවා ග6නට 
හැVයාව ඇ) ෙනාවැර-ම එන, -O)ම> අනාගත ෛම³* ��6ෙW H�රැව ෙබාෙහ5 9ට 
ෙයාදා ග]m6 ෙc වsාපාර ව:6 ෙබදන ලද පº9ඩය ෙබාෙහ5 9ට එVෙනකට ෙබෙහ96 
සමාන eහ. ෙත5රා ග6නා ලද ශ�gධාව6තය6 අ�පය ෙc ගැලScකාර අනාවැVය @�6 
ප> කරM සඳහා උද\ කළ [I eහ. තම6ෙW පSෙ� සබඳතා ඇI`ව, Kය` පව)න 
සබඳතාවය6 කඩා දැmය [I 9ය. 515 වසෙ. ෙවi (Wei) රජ පරcපරාෙ\ ¿රාවෘ>තය6ට 
අMව, “Hයවරැ6, ¿I6, සෙහ5දරය6 එVෙනකා කSරැ6දැi ෙනාද>හ.”  12

 තම6ෙW පS� සcබ6ධෙය6 පව)න වගÑc සඳහා ඇ) ෙගෟරවය අMව #නෙl 
ආචාර ධ.මය ෙබෙහ96 පදනc ෙවi. ]කාය 9K6 ෙවන> පSලQ හැ-ම I�6 ඒÑය 
¿gගලයා යන අදහස Iර6 කර දැෙමi. පරෙලාව - අපායට වැ·මට> ෙමෙලාව - ප|ච¢ඩ 
මරණයකට @�ණ -මට> ෙසF m]Y ප|ජාව ]යම ෙව). සමහර 9ට, 402 වසෙ. - Kgධ 

 Li Zhisui, The Private Life of Chairman Mao: The Memoirs of Mao’s Personal Physician (New York: Random House, 1994).10

 This idea and the discussion that follows owe much to Richard Shek, “Sectarian Eschatology and Violence,” in Violence in China: 11

Essays in Culture and Counterculture, ed. Jonathan N. Lipman and Stevan Harrell (New York: State University of New York Press, 
1990), pp. 87-109.

 Ibid., p. 101.12



e ෙලK6, ]ලධාµ6ව කෑ: කපන ල�, එ= - ඔS6ෙW භා.යාව6 සහ දරැව6 ඔS6ව 
අMභව Vµම ප|)Qෙ�ප කරන ලද ෙහා>, ඔS6ව ද කෑ: කපන ල�. 1120 වසෙ. 
සØලඝාතනය ]සැකෙය6ම m:යන ගණනක ජනතාවQ @�ණ �6නV. Kය`ම අගැ[c 
අ]> පැ>තට හැර9ය හැV eහ: 1130 ]ෙ\දනයකට අMව, “m]F6 ඝාතනය Vµම යM 
ධ.මය (dharma) V�යා>මක Vµමi.” මරා දැ²c, YÙ|Iව @දවා හ�න ]සා, සාMකcHත 
V�යාවQ බවට ප>ෙ\. ෙසාරකම සමානා>මතාවෙl අර@ණ ඉt කරi, Kය�9නසා ගැ¬ම 
යM ප|ා.ථ¬ය සIටV; මරණය නරක වන තරමට, එ= 9පාකය අගෙය6 වැෙ\. දහනව 
වැ] KයවෙY වග6)යQ අMව, “ෙසm6 ෙසm6 ෙප) ගැËම ]සා අ>වන මරණෙය6 
අෙයz තද රI පැහැ) ෙල5Úවට යන [�වsෙල5කයට ඇI�වන] වරම තහSරැ ෙකෙරi.”  13

ෙc අනාගතෙl - ෙද9ය6වහ6ෙYෙW ෙමෙලාව පහළ �ම> සමඟ යහපත උදාෙවනවා 
යැi 9^වාසය6= කෲර>වය සහ ෙc KයවෙY ආKයාM 9Oලවය6 අතර දැQෙc සමහර 
ලQෂsය6 සංස6දනය ෙනාකර K·ම ��කර eවV. ඒ> එය ෙදවැ6ෙන= ග) ලQෂණ 
සංඛsාවQ පැහැ�: කර6නට උද\ ෙනාෙ\. න@> එi6 සමහර අවYථාවල - ඔS6 
�Mෙ\ ඇi Vයා>, එෙYම ඔS6 අතෙ. පැව) ප|ච¢ඩ>වය @:6 ඉතාම> සාමානs සහ 
සcමත ෙලK6 ෙප¬ ,ෙl ම6ද යැi Vයා> පැහැ�: කර6නට උද\ ෙවi. 

 සමාජ ආරQෂක ක�මෙ\ද ෙකෙY න@� මහ> ෙලසV6 බලව> 9ය. සමාජය 
කලාIරV6 පමණQ කරදර වලට @�ණ පෑෙ\ ම6දැi ය6න ඒ සාධකෙය6 පැහැ�: 
කරi. මධsකා�න සහ �g¨ 9චාරමය [ගය6 = - පැmº [ෙර5Ùයය6 සෑම 9ටම 
පැරº අ¨රාජsෙl රජයන ලද ඉමහ> සාමය ගැන ¿�මයට ප> eහ. HLසරබද උග6වන 
ලද ]ල ධ.මය e ෙකා6Ï[KයාMවාදය, රාජÑයය6ෙW Ø:ක සgÚණය යහසාධක බව 
යැi Vයා, පS� ztcභය මත ෙgශෙl ආකෘ)ය ෙගාඩ නැÞෙ\ය. අනා�ම> කාලයක Kට 
මMෂs �9තයට අගයQ ෙදන ලද මාMÊය Kgධා6ත ගැන කාලවs)ක�මයක අවදානමQ 
නැ)ව ෙම= - අෙයzට කතා කළ හැVi. KයවY 9K එකකට ආස6න අ¨රාජs 
පාලනෙl Ø:ක Øලාශ� ලQෂsය6 e _6තකය6ෙW දායාදය6 9මසg-, අHට #න 
දා.ශ]ක මා ³ (Mo Ti) (479 පමණ - V�. ß. 381) ෙව6කර දැQ9ය හැVi. කලහයකට 
@ල ¿රන [gධ ඔ� ෙමෙY ෙහළා දැÑය: “සරල m¬මැරැමQ අපරාධයQ යැi සලක6ෙ6 
නc, ඒ> ෙවන> රටකට පහර ෙදන බ� m¬මැරැc ෙහාඳ V�යාවQ යැi Vයා සලක6ෙ6 
නc, එ9ට එතැන යහප> සහ ��ට අතර ප|මාණව> 9ශදභාවයQ ඇතැi Vයා අප 
ෙකෙY Vය6ෙ6ද?”  [ද කලාව (The Art of War) යන Fපතල කෘ)ෙl, (V�. ß. 500 - 14

පමණ :යන ලද), ස6 Ç (Sun Tzu) ෙමෙY දQවi: “[gධය ,6නQ වැ]ය; අ9 අ> 
හ�6ෙ6 නැ) ජනතාව ඔS6ෙW අ9 ව:6 mය යM ඇත.” අෙයQ ආ.¯ක ෙ�I ]සා 
සට6 කළ [Ii, හැV තරc ඉQමº6 සහ කා.යQෂම ෙලK6: “VKම රටකට -.ඝ 
[gධයV6 ලාබයQ අ>eෙl නැත: සට6 100 V6 ජයගqහණ 100 Q ය6න සරල 
ෙලK6ම අàත ෙව). ඔ�ෙW හIර6 පරාජය Vµෙc සමෙතQ යM ඔS6 ඔ�ෙW 
හIර6 සැබෑ ෙව6නට ක�6 ජයගqහණය කර6ෙනV.” අෙයz තම ශQ)ය ඉ)� කර 
ගැ¬ම අතsවශsයi, න@> හIරා සcß.ණෙය6ම Iර6 කර දම6නට අෙයQ තම6ට 
ඉඩ�ය ෙනා[Ii: “හIරා අ�ලා ගැ¬ම ඔ� 9නාශ කර දැ²මට වඩා ෙබෙහ96 ෙහාඳi: 
m¬මැරැc ��ග6ව6න එපා.” එය සමහර 9ට ආචාර ධා.mක පදයකට වඩා අවYථාවා- 

 Ibid., pp. 105, 106.13

 Quoted in Sun Tzu, The Art of War, trans. Thomas Cleary (Boston: Shambhala, 1988), p. 38.14



සැලV:ම> �මQ 9ය හැVi: සØල ඝාතන සහ ෙඝ5ර වධ=ංසා gෙ\ෂය ඇ) කර, එi6 
කරVයා ගත ෙනාහැV ත>වෙl ජවයQ හIරාට පාදා ෙදi, එi6 සමහර 9ට ඔ�ට 
ත>වය ඔ�ෙW වාKයට හරවා ග6නට ඉඩ පාදා ෙදM හැVෙවi. එය ෙකෙY Sව>, 
ජයගqා=කයාට, “ෙහාඳම ප|)ප>)ය ෙgශයQ සcß.ණ ෙලK6 ෙනාකැ¸ )�ය- අ�ලා 
ගැ¬මi: එය 9නාශ කර [>ෙ> ෙවන> VKම ෙත5රා ගැ¬මQ නැ) e කල පමº.”  15

 අ]> Kය�ලටම වැෙය6 ෙකා6Ï[Kය6වාදෙය6 9Yතර ෙකෙරන, මහා #න 
සාcප|දායෙl සාමානs 9චාරය එයාකාර ෙවi: ආචාර ධ.ම Øලධ.ම ලබා ගැෙන6ෙ6 
අMà)ක දැQමQ ෙව)6 ෙනාව, සමාජමය Fසංගමෙl ප|ාෙය5,ක දැQම අMවi. 
ඔS6ෙW ඵලදායක>වෙl එක ෙ�IවQ සැබැ96ම ෙමයi. ෙකා6Ï[KයY සහ ස6 Ç 
ෙදෙදනාෙW සමකා�නය6 e ¬) සcපාදකය6 9K6 ෙවනY “ප|ාෙය5,ක” ප|ෙ\ශයQ 
ෙගෙනන ල�. එi6 ගමs eෙl රජය 9K6 එ= ස.වබලධාµ>වය තහSරැ කරග6ෙ6 
සමාජය áෂණයට ප> Vµෙම6 Vයාi. V�. ß. ෙතවැ] KයවෙY ෙකLකා�න e _6 (Qin) 
රජ පරcපරාෙ\ Ñ.)ම> පැෙl - Sව>, ෙc ප|ෙ\ශෙl Ø:ක අසා.ථක>වය Qෂණෙය6 
පැහැ�: 9ය. අ)මහ> ෙලK6 එක රජ පාලනයV6 තව> පාලනයQ ෙවනY Sවද, එවැ] 
=Iමතෙl පාලන Vµc එ6න එ6නම අසාමානsය බවට ප> eහ. 9ෙ^ෂෙය6ම උIරැ 
ෙසා6W (Song) රජ පරcපා රෙව6 (960-1127) පFව. අපචාµ ]ලධාµ6ට ෙපා� දâවමQ 
eෙl Htවහ� බවට -.ඝ පා ගමනV, එ= - QෂමාවQ ප|දානය �ම සහ ආප� ඒම 
ඉව> ෙනාeෙlය. 654 - ටැ6W (Tang) රජ පරcපරාව 9K6 ඉතාම> මාMÊය e ද¢ඩ 
¬) සංගqහය හදන ලgෙgය. ඒÑය ¿gගලයාෙW අãමතය6 සහ ඔS6 දQවන ලද 
පFතැ9�ල ද සැලV�ලට ගැ]ණ. එෙYම කැරf�ලQ සcබ6ධෙය6 පSෙ� අයට ද 
වගÑම =mවන අදහස Øෙල5>පාටනය කර දැmණ. මරණ දâවමට @�ෙවන V�යා කලාප 
ඉතාම> -.ඝ සහ සංÑ.ණ ෙවන ල�. සමහර ෙඝ5ර දâවc @`ම]6ම Øෙල5>පාටනය 
කළහ, එෙYම ඇපෑ� H�ෙව> YථාHත කරන ල�.  16

 ෙමයාකාරෙය6 රාජs ප|ච¢ඩ>වය Ëmත සහ පාලනයV6 පැව)ණ. ප�පාලකය6 
සහ සා=තsධරය6 460 Q පණ HL6 m=ද6 කළ, Kය` සcභවs සා=තs ¿¥චා දැØ 
(එය ගැන සඳහ6 කළ ඕනෑම අෙයzට මරණ දâවම �6), අ£ම වශෙය6 වංශවI6 
20,000 Q මරණයට ෙහ5 Hටමං Vµමට ³6� කළ, සහ මහා ප|ාකාරය (Great Wall) ඉ� 
Vµෙc - ලQෂ හාර ප6Kයයක ජනතාවQ මරා දමන ලද, ඔS6ෙW ප|ථම එcප|ෙද5රැවා 
e, (_6 Ê (Qin Shi) (V� . ß. 221-210) ෙW හැ�යාව ගැන #න ඉ)හාසඥය6 සැම 9ටම 
සංත*ාසයට ප> eහ. ෙc එcප|ෙද5රැවාව පැහැ�: ෙලK6 ආකෘ)යQ කරග>ෙ> මාඕ 
9K]. හ6 (Han) රාජÑය පරcප රාෙ\ (V�. ß. 206 - V�. ව. 220) ආගමනය සමå6 
ෙකා6Ï[KයාMවාදය නැවත> ඉ��යට ඇ9> අ¨රාජsය Iළ නැවත VK කාලයක - 
එවැ] ප|ජා ÙඩනයQ ෙහ5 එවැ] ෙ� හලන සØලඝාතන අ>�tෙ\ නැත. ¬)ය දැ 9ය, 
[Q)ය ක.කශ 9ය, න@> (අවාසනාව6ත ෙලK6 ]ර6තරව Kgධ e) කැර:කාර අවYථා 
සහ 9ෙgÐය ආක�මණ හැෙර6නට, පැරº ෙල5කෙl ෙවන> ෙබාෙහ5 ෙgශ වලට වඩා 
නැ>නc මධsකා�න සහ æතන [ෙර5පයට වඩා, එ= - m]Y �9තය ඉතා ප|ෙ\සc 
සහගත eෙlය. 

 Ibid., pp. 103, 108, 105.15

 Danielle Elisseeff and Vadime Elisseeff, La civilisation de la Chine classique (Paris: Arthaud, 1981), p. 296.16



 සාමකා² ෙසා6W රජ පරcපරාව යටෙ> ද, ෙදාෙළාYවැ] KයවෙY - අපරාධ 300 
ගණනQ සඳහා මරණ ද¢ඩනය ]යම e බව සැබෑවV. ඒ> ඒ හැම ³6�වQම 
එcප|ෙද5රැවා 9K6ම 9මසා බලා ය�> අMමත කළ [I e Kgධා6තයQ අMව 
V�යා>මක eවV. ෙබාෙහ5 9ට [gධ �,6 �ගට ඇ- ,ෙl Kය දහY ගණනකට ඔS6ෙW 
�9ත අ=mෙවන තරc කාලයQ ¿රා 9ය. එෙYම ඇ) e වසංගත, සාගත, සහ ප|වාහන 
පgධ) කඩා වැ·ම, සහ කහ ගඟ උIරා යාෙම6 ඇ) e ගංවIර ]සා ඒ කාලය6 = - 
මරණ ද>ත ]තැ)6ම ඉහළ ,ෙlය. තiH6W (Taiping) කැරf�ල සහ එ= ම.දනයට 
m:යන 20 සහ m:යන 100 Q අතර මරණ වගVව [Ii. 1850 - m:යන 410 Q e 
#නෙl ජනගහනය, 1873 - m:යන 350 Q දQවා අ£ 9ය.  ඒ> 9Oලවයට සcබ6ධ 17

�ම ]සා උවමනාෙව6ම මරා දමන ලgෙg යැi Vව හැVවMෙl m:යන 1 Q පමණ, 
එනc mය ,ය අයෙග6 zඩා ෙකාටසQ පමණQ 9ය හැVi.  ෙකෙY Sවද ඒ කාලය 18

F9ෙ^Ê ෙලK6 කරදරකාµ [ගයQ eෙlය. කැර: ගණනාවQ K� eහ. බට=ර 
අ¨රාජsවා-6 නැවත නැවත> පහර �6හ. එෙYම උගq දµÍතාවෙය6 �ව> e ජනගහනය 
Iළ බලාෙපාෙරා>I F6�c වැ ව.ධනය eහ. ෙකාm[]Yn 9Oල�යවා-6ට ක�6 e 
පරcපරා ෙදකQ, IනQ, ෙහ5 හතරQ ඇ) දැ eෙl ඉ)6 ෙමවැ] ස6ද.භයක - ය. 
#න ඉ)හාසෙl VKදා ෙනා9 9රෑ ප|ච¢ඩ>ව මnටමQ සහ සමාජ ප�හා]යQ සඳහා 
�රැ ව6නට එi6 ඔS6ව Çදානc කරM ලැ°ය. 

 මාඕවාදය 9K6 පIරැවා හ�6ෙ6 zමQදැi Vයා, zමන ප�මාණෙය6 ෙහ5 zමන 
ආකාරෙය6 ෙ\දැi Vයා, KයවෙY ප|ථම භාගෙl - පවා VK� අනIරැ ඇඟ�මQ K� 
ෙනා�ය. එතරc z�ම> බවV6 ෙතාර e 1911 9Oලවෙය6 පF වසර දහසය Iළ මරණ 
සංඛsාව එ6න එ6නම වැ eෙl Úෙවාm6ඩා6W (Kuomingtang) ෙර�මය 9K6 අ.ධ 
YථාවරතාවයQ පනව6නට ෙපරi. 9Oලවෙl උ±Fc ත>වයQ පැව) නැ6�6 (Nanjing) 
වල ආඥාදායක [ආ6 ç-කාi (Yuan Shih-kai) 9K6 1913 ©: Kට 1914 ©] දQවා හාර 
ප6 දහසක ජනතාවQ මරා දම6නට ]ෙය5ග කෙxය.  1925 ©] මාසෙl - ශ�mක 19

ෙපළපා:යකට සහභා¼ e පනY ෙදෙදෙනzව Úආ6è (Guangzhou) ෙපා�Kය 9K6 මරා 
දමන ල�. 1926 මැi මාසෙl - ෙබi�ං = - සාමකා² ජප6 9ෙර5¡ ෙපළපා:යQ පැවැ> 
e KF6 හත�Y හතQ මරා දමන ල�. නව ෙර�මෙl සහ _යැ6W කi-ෙෂQ (Chiang 
Kai-shek) =, සහ ප�Yථා¬ය රහY සමාජ වල ප|ධා¬6 එකIෙව6 හැෙදන ස6ධානයV6 
1927 අෙO|� සහ මැi වල - නැෙගන=ර ෙවන> 9ශාල නගරවල දහY ගණ]6 
ෙකාm[]Ynවා-6ව මරා දමන ල�. ෙc මරා දැ²c වල ෙඝ5ර Yවභාවය ගැන අ6ෙé  
මැ�ෙර5 (André Malraux) 9K6 ඔ�ෙW “m]Y ත>වය” (The Human Condition) = K= 
කරi, සමහර මරණ Kgධ eෙl �c�ය ෙබාiෙ�රැ ඇIලතi. ජා)කවා-6 සහ 
ෙකාm[]Ynවා-6 අතර හටග> K9� [gධෙl පළ@ Kg¡6 අතර 1934-35 ‘-.ඝ පා 
ගමන’ - හැෙර6නට ෙවන> ඊට වඩා මහා සØලඝාතනයQ Kgධ e බවQ ෙපෙන6නට 
නැත. 1937 Kට 1945 දQවා කාලෙl අ¨වාසෙl KL ජපM6 #නෙl 9ශාල ෙකාටසQ Iළ 
දහY ගණනQ �යකරැ අපරාධ K� කළහ. 

 John K. Fairbank, The Great Chinese Revolution, 1800-1985 (London: Chatoo and Windus, 1987).17

 Jen Yu-wen, The Taiping Revolutionary Movement (New Haven: Yale University Press, 1973).18

 Marie-Claire Bergère, Lucien Bianco, and Jürgen Domes, eds., La Chine au XXe siècle, 2 vols. (Paris: Fayard, 1989, 1990), 1:125.19



 ෙc Kg¡6 වලට වැෙය6 m¬මැරැc Kgධ ෙව6ෙ6 1900, 1920-21, සහ 1928-1930  
රෙn ඉෙඩ5ර අවදානm6 [I උIරැ සහ වයඹ �ග පැ)වල හටග> සාගත වල - ය. 
1920-21 - සාගතය 500,000 ක ජනතාවQ ද, 1928-1930 - සාගතය m:යන 2 > m:යන 3 
> අතර ජනතාවකෙW ද මරණයට ෙ�I eහ.  1920-21 සාගතය තව> දරැ± eෙl K9� 20

[gධෙl ඵල9පාකයQ හැLයට ප|වාහන පgධ)ය අව=ර � )°ම ]සi. ෙමය සØල 
ඝාතනයQ යැi 9Yතර කරත හැV උවමනාෙව6ම කරන ලgදQ යැi අෙයzට Vය6නට 
��කරi. ඒ> ෙහනා6 (Henan) ගැන එෙY Vය6නට ෙනාහැVi. ෙහනා6 = 1942-43 - 
m:යන 2 > m:යන 3 > අතර ජනතාවQ, එ= ජනගහනෙය6 Kයයට 5 Q zස,6න 
]සා mය ,යහ. එෙYම m¬මY අMභවය ගැන Kg¡6 ද වා.තා 9ය. අYවැ6න 9නාශ � 
,ය>, ෙචා6WV6 (Chongqing) = මධsම ආ¢£ව බ� අ£ Vµම ප|)Qෙ�ප කෙxය. එ= 
ප|)ඵලයQ වශෙය6 ආ¢£ව 9K6 ගcබද වැKය6 ]පදවන ලද Kය` බ£ අ�ලා 
ග6නා ල�. සට6 ෙපර@ණට ස²පව K·ම> තව> ෙ�IවQ eෙlය. හ@දා ෙමෙහ[c 
වලට සහාය සඳහා, උදාහරණයQ හැLයට පFව ]�ඵල යැi ඔO¿ e Vෙල5²ට. 500 Q 
�ග [ධ ටැංV 9ෙර5¡ අග� හාර6නට ගcබද වැKය6ව බලා>කාරෙය6 හ@දාවට බඳවා 
ගැ]ණ.  ෙම= - [gධය 9K6 ෙ�IවQ ඉ��ප> කර )�ණා යැi Vව හැV Sවද, ෙමය, 21

‘ෙ^��ඨ ඉ�� Hcම’ වැ] පFව දV6නට ලැෙබන මහා වැර� ³රණ ගැන ක�6 
ෙහ5£වාවV. ගcබද වැKය6 9K6 දQවන ලද අප|සාදය ඉමහ> eෙlය. 

 ගණ]6 වඩා>ම වැ e, සහ සමYතයQ ෙලK6 ගැෙනg- වඩා>ම ෙඝ5ර e ඝාතන 
]හඬව Kgධ e අතර සටහ6 ඉ)� කෙx එෙහම> ෙලසV]. ප|ධාන නගර මධsYථාන 
ව:6 ඉතා ඈත, #නෙl ගcමාන මහා සාගරෙl �OපI6 �OපI6 අතර ඇ) e ගැtc  
ඊට ඇIල> ෙවi. ෙකා�ලකෑෙම6, හ�Kෙl කඩා පැන ෙසාරකc කරm6, ¶ට ජාවාරc 
කරm6, සහ ප|ාණ ඇපකරැව6 ෙලස පැහැරෙගන යm6, සමහර 9ෙටක ක�: හැLයට 
සං9ධානය ෙවm6, රY)යා� ක¢ඩායc ගණනය කළ ෙනාහැV සංඛsාවQ ]දහෙY 
සැ�සරන ලදහ. ප|)ෙර5ධය දQවන ලද නැ>නc ]දහY Vµම සඳහා කOපc ෙනාෙගවන 
ලද ඕනෑම ෙකෙනzව ඔS6 මරා දැØහ. එවැ] අෙයQව අ�ලා ග6නට සම> Sවෙහා> 
ඔ�ව මරා දම6නට @` ගcමානයම එකI eහ. සට6 වැ� මං පහරන අයට වඩා නරක 
ෙසා�දා�ව6ට @�ණ ෙද6නට සමහර 9ට ගcබද වැKය6ට Kgධ eහ. 1932 - Â�6 
(Fujian) = ෙප>සමV6 ¬)ය සහ 9නය සඳහා e Kය` හ@දා ඉව> කරග6න යැi 
උgයාචනය කෙxය, “එ9ට අHට සට6 කර6න ෙව6ෙ6 මං පහරන අය එQක 9තරi.”  22

1931 - එම ප|ා6තෙl - ම ෙක5පා9�ට e ගcබද වැKය6 ප�Yථා¬ය ජනගහනය 
ෙකා�ලකන ලද සහ Y³* íෂණෙl ෙයෙදන ලද ෙසා�දා�ව6 2,500 ක ක�:යV6 
බ�තරයQව Iර6 කර දමන ල�. පළාෙ> රණකා² YවාmෙයQ ෙවMෙව6 ෙYවය කරන 
ලද “ෙසා�දා� - මං පහර6න6” 50,000 ක ක¢ඩායමQව 1926 - මරා දමන ලgදා යැi 
Vයැෙව6ෙ6 ‘රI ෙහ:” (Red Lances) රහY සමාජය නm6 ෙප¬ KL �නා6 ව:6 
බට=ර පැ>ෙ> 9Ç ගcබද වැKය6 ක¢ඩායමV. ඒ ප|ෙgශෙlම ජපM6 9K6 1944 - 
ඔS6ෙW ප|හාර පට6 ග]g-, ක�6 ඝාතක හ@දා K= e පළා>වාË6 ජපM6ව හඹා 

 Roderick MacFarquhar and John K. Fairbank, eds., The Cambridge History of China, vol. 14: The People’s Republic, Part 1 20

(1949-1965) (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), p. 371.

 John K. Fairbank and Albert Feuerwerker, eds., The Cambridge History of China, vol. 13: Republican China, 1912-1949, part 2 21

(Cambridge: Cambridge University Press, 1986), pp. 605-606. 

 Ibid., p. 292.22



ෙගාY, ඔS6ෙග6 සමහර අයව පණHL6 වළලන ලදැi Vයැෙ\.  එෙY Sව> #න 23

ෙසා�දා�ව6 ඔS6ෙW ඝාතකය6ෙග6 ෙවනY eෙl ද නැත. හ@දාවට බලා>කාරෙය6 
බඳවා ග> අවාසනාව6තය6 සහ �ෙය6 තැ)ෙගන KL ඔS6 සරල ගcබද වැKය6 e 
අතර ඇෙම�ක6 ජනරා� ෙවෙඩමය. (Wedemeyer) දQව න ප��, ගංවIරQ ෙහ5 
සාගතයQ ෙලK6 ඔS6 ගcමාන වලට කඩා පැන ඊට> වැ 96�තය6 සංඛsාවQ 
ෙගා�රැ කරග>හ. 

  ඉඩc, අ�6, ම>පැ6, සහ ප� ස>ව යනා�යට පනවන බ� එකI කරන 99ධ 
ආ¢£ V�යා ෙම6ම බලා>කාරෙය6 හ@දාවට බඳවා ගැ¬ම>, එෙYම රජෙl ණය සහ 
අසාධාරණ න£ ³6� යනා�ය ඉලQක කරෙගන, ෙපා�ෙ\ ප|ච¢ඩ>වෙය6 අ£ තව> 
9Oලව ගණනාවQ Kgධ 9ය. දරැ±තම ප|ච¢ඩ>වය ගcබද වැKය6 9K6 ගcබද 
වැKය6 ෙවත කරන ලgදi. ගcමාන අතර cෙ�¥ඡ ෙලK6 [gධ ඇ) eහ. zලවංශය 
අMව හැෙදන ලද ක¢ඩායc සහ රහY සමාජ ෙලK6 හැෙදන ක¢ඩායc 9K6 මරා දැØ 
@I6 m>ත6 ප�ග6න යැi ඉ�ලා KLනවා Vයන mථsාවට ෙගෟරව කරm6 HLසරබද 
9නාශ කරන ලgෙද6 ]වා දැmය ෙනාහැV gෙ\ෂය6 ඇ) කරන ල�. උදාහරණයQ 
ෙලK6 1928 සැOතැcබ. මාසෙl - �6WF ප|ා6තෙl (Jiangsu Province) “zඩා 
ක£” (Little Swords) ක¢ඩායම 9K6 “ෙලාz ක£” (Big Swords) ක¢ඩායෙc 200 Q 
සØලඝාතනය කර ගcමාන හයQ ¿¥චා දමන ල�. දහනව වැ] KයවෙY Úවා6ෙඩා6W 
(Guangdong) ප|ා6තෙl නැෙගන=ර ෙකාටෙY රI ෙකා (Red Flag) ගc සහ ක` ෙකා 
(Black Flag) ගc අතර හටග> ප| ච¢ඩ එ��වාදය6 ගැන සඳහ6 ෙවi. ඒ ප|ෙgශෙlම 
¿]6 (Puning) �Y)*Qකෙl :6 zලවංශය 9K6 HයාෙW පර¿ෙර6 එන ෙහ5 (Ho) යන 
වාසගෙම6 [I ඕනෑම ෙකෙනzව>, පණHL6 ¿`Yසන ලද ලා�රැ ෙර5¼6 ද ඇI`ව 
V�Y)යාMව6 ගණනාවQ ද හඹා ෙගාY මරා දමන ල�. එවැ] අරගල ෙgශපාල]ක ෙහ5 
සමාජîය ෙනාeහ; ඒවා සරලවම පළාෙ> ක�: අතර හiකාරකc ෙප6ව6නට ග> 
වෑයc පමණV. ප|)වා-6 ෙබාෙහ5 9ට සංක�මºකය6 eහ, නැ>නc සරලවම ගෙඟ6 
එහා පැ>ෙ> �ව> e ජනතාව eහ.  24

1ෂණෙය4 ෙව4කර ද/වත ෙනාහැ; <=ලවය (1927-1946) 

 1928 ජනවා� මාසෙl - ‘රI ෙකාය' ගcවාË6 තද රI පැහැ) ෙකායQ 
ෙලළවm6 එන ක¢ඩායමQ දVg-, ඉතා ස6ෙත5ෂෙය6 එම ෙප’එ6 පා’i (P’eng P’ai) 
9K6 ෙමෙහයවන ලද ප|ථම #න “ෙස59යnවා-6” ක¢ඩායමQ වන හi-Î-ෙෆ6 (Hai-Lu-
Feng) H�ගැ¬මට එQ ෙරාQ eහ. ප�Yථා¬ය ෙලK6 පැව) gෙ\ෂය6 සැලV�ලට ෙගන 
ෙකාm[]Ynවා-6 9K6 ඔS6ෙW කතා ඒ අMව හැඩගසා ග>හ. නව පාQçකය6ට 
ඔS6ෙW z�රැතම e ආෙ\ග @`ම]6 Hටකර6නට ඉඩ-ම මå6 ඔS6ව තම6ෙW 
ෙලෙහKෙය6 අවෙබ5ධ කරගත හැV පº9ඩය පැ>තට නcවා ග>හ. ෙc 1927-28 මාස 
V=පය අඟව6ෙ6 හත�Y සහ පනY වසරකට පFව සංYකෘ)ය 9Oලවය සහ ෙQම. 
රෑÉ I�6 ෙගෙනන නරකතම අ6තගා² හැ�යාව6ය. ෙකාm[]Yn පQෂය 9K6 “�Oප> 

 Ibid., pp. 291 and 293.23

 Ibid., pp. 294-297 and 312-314.24



ගැmය6” සහ “ඉඩc =mය6” යැi දැ ෙY ප|)පQෂ ෙවන ෙලK6 සහ ෙදවැ] 
ක¢ඩායම ]තර ෙහළා දVm6 ෙමෙහයවන ලද ගcබද වැKය6ෙW වෘ>³ය සm) හරහා 
³වï කට[I ව:6 වsාපාරය 1922 Kට Çදානc කර )�º. ෙc 9ෙðදනයට සාcප|දාiක 
අරගල ව:6 ෙහ5 සමාජ යථා.ථ ව:6 එතරc වැදග>කමQ සපයා ෙනා)�ණ>, ණය 
අවලංÚ Vµම සහ සහ අෙñට ෙගා9තැ6 Vµම Øෙල5>පාටනය Vµම යන නව 
ෙස59යnවා-6ෙW අදහY වලට ¿`� ෙලK6 සහාය ලැ�º. ෙප’එ6 පා’i එi6 ප|ෙය5ජන 
ෙගන “ප|ජාත6ත*වා- áෂණෙl” ෙර�මයQ H=t�ය: “ප|)9Oල�යවා-6” ගැන පැවැ>e 
මහජන න£ වලට සමYත ජනතාවට ආරාධනා ෙක�ණ, ඔS6 අ9ක�ප ෙලස මරණයට 
³6� eහ. රI හ@දාෙ\ කා.යය eෙl 96�තය6 කෑ: කෑ: වලට කැÙමi, “මර6න, 
මර6න,” යැi හඬ ගාm6 Kය�ල6ම ඝාතන වලට සහභා¼ eහ. සමහර අවYථා වල - 
Kරැෙ. ෙකාටY උයා ආහාරයට ගැ]ණ, නැ>නc තවම> �වI6 අතර KLන සහ 
නරඹ6නට පැmණ KL 96�තයාෙW පSෙ� සාමා�කය6ට ඒ ෙකාටY බලා>කාරෙය6 
කවන ල�. =ට¿ ඉඩc =mෙයzෙW අQමාව සහ හෘදය ෙබදා ගැෙනන මහා ෙභ5ජන 
සංගqහයකට>, ඉ]වල ගසා ප|ද.ශනයට තබන ලද අ8)6 ගසා දමන ලද =Y ෙO: ෙවත 
කතා පව>ව6ෙනQ KLන රfY�c වලට>, අවසානෙl - Kය�ල6ටම ආරාධනා ෙක�ණ. 
ප�ගැ¬ම සඳහා m¬මY අMභවය ගැන ඇ) ආශාව පF කාලෙl - ෙපා� ෙපාn ෙර�මය 
Iළ - සාමානsයQ බවට ප>9ය. එය #න ඉ)හාසෙl සමාජ කැළ×c සහ 9නාශය6 
හ@ෙ\ ]) දV6නට හැV පැරº නැෙගන=ර ආKයාM Øලා-කෘ)යක ෙද5ංකාරයV6 
[Ii. 613 - 9ෙgÐය ආක�මණ K� e කාලයක, Fi (Souei) රජ පරcප රාෙ\ යැ6W 
එcප|ෙද5රැවා (Emperor Yang) එක කැර:කරැෙවzෙග6 ප�ග>ෙ> ඔ�ෙW ඉතාම> 
�රYතර ඥා³6 පවා හඹා යm]: “සැර දâවc නc අය Kරැරැ කඩා දැ²ම 9ය, ඔS6ෙW 
=Y ඉ] වල ගසා ප|ද.ශනයට තැ�ණ, Kරැෙ. ෙකාටY ෙව6කර )�ණ අතර ඒවා ඊතල 
ව:6 Hµ පැව)ණ. එcප|ෙද5රැවා 9K6 අනIරැව Kය` රාජs පද9 දරන ලද අයට 
96�තය6ෙW මY කෑ�ෙල6 කෑ�ල අMභව කර6න යැi ]ෙය5ග කෙxය.”  Î ç6 (Lu 25

Xun) නමැ) මහා ෙ�ඛකයා ජා)කවාදෙය6 සහ බට=ර 9ෙර5 ¡ මෙන5භාවය6 ව:6 
Hෙර6නට ෙපර පැව) ෙකාm[]Ynවාදය අගයන ලgදෙQ eෙlය. “#න ජනතාව m¬මY 
කන අයi,” යැi ඔ� :�ය. ප6ස� Iළ සහ ටාඕවා- මහ±6 ෙවත 1927 - රI 
@රකරැව6 කළ V�යාව6 ෙc ෙ� හලන ෙභ5ජන සංගqහය6ට වඩා ජනH|ය>වෙය6 අ£ 
eහ. ශ�gධාව6තය6 අ)ශය ඇ8c දQවන ලgදS6ට රI පාට ගෑෙ\ ඔS6 ගලවා 
ගැ¬මටi, ෙc ෙgව>වාෙර5පණෙl පළ@ සංඥා ව:6 ප’එ6 පා’i වාK ලැ°ය. ෙස59යn 
අණසක පැව) මාස හතෙ. -, ගcබද වැKය6 ඇI`ව, පනY දහසක ජනතාවQ 
පළාෙත6 පලා ,යහ.  26

 ��කර පළා>වල හ@දාකරණය කරන ලද ෙකාm[]Ynවාදෙl ප|ථම සැබෑ ප|ව.ධකයා 
eෙl 1931 - ෙව තබා මරා දමන ලද ප’එ6 පා’i නැමැ>තාය. ඔ�ෙW අදහY ඇ=ඳ 
ග6නා ලgෙg ක�6 පැ>තක KL ෙකාm[]Yn කාඩ. (එෙYම ගcබදවාË සcභවයV6 
[I e) මාඕ ෙYIං 9K]. ඒවා ෙYIං 9K6 ඔ�ෙW ‘òනා6 = ගcබද වැKය6ෙW 
වsාපාරෙl වා.තාව’ ය6ෙන6 1927 - නsායගත කරන ල�. නගරබද කcකරැව6ෙW 
ෙකාm[]Yn වsාපාරයට 9ක�පයQ හැLයට ෙc ගcබද ෙකාm[]Ynවාදය ]ෙය5ජනය 

 Legal treatise Souei-chou, quoted in Elisseeff and Elisseeff, Chine classique, p. 264.25

 Fairbank and Feuerwerker, Republican China, pp. 307-322.26



9ය. ඒ කාලෙl - එය _යැ6W කi-ෙෂQ ෙW Úෙවාm6ඩා6W 9K6 ෙගන යන ලද ම.දන 
වල ප|)ඵලයQ හැLයට �.වලව පැව)ණ. ඉතා ඉQමº6 එයට ජවයQ ලැ°, �නා6 
සහ ජsා6Ê (Jiangxi) අතර H=ටන _6ගැ6W (junggang) කÅවැLෙl ප|ථම රI හ@දා 
කඳSරැ H=t�ෙc ප|)ඵලය බවට ප> eෙlය. 1931 ෙනාවැcබ. 7 වැ]දා, ඔQෙත5බ. 
9Oලවෙl සංව>සරය �න, ඒ ප|ා6තෙl නැෙගන=ර පැ>ෙ> -, ප|ධාන කඳSර ඒකාබgධ 
Vµම සහ වsාOත Vµම ]සා ජනතා ෙකාmYසා.වරැ6ෙW කS6KයලQ හ@ෙ\ මාඕ 
Øලාසනය ෙගන #න ෙස59යn ජනරජය (Chinese Republic of Soviets) ]ෙ\දනය කෙxය. 
1949 - එ= අවසාන ජයගqහණය K�ෙවන ෙතQ, #න ෙකාm[6Ynවාදය මැ� මැµ ඉප-ම 
සහ දැ පFබැËc වලට ද @�ණ �6හ. ඒ> එ= ප|ධාන ආකෘ)ය ෙම= - YථාHත කරන 
ල�: 9Oලවෙl බලය, රාජsයQ ෙගාඩ නැóම සඳහා ෙQ6Í කරගැ]ණ, ඒ රාජsෙl වෑයc 
ගැන, එනc [දමය YවභාවයQ H�බඳව අවධානය ෙයා@ eෙl හIරා පරාජයට, ශQ)ම> 
[ද හ@දාවQ හැ-ම ෙවතi, _යැ6W කi-ෙෂQ 9K6 @ලFන ෙහාබවන නැ6�6 = 
මධsම ආ¢£වQ H=t�මi. @ල පට6ම හ@දාමය සහ ම.ද¬ය යා6ත*ණයQ පැව) 
සාධකය ගැන VK> ¿�මයQ ෙනා�ය. අH රැKය6 ෙබා�ෙෂ9Qවාදෙය6 ඉතා ඈතක 
ෙම= - KL@. එෙYම H9Iරැ මාQYවාදෙය6 ඊට> වැ ඈතක KL@. ෙබා�ෙෂ9Qවාදය 
අතරමැද ක�මෙ\දයQ eෙlය. එය බලය අ�ලා ගැ¬ෙc උපාය මා.ගයQ හා ඈô )�º. 
ජා)ක 9Oල�ය රාජsයQ ය� තහSරැ කරන ඒ I�6 #න ෙකාm[]Yn පQෂෙl 
].මාතෘ6 හරහා, 9ෙ^ෂෙය6ම ඔS6ෙW ප|ධාන _6තකයා e � ඩැසෙයා (Li Dazhao), 
1918 සහ 1919 - ෙකාm[]Ynවාදයට පැmෙණන ල�.  #න ෙකාm[]Ynවාදය 27

ජයගqහණය කරන ලද සෑම තැනක - ම, එය හ@දා බැරfQක වල, [gධා¨කරණ වල, 
නැ>නc බලයැ) ෙපලට Kටෙගන ෙව තබන ක¢ඩායc වල )�± සමාජවාදය eෙlය. 
ෙප’එ6 පා’i සරලවම ෙc ආකෘ)ය @:6ම සපයන ලgදා i. 

 #න ෙකාm[]Yn ම.දන ප|)ප>) වල නවsතාවය ගැන එක ¿�ම සහගත 
ප�Kg¨යQ සාQç දරi: 1936-1938 Kgධ e Yටා:6ෙW මහා áෂණයට ක�6 #න 
ෙස59යnවා-6 áෂණය ෙයාදා )�ණ. සමහර ඇYතෙc6I වලට අMව, 1927-1931 - 
ජsා6Ê =, [ද මරණ එකI ෙනාකරg-, ඒවාෙl 96�තය6 186,000 Q eහ.  ෙc ජනතාව 28

අතර බ�තරයQ රfක� කෘçකා.mක ප|)සංYකරණ වලට යcVK ප|)ෙර5ධයQ දQවන 
ලද අයi. එය ඉතාම> ඉQමº6 පනවන ලgදi. නැ>නc දැ බ� වලට එෙර=ව ෙහ5 
හ@දා අවශsතාවයQ හැLයට තරැණ H�Y ෙයාදවා ගැ¬ම [Q) සහගත කර6නට 
යg-ය. ෙකාm[]Ynවාදය 9ෙ^ෂය6 රfක� e පළා> වල -, නැ>නc ප�Yථා¬ය කාඩ. 
පැ>තකට දමා KLන (රැi�6 යන ෙස59යn ‘අගMවර’ පැ>ෙ> - Kgධ e ෙලK6) 
නැ6�6 හ@දාවලට @�ණ ෙද6නට Kgධ eෙl �.වල ප|)ෙර5ධයකට පමº. 1931 - 
ජනගහනය පරාෙර5පණය කරන ලද ඔ�ෙW අ6තගා² ත*Yතවාදය ]සා මාඕ ෙවත 
9ෙ\චන එ�ල � ඔ�ව නායක>වෙය6 ඉව> කර )�ණ. ප|)ෙර5ධය ජවෙය6 Hµ 
)�º, එෙYම පFව H=tවන ලද කඳSරැ වල -, ඒවා තරමQ Yවාය>ත eඅතර ඒවාෙl 
නායකය6 áෂණෙl ෙgශපාලනය ගැන ෙ\දනා සහගත පාඩc ඉෙගන ෙගන )�± අතර, 
ඔS6 සමහර අවYථාවල - ජයගqහණය කර6නට ද සම> 9ය.  ෙc ෙනා ස6F6 29

 Roland Lew, 1949: Mao trend le pouvoir (Brussels: Complexe, 1980).27

 Jean-Luc Domenach, Chine: L’archipel oublié (Paris: Fayard, 1992), p. 47.28

 Gregor Benton, “Under Arms and Umbrellas: Perspectives on Chinese Communism in Defeat,” in New Perspectives on the Chinese 29

Communist Revolution, ed. Tony Saich and Hans Van de Ven (Armonk: M. E. Sharpe, 1995), pp. 131-133.



ත>වය6 යා6’අ6 ෙQ6õය කරග> උIරැ ෂා6K (Shaanxi) කඳSෙ. - ද දැMº. ඒ> ඒ 
ෙවg- වඩා> ෙහාÃ6 ෙත5රාග6නා ලද සහ ෙ� හැ�c ව:6 අ£ ම.දනෙය6 ඔS6 සමඟ 
කට[I කර6නට ෙකාm[]Yn පQෂය ඉෙගන ෙගන )�º. ගcබද වැKය6ට @ලs 
Ùඩනය )[± ෙලK6 දැ]ණ: 1941 - අYවැ6ෙන6 Kයයට 35 Q අ�ලා ග6නා ල�.  එය 
Úෙවා6m6ඩැ6W ව:6 අ�ලාෙගන KL කලාප වලට වඩා හතර ÚණයQ 9ය. මාඕ ෙW 
මරණය 9වෘතව කැඳවන තරc �රකට ගcවැKය6 ඉ��ප>ව KLයහ. ම.දන දැ eහ, 
ඒ> ඒ සමඟම සහන ද පැව)ණ: පQෂය රහKගතව අ�6 වවm6 අපනයනය කර6නට 
පට6 ෙගන )�ණ, එය 1945 වසර දQවා Kය` මහජන ආදායc ව:6 Kයයට 26-40 Q 
eෙlය.  30

 ෙකාm[]Yn ෙර�ම යටෙ> ෙබාෙහ5 9ට දV6නට ලැෙබන ෙලK6, පQෂ 
V�යාකරැව6 ම.දනය Vµම ගැන සලz± ෙබාෙහාමයQ ඉ)� කරන ලgෙg ඒ ජනතාව 
තම6ෙW අදහY Vය6නට දැන K·ම>, ඔS6ෙW පgධ) ෙබාෙහ59ට ඔS6ට පFව> 
ඉ)�ව )°ම> ]සi. සමහර පරණ ෙක56තර දශක ගණනාවකට පFව H�මසා ගැ]ණ. 
වැෙය6ම �Q 9Ãන ලද කාඩ.වරැ eෙl අ9ක�ප ෙලK6 ජනගහනය සමඟ ඉතාම> 
ස²පව කට[I කරන ලද අයi. බ�තර ෙලK6 මධsම යා6ත*ණයට ෙYවය කරන ලද, 
ඔS6ෙW හIර6 ෙබාෙහ5 9ට ප�Yථා¬ය ගැට` ගැන පමණට වැෙය6 තැÑෙම6 [Iව 
KLනවා යැi ඔSනට ෙච5දනා කළහ. ඒ ]සා යc තරමකට ඔS6ෙW දැQම මධsYථ eවා 
යැi Vව හැVi. එෙYම සමහර 9ට ඔSනට ලැ�ණ ]ෙය5ග ප|^න කර6නට ද eවා 9ය 
හැVi. ෙc ගැtම ෙකෙY න@� ෙවන> එකQ අාවරණය කරන ල�: ජා)කවාදෙl රfක� 
ආකාරයQ යැi ෙකාm[]Ynවාදයට එකI ෙවන ලද ගcබද වැKය6 අතර LකQ 
ෙපාෙහාස> e ක¢ඩායෙම6 සහ ඉඩc =m පS� (ඔS6 පQෂෙl සා=තs අරtව 
ෙප5ෂණය කළහ) ව:6 ප�Yථා¬ය කට[I ෙබාෙහ5 9ට Kgධ eහ. අෙනQ අතට, මධsම 
යා6ත*ණෙl KL සට6කා²6 සහ සාමානs හ@දාව හැ- )�ෙ¢ ෙබාෙහ5 9ට සමාජෙl 
පහළ මnටc ව:6 සහ F8තර ෙකාටY ව:]; එනc මං පහර6න6, යාචකය6, 
දානෙය6 පමණQ යැෙපන මහ±6, z:යට අපරාධ කරන අය, සහ කා6තාව6 අතර 
ගºකාව6 වැ] අයෙග]. 1926 තරc ඉහත කාලයක Kට මාඕ ෙc ක¢ඩායcවල 
සාමා�කය6 9Oලවෙl ප|ධාන àmකාවQ ගM ඇතැi අර@± කරෙගන KLෙlය: “හ� 
9�යකට ෙමෙහය eෙවා>, ෙc ජනතාවට මහ> ].áත බවV6 සට6 ව�6න ¿`ව6, 
ඔS6 අවsාජ 9Oල�ය බලයQ ෙ\9.”  1965 ෙවg- පවා ඔ� තවම> ඔS6 සමඟ තම 31

අනනsතාවය පව>වා ග6නට වෑයc කරm6 KLෙlය. ඔ� ඇෙම�ක6 මාධsෙ\� එÕගා. 
Yෙනා (Edgar Snow) ෙවත Vයා KLෙl තම6 “=� H�¥ච zඩයQ අර6 තරැ යL6 ඇ9ද 
ෙගන යන, වයසට ,ය මහෙණQ,”  Vයා i. ෙකාm[]Yn නායකය6ට අMව ෙසF 32

ජනතාව, ³රණා>මක ෙලK6 9රැgධව KL F8තරයQ හැෙර6නට (ඔS6 අත�6 
ෙබාෙහාමයQ එ�n සාමා�කය6 ද eහ), ¿�ම සහගත ෙලසV6 සාමකා² සහ 
ආෙ\ගÐ:>වෙය6 ෙතාර eහ. HLසරබද පැ)වල ෙකාm[]Yn පQෂෙl පං) පදනම 
හදන ලද “�Oප> සහ අ.ධ �Oප> HLසරබද වැKය6” ෙc තQෙYරැවට අi) eහ. 
මධsම යා6ත*ණෙl KLන ලද ජනතාව කාඩ.වරැ6 e පFව, ඔS6 Kය සcß.ණ සමාජ 

 Chen Yung-fa, “The Blooming Poppy under the Red Sun: The Yan’an Way and the Opium Trade,” ibid., pp. 263-298.30

 Quoted in Yves Chevrier, Mao et la révolution chinoise (Florence: Casterman/ Giuntim, 1993), p. 65.31

 François Godemont, “La tourmente du vent communiste (1955-1965),” in Bergère, Bianco, and Domes, La Chine au XXe siècle, 32

2:58.



ත>වය H�බඳව පQෂයට ගැ) e අතර ෙබාෙහ5 9ට ප�ගැ¬c වලට කෑදරව KLයහ. 
මධsම යා6ත*ණෙl සහාය ඇ)ව  ඔS6 වඩා>ම රfක� 9සÅc ෙත5 රා ගැ¬මට 33

නැöරැව KLයහ. එනc අවශs ෙහ5 F�F යැi Kෙතන ඕනෑම අවYථාවක - ප�Yථා¬ය 
කාඩ.වරැ Iර6 කර දැ²ම වැ] කට[Iවල ]යැ`නහ. 1946 6 පFව ෙමය කෘçකා.mක 
ප|)සංYකරණ වල ෙ� හැෙලන අංග වල - ෙබාෙහ5 ෙසi6 ෙයාදා ග6නා ලද ප|)චාරයQ 
eෙlය.  34

 1930-31 -, ප|ථම වා.තා ගත �gධකරණ ව:6 උIරැ ජsා6Ê = ෙඩා6Ú (Donggu) 
කඳSර අ)ශi6 9නාශ කර දැmණ. ඉහ)6 සඳහ6 කරන ලද ෙනාස6F6කc එ= - 
වැ ව.ධනය කරන ලgෙg ෙබාෙ�ෙෂ9Q 9ෙර5¡ ක¢ඩායc 9K]. Úෙවාm6ඩා6W = 
දQçණාංශ පා.ශවය සමඟ ඈô )�ණ ෙබෙහ96 V�යාකාµ රහY ෙපා�Kය 9K6 
ෙකාm[]Yn පQෂ සාමා�කය6 අතර ෙÍ5÷>වෙl සැක ව¿රන ල�. ප�Yථා¬ය 
ෙකාm[]Yn පQෂ හැ-ෙc - රහY සමාජ ව:6 බඳවා ග> බ�තරය ]සා ෙc සැක ඇ) 
eහ. 1927 -, ‘)> Iෙ6' (Three Dots) සමාජය පQෂයට බැôම පවා Kgධ 9ය. එවක - 
එය ෙකාm[]Ynවා-6 ල> ප|ධාන ජයගqහණයQ ෙලK6 සැලVණ. @:6 ප�Yථා¬ය 
කාඩ.වරැ ගණනාවQ ෙවත මරණ දâවම V�යා>මක 9ය. අනIරැව �gධකරණය රI 
හ@දාව ඇIලට ද ,ෙlය. එ= ප|)ඵලය ෙසා�දා�ව6 2,000 Q පමණ Iර6 කර දැ²මi. 
කාඩ.වරැ සංඛsාවQ පලා යාමට සම>ව ඔS6 “පQෂෙl එcප|ෙද5රැවා” යැi Vයm6 
මාඕට එෙර=ව 9OලවයQ ෙගෙන6නට උ>සාහ කළහ. සාක¥ඡා සඳහා ඔS6ට ආරාධනා 
කර, අ> අඩංÚවට ෙගන, මරා දමන ල�. ෙදවැ] හ@දාව, 9Oලවෙl එක කා¢ඩයQ, 
සcß.ණෙය6ම අ9 ඉව> කර, එ= ]ලධාµ6ට මරණ දâවම �6හ. වසරකට වැ 
කාලයQ ¿රා K9� සහ හ@දා FM9F± Vµම Kgධ 9ය. එi6 දහY ගණනක 
96�තය6ෙW �9ත අ=m eහ. ඉහළම ෙපෙx KL, කඳSෙ. ].මාතෘ6 ද ඇI`ව, 
ප�Yථා¬ය කාඩ. දහනව ෙදෙනzෙග6 ෙදාෙළාY ෙදෙනzව “ප|)9Oල�යවා-6” යැi 
සලකා ඔSනට මරණ දâවම ]යම eහ, පY ෙදෙනzව Úෙවාm6ඩා6W ව:6 මරා දැØහ, 
එQ අෙයQ ෙර5ගාIරව mය ,ෙlය, අ6)මයා 9Oලවය අ>හැර දමා සංක�මණය 9ය.  35

 යැ6’අ6 = මාඕ KL @� �නවල -, Î ෙ>ඩ6 (Liu Zhidan) නැම) ඒ කඳSෙ. 
].මාතෘ e ද, ග��ලා සට6කාmෙයQ හැLයට නc දැරෑ අයව Iර6 කරM ලැ°ම ඉහළ 
සඳහ6 රටාව අMගමනය Vµමට අM_ත eෙlය. සදාචාරා>මක ෙනාසැලV�ලV6 සහ 
යc තරමක මැVයාෙව:යාM ත.කනයV6 මධsම යා6ත*ණය කට[I කළ බව එi6 
ෙහ�දර\ 9ය. ÎෙW හ@දා කා¢ඩ පාලනය Vµමට පැහැ�:ව අවශs � )�ණ, එවක - 
නායක>වෙය6 පැ>තකට කර ෙනා)�ණ, ෙමාYක\ =තවා- ෙබා�ෙෂ9Qවා�ෙයQ e 
වැ6W m6W (Wang Ming) එම Iර6 කර දැ²ෙc වගVව [>තා හැLයට ෙප¬ ,ෙlය. 
දැ ආ>ම 9^වාසයV6 [Iව Î තම අ> අඩංÚවට ගැ¬ම H�ග>ෙ>ය. ශාµ�ක වධ 
=ංසා වල - ඔ� VKවQ H�ගැ¬ම ප|)Qෙ�ප කෙxය. ඔ�ට ප|ධාන ෙලK6 සහෙය5ගය 

 This vague term is used to designate whoever in the Party was exercising power. It corresponds in part to official practice, as 33

decision-making practices were often quite fluid, and certain members could easily find themselves in marginal position. The converse 
was also true; thus it was possible for someone who had technically retired, such as Deng Xiaoping, to remain the de facto leader for 
more than a decade.

 Benton, “Under Arms and Umbrellas”; and Lucian Bianco, “Peasant Responses to CCP Mobilization Policies, 1937-1945,” in Saich 34

and Van de Ven, New Perspectives, pp. 175-187.

 Stephen C. Averill, “The Origins of the Futian Incident,” ibid., pp/ 218-219.35



දQවන ලද අය ඒ ෙවg- පණ HL6 වළදමා )�ණ. වැ6W m6W ෙW එ��වා�ෙයQව KL 
è එ6ලාi (Zhou Enlai) ඔ�ව ]දහY කෙxය, ඒ> Î පාලනෙl Yවාය>ත බව තබාගත 
[Ii Vයා අවධාරණය කෙxය. ඔ� “පFතැ9: ෙනාවන දQçණාංශ =තවා�ෙයQ” යැi 
ෙ�බ� කරන ල�. සට6 ෙපර@ණට යැෙවන ඔ�ව වැ ක� ෙනායg- ඝාතනය eෙlය, එය 
HtපYෙස6 තැÒ ෙව පහරV6 9ය හැVi.  36

 1949 ට ෙපර වැෙය6ම ප|Kgධ �gධකරණ පට6 ගැMෙ6 යැ6’අ6 = වඩා>ම කැÙ 
ෙපෙනන ලද 9gවI6ට 1942 ©] මාසෙl - එ�ල කරන ෙද5ෂාෙර5පණ ව:]. වසර 
පහෙළාවකට පFව ජා)ක මnටm6 ය�> ඔ� ක�6 කරන ලද ෙලK6ම, පළ@ෙව6 මාඕ 
9K6 ]දහෙY 9ෙ\චනය6 = ෙය-ම සඳහා මාස ෙදකක කාලයකට අවසර �6ෙ6ය. 
H�m සහ ගැහැ± අතර ]ල සමානා>මතාවෙl ෙබාරැව ෙහළා දVන ලද 6W :6W 
(Ding Ling), සහ කලාකරැව6ෙW ].මාණ සහ ]දහY අදහY ප|කාශය ෙවMෙව6 ෙප¬ 
KL වැ6W çවi (Wang Shiwei) යන ෙදෙදනාට එර=ව පව>වන ලද “9Oලවෙl” දහසQ 
රfY�c වලට එ9ට හ�Kෙl Kය`ම සට6කා²6ට “ආරාධනා” කරM ලැ°ය. එ= - 6W 
තම Yථාවරය තව �රට> දරාගත ෙනාහැVව ඇද වැ· සcß.ණ සමාව ගැ¬මQ 
ප|Kg¨ෙl කරන ලgෙg තම6 වැර� යැi බාරගැ¬ම ප|)Qෙ�ප කරm6 ත�6 KL වැ6Wට 
ෙදාY පවරm]. වැ6Wව ෙකාm[]Yn පQෂෙය6 ෙනරපන ල�ව, Kරගත කරන ල�. 1947 
- යැ6’අ6 ව:6 තාවකා:කව ඉව>ව යg- ඔ�ව මරා දමන ල�. ෙgශපාලනඥය6 යටතට 
9gවI6 ප> කර ගැ¬ෙc ඇද=�ල 1942 ෙපබරවා� මාසෙl - පQෂෙl සභාප)වරයා 
9K6 Kය “කලාව සහ සා=තs සcබ6ධෙය6” (Remarks of Art and Literature) යැi ප|Kgධ 
කෙxය. එයට ඉතා ඉQමº6 ¬)ෙl බලය ලැ�ණ. ජනතාව අවසානෙl - ඒවාට 
යට>ෙවන තාQ ක� ෙච6W ෙෆ6W (Cheng Feng) සැKවාර මහ> ෙලK6 පැ)ර ,ෙlය. 

 යැ6’අ6 = ෙකාm6ට.6 ]ෙය5�තෙයQ එ= පැව) මාඕවා- ක�මෙ\ද ගැන ෙමෙY 
දැQ�ය: 

ෙම5ඩ 9�ෙl දරදâ 9ෙ\චන සහ Yවයං-9ෙ\චන ව:6 පQෂ 9නය පදනc ව 
ඇත. ඒ ඒ අාඩෙl සභාප) 9K6 කSරැ6ව, ෙමාන ෙ�Iව සඳහා 9ෙ\චනය 
කරනවා ද ය6න ³රණය කරM ලබi. ෙපා�ෙ\ සෑම 9ටම එයට ෙගා�රැ ෙව6ෙ6 
ෙකාm[]Ynවා�ෙයzවi. ø�තයාට එකම අi)යQ පමණQ )�ණ: ඒ ඔ�ෙW 
“වැර�” ගැන පFතැ9: �මi. ඔ� තම6 අ=ංසක යැi සලක6ෙ6 නc ෙහ5 
ප|මාණව> තරමකට පFතැ9: ෙව6ෙ6 නැතැi ෙප6Sවෙහා>, ෙද5ෂාෙර5පණය6 
ය�> අ8)6 එ�ල කරන ලබi. එය සැබැ96ම මෙන59දsාM¶ල ¿�±වQ…මම 
එක ෙúද¬ය යථා.ථයQ වටහා ග>ත. මාඕ 9K6 ආචාර ධා.mක H9Iරැ Vµම 
යැi හÅ6වන මෙන59දsාM¶ල බලා>කාරකෙc z�රැ ක�මෙ\දය ]සා යැ6’අ6 
පQෂය ඇIලත =ර� KLන ත>වයQ ඇ)Sණා. පළාෙ> KL පQෂ V�යාකරැව6 
ෙග6 F` පt ෙනාෙවන සංඛsාවQ Kය�9නසා ග>තා, පලා ,යා, නැ>නc 
මෙන59කාµ eවා. “හැෙම5ම අ]Q හැම ෙදනාෙWම රහYම e KI9: ගැන දැන 
KL6න ඕනෑ,” යන Kgධා6තයට ප|)චාරයQ තමi ෙච6W ෙෆ6W ක�මෙ\දය. ෙමය 
සෑම රfY�මQම ආ¢£ ෙවන I¥ඡ සහ ]6දා සහගත ]ෙය5ගයi. ෙපෟgග:ක 
සහ රහY e Kය�ල ලැÉජාවQ නැ)ව මහජනයාෙW 9පරමට එ�යට ප|ද.ශනය 

 David Apter, “Discourse as Power: Yan’an and the Chinese Revolution,” ibid., pp. 218-219.36



කර6න ඕන. 9ෙ\චනය සහ Yවයං-9ෙ\චනය Vයන K�ත යටෙ>, Kය�ල6ෙWම 
KI9:, අãප|ායය6 සහ V�යාව6 පැහැ�:ව ප|ද.ශනය කර6න ඕන.  37

 1943 ©: @ල - �gධ Vµම නැවත 9මFමට ලQ කර එය ¿`� කරන ල�. ෙc 
ජනතාව ඔS6ෙWම සඟවා ග6නා ලgදා e සැක සහ අ£පා£ ව:6 ආරQෂා කර ගැ¬මට 
ෙගෙනන ලද “ගලවාගැ¬ෙc ෙමෙහ[ෙc” නායකයා eෙl ෙපා:L�[ෙර5ෙ\ සමා�කෙයQ e 
කැ6W ෙෂ6W (Kang Sheng) 9ය. මාඕ 9K6 ඔ�ව “]ෙදාYකරණය” පµQෂණය Vµම 
සඳහා e නව ‘ෙපා� අධsයන ෙකාmසෙc’ ප|ධා]යා හැLයට 1942 ©] වල - ප> කෙxය. 
ක` හරQ හc ව:6 වYත* හැඳග>, ක` අ^වෙයQ ම)6 යන, රැ�රැ ක` බ�ෙලQ 
සමඟ අ]වා.ෙය6ම යන ෙc “ක` ෙසවනැ�ල” රැKයාෙ\ NKVD  9K6 ¿�± කරන 
ල�ව, එi6 ෙකාm[]Yn #නෙl ප|ථම “මහා ෙමෙහ[ම” සං9ධානය කරන ලgෙgය: 
9ෙ\චන, මහජන Yවයං-9ෙ\චන, ෙත5රා ග6නා අය අ> අඩංÚවට ගැ¬c සහ එ= - 
Kgධ ෙවන පාෙප5¥චාරණ ]සා තව> අ> අඩංÚවට ගැ¬c Kgධ �ම, ප|Kg¨ෙl හෑ�8 
Vµc, ශාµ�ක පහර -c, සහ සැලVය [I එකම Øලාශ�ය හැLයට සභාප) මාඕෙW 
_6තනය අM�ලංඝ¬ය ඇද=�ලක ත>වයට උසY කරන ල�. එක රfY�මක - කැ6W 
ෙෂ6W සමYත සභාව ෙවත අත �Ú කර ෙමෙY ප|කාශ කෙxය: “ඔබ Kය�ල6ම 
Úෙවාm6ඩා6W ඒජ6තවරැ6…ඔබෙW ප|)අධsාපනෙl V�යාව:ය -.ඝ කාලයQ ¿රා 
පැවැ>ෙවM ඇත.”  අ> අඩංÚවට ගැ¬c, වධ=ංසා, සහ මරණ තව තව> ෙපා� ෙව6නට 38

පට6 ගැ]ණ. එi6 මධsYථානෙl සාමා�කය6 අ£ම වශෙය6 හැට ගණනකෙW මරණ 
(ඔS6 සමහර ෙදෙනz Kය�9නසා ග>හ) ෙවg- “=ෙY ෙකY තරමට චර¿රැෂi6 
ඉ6නවා,”  යැi මාඕ තරෙl Vයා KLය ද, පQෂ නායක>වය ඒ මරණ ගැන සැලV:ම> 39

ව6නට පට6 ග>හ. අෙග5YI 15 වැ]දාට පFව “¬) 9ෙර5¡ ක�මෙ\ද” ව:6 ම.දනය 
තහනc කරන ල�. ඔQෙත5බ. 9 වැ]දා එය ඔ�ව ඉYමI කර දQවන ලQෂණයQ බවට 
පFකාලයක - ප>ෙවන, සcß.ණෙය6 ෙවන> YථාවරයQ ග> මාඕ ෙමෙY ]ෙ\දනය 
කෙxය: “අH VKෙවQ මරා දැmය [I නැහැ; ෙබාෙහ5 ෙදෙනQව අ> අඩංÚවට ගත [I 
eෙl ද නැහැ.”  ෙමෙහ[ම එ= - ]^_තවම නවතා දැmණ. ෙදසැcබ. මාසෙl -, ඒ අ> 40

අඩංÚවට ගැෙනන ලද Kය�ෙල6ම Kයයට 10 Q පමණQ වරදකරැව6 e බව> සහ mය 
,ය අයව ¿නරැ>ථාපනය කළ [I බව> H�ග]m6 කැ6W ෙෂ6Wට Yවයං-9ෙ\චනයක 
ෙයෙද6නට බලා>මක 9ය. එතැ6 පට6 1966 මැi = සංYකෘ)ක 9Oලවය දQවා 
ඔ�ෙW වෘ>³ය එක තැනම පැව)ණ. 1944 අෙO|� මාසෙl - ඉහළ ෙපෙx කාඩ. 
රfY�මකට සහභා¼ ෙවන මාඕට සමාව අය�6නට සහ අ=ංසක 96�තය6ට ව6දනා 
Vµම සඳහා I6 සැරයQ කඳ නවා ආචාර කර6නට Kgධ 9ය. අනIරැව ඔ�ට 
අ>ෙපාළස6 නාදයQ H�නැmණ. නැවත වතාවQ ඔ�ෙW ඕපපා)ක e අ6තවාදයට දැ 
ප|)ෙර5ධයQ ඇ) � )�ණ. න@> 1943 áෂණෙl මතකය ඒ කාලෙl �ව>Sව6 Iළ 
VKදා ෙනාමැෙකන ෙලK6 පැව)ණ. ජනH|ය>වෙය6 අ=m e හ�ය මාඕ á)ය I�6 
�නා ග>ෙ>ය.  41

 Vladimirov (Comintern representative in Yan’an), in Boudarel, “L’idéocratie importée,” pp. 55-56.37

 Idem in ibid., p. 56.38

 Frederick C. Teiwes and Warren Sun, “From a Leninist to a Charismatic Party: The CCP’s Changing Leadership, 1937-1945,” in 39

Saich and Van de Ven, New Perspectives, p. 372.

 Ibid., p. 373.40

 Ibid., pp. 370-375; Apter, “Discourse as Power”; Faligot and Kauffer, Chinese Secret Service, pp. 153-170.41



 ම.දනය තව වැෙය6 K[c 9ය. ජපM6 සහ Úෙවාm6ඩා6W යන ෙදෙගා�ල6ටම 
එෙර= [gධෙl, දහY ගණනක 96�තය6 �: ගැෙනන ත*Yතවා- සØල ඝාතන , සහ 42

ප|ෙ\සm6 ඉලQක කරග> ඒÑය ¿gගලය6 ඝාතනය Vµම තව තව> සාමානsයQ 
ව6නට පට6 ගැ]ණ. ක�: සහ රහY සමාජ Iළ ෙපා� ප|)ප>)යQ වන, ෙබාෙහ5 9ට 
ෙc ඉලQක eෙl ඒවා හැර දා යන අයi. එක ග��ලා ප|ධා]ෙයz දQවන ප��,  “අH 
ෙÍ5÷6 මහා සංඛsාවQ මරා දැ@වා, එ9ට ජනතාවට 9Oලවයට යන පාෙ. �ගටම ගම6 
කරනවා හැෙර6නට ෙවන 9ක�පයQ )�ෙ¢ නැහැ.”  Kරබ6ධනාගාර පgධ)ය ¿`� 43

කරන ල�. එ= ප|)ඵලයQ හැLයට ෙව තබා මරා දැ²c ක�6 )�ණාට වඩා අ£ eහ. 
1932 - #න ජsා6Ê = ෙස59යnවා-6 වරද ]වරද කරන ශ�ම Kර කඳSරැ H=tවා ෙගන 
)�º. එය Úෙවාm6ඩා6W ¬)ෙl බලාෙපාෙරා>I �ම 9රැgෙධ5Q)යQ eෙlය. 1939 - 
පට6 -.ඝ කා�න Kර දâවc ලැÒ Kරකරැව6ව ෙc ශ�ම සහ ]�පාදන මධsYථාන ෙවත 
]යම කර යවන ලgෙg අ8)6 H=tවන ලද උසා9 පgධ)යV]. එෙY Vµමට ෙ�I 
IනQ 9ය: දරැ± වැi Vයා ෙපෙනන දâවc ව:6 ජනගහනය කළVර�මට අ¨කාµ6 
අකැම) eහ, 9ශාල, අ�ලා ග> ශ�ම බලකාෙය6 ප|ෙය5ජන ග6නට ඔSනට උවමනා 9ණ, 
එෙYම F�රැ ප|)අධsාපන V�යාව:යV6 9Oලවය සඳහා අ8> ශ�gධාව6තය6 අgදවා 
ග6නට උවමනා 9ණ. _යැ6W කi-ෙශQ හා සට6 ව�6නට ෙමයාකාරෙය6 #න රI 
හ@දාෙ\ උරැමQකාරයා e ජනතා ]දහY හ@දාව (People’s Liberation Army -PLA) ෙවත 
ජප6 Kරකරැව6 පවා ඇI� කරග6නට හැVයාව ලැ�ණ.  44

කෘI කටKL ප"MසංOකරණ සහ නගරාස4න QRධකරණ (1946-1957) 

 1949 - ෙකාm[]Ynවා-6 #නෙl බලය අ�ලා ග6නා 9ට, ප|ච¢ඩ>වය සහ සØල 
ඝාතන යM ඒ වන 9ට> එ�ෙනදා Kg¡6 බවට ප>ව )ෙබන ලද අතර ආ¢£ Vµම 
ය6න ෙබාෙහ5 9ට අෙයzෙW අස�වාË6 අතර පරණ ෙක56තර Hය�ම බවට ප>ව 
)ෙබන ල�. නව රජයQ H=t�මට ග6නා ලද V�යා ඒ ]සා අෙනz> අ9වාදෙය6ම සැබෑ 
e ප|ච¢ඩ>වයට (ෙප’එ6 පා’i = එක 96�තෙයQ e, ප�Yථා¬ය මෙ�Yත*ා>වරෙයQ, 
ගcබද වැKය6 100 Q පමණ මරා දම6නට ]යම කර )°ම) ෙදන ලද Qෂºක )[± 
ප|)ප|හාර ෙම6 Kgධ eවV. ෙබාෙහ5 ��කර පළා>වල KL ප|ජාව එය එෙලK6 හÅනා 
ග>හ. ෙc ෙ�Iව ]සා ෙc [ගය ]ල වශෙය6 ප^චා> මාඕවා- ඉ)හාසෙl Ñ.) 
ප|ශංසාවට ලQව )�ණ, 1957 දQçණාංශ 9ෙර5¡ වsාපාරය ෙතQ, ‘]ය@වා' 9K6 )ර 
ගම6 මා.ගයQ අMගමනය Vµම ෙමෙහයවන ලදැi දVන ල�. තම රටවැKය6ෙW 
�ෙක6 ඍ�ව වාK ලැÒවා යැi සැලෙකන ලද ෙහ5 එෙY වාK ලබන ලද අය ෙම6ම 
ත>වය6 ඇK6 �t ෙබාෙහ5 සාQçකරැව6ෙW මතකෙl ද ෙමය Ñ.) ප|ශංසා සගහත 
[ගයQ යැi සටහ6 9ය. ෙකාm[]Ynවා- 9gවI6 ඇI`ව, ෙකාm[]Ynවා-6 ෙc 
�gධකරණ ව:6 එතරc බැට කෑෙ\ නැත. ඒ> ඇ) eෙl #න ෙකාm[]Ynවා-6 9K6 
එෙතQ �ය> කරන ලද සමYත ෙgශය ¿රාම ෙ� හලන රf�ලV6 [I දරැ±තම 
ම.දනයi. එය ¿`� ෙලK6 ෙයද�ම, ෙපා�ෙ\ ෙයද�ම, එය පැවෙතන ලද කාලය, සහ 

 During three months in 1940 in a small part of Hebei, more than 3,600 were killed; Domenach, Chine, p. 48.42

 Ye Fei, interview in 1983, in Benton, “Under Arms and Umbrellas,” p. 138.43

 Domenach, Chine, pp. 44-52.44



සැලFc සහගත සහ මධsගත Yවභාවය, යනා�ෙය6 ම.දන #නෙl එෙතQ දV6නට 
ලැ�± ප|ච¢ඩ>ව ව:6 ෙවනY අ8> මගQ සලz± කරන ල�. 9L6 9ට ෙමාෙහාතක 
9රාමයQ ලැ�ණ අවYථා )�ණ. ඒ> සෑම අSරැgදකම පාෙ� නව “මහා ෙමෙහ[මQ” 
�ය> Vµම දV6නට ලැ�º. 1943 - පැව>ෙවන ලද යැ6’අ6 “]ෙදාYකරණය” හ�යට 
පළා> මnටමV6 ෙකෙරන ලද ෙපර �රැවQ eවා 9ය හැVi. සමහර සමාජ Yතරය6 
සලකg-, අ£ම වශෙය6 ජා)ක මnටමV6 #නය ක�6 ෙනාදැන KL ජනසංහාරයමය 
පැ)කඩV6 සØල ඝාතන Kgධ eහ. දහI6 වැ] KයවෙY ෙමා6ෙගා�වරැ පවා 9නාශ 
කර දැ@ෙ\ අ¨රාජsෙl උIරැ පළා> පමණV. සමහර z�රැ අපරාධ Kgධ eෙl දරැ± 
ෙතවසරක K9� [gධෙl සංද.භය ඇIළතi; එක උදාහරණයQ නc, මැංø�යාෙ\ 
Kව6K (Siwanze) ටSම අ�ලා ග> පFව එ= ෙබෙහ96 කෙත5:ක e වාË6 500 Q 
සØල ඝාතනය Vµමi. එයට අමතරව, 1948 - තරමක වාKදායක ත>වයQ 
ෙකාm[]Ynවා-6ට ලැ�ණ පF, ඔS6 ෙප|ාපගැ6ඩා ෙ�I ]සා Kරකරැව6 ]දහY Vµම 
අ>හැර දැØහ. එතැ6 පට6 Kය දහY ගණ]6 ජනතාව අÚ� දමා තබා ගැ]ණ. 
Kරෙගව� ඉතා ඉQමº6 පමණට වැෙය6 Hෙර6නට පට6 ග). ෙලාෙඩා6 ගiෙස5 
(laodong gaizao) ෙනාෙහා> ෙකLෙය6 ෙල5ගාi (laogai) Vයන ලද නව ශ�ම KරකඳSරැවල 
ප|ථම වාË6 බවට ෙc Kරකරැව6 ප>eහ.  ඒ> ගැtc පැව) [ගෙl  වඩා>ම නරක 45

��ට V�යාව6 Kgධ eෙl [ද ෙපර@ෙ¢ ෙනාව හ@දා ස6ද.භෙය6 එHටතi.  

UVසරබද ග+මාන: Zතනකරණය සහ සමාජ ඉං]ෙ4රැ ක^මය 

 1917 රැKයාM 9Oලවය ෙම6 ෙනාව, 1949 #න 9Oලවය HLසරබද ගcමාන ව:6 
පට6 ෙගන නගර ෙවත පැ)ර ,ෙlය. ඒ ]සා නගරාස6න �gධVµc වලට ක�6 කෘç 
කට[I ප|)සංYකරණ වsාපාරය Kgධ �ම ත.කාM¶ල eෙlය. අH දැනටම> දැක ඇ) 
ප��, ෙකාm[]Ynවා-6ට ෙc ප|)ප>)ය ගැන පරෙත�6 අ>දැÑc )�º. න@> මධsම 
Úවාm6ඩා6W ආ¢£ව සමඟ එQස> ජප6 9ෙර5¡ ෙපර@ණQ පව>වා ග6නට, 1937 
6 පFව ඔS6ෙW වැඩ සටහෙ6 ෙc Ø:ක පැ)කඩ ගැන ]හඬව ඉ6නට ඔSනට K� 
eහ. ජපM6 පරාජය කළ පFව, 1946 - පමණQ, ඔS6 නැවත> K9� [gධෙl ෙකාටසQ 
හැLයට කෘç කට[I ප|)සංYකරණ නැවත �ය> කළහ. එය ඔS6ව බලය අ�ලා ගැ¬ම 
ෙවත ෙගන යන ල�. වෘ>³මය ෙලK6 ආරS� ඇ) කරන සට6කා²6 ෙවන> ප|ෙgශ 
ව:6 පැmºයහ. ඒ පළා>වාË6 අMව, zලය අMව, සහ රහY සමාජ සමඟ සාමû,ය 
හැóc VKවQ ඇ)�ම වළQවා ගැ¬ම සඳහාi. ගෙම6 ගමට සංචාරය කරm6, 
9ෙ^ෂෙය6ම PLA 9K6 ]දහY කරන ලද කලාප ෙවත යm6 වsාපාරය ඉ��යට ,ෙlය. 
රෙn දzණ සහ බට=ර පැ) හරහා ඔS6 පැ)ර ,යහ. ඒ ෙවg- ඊට Lෙබn ඇIල> 
ෙනා�ය. 

 එකQ එකQ බැ,6, #න ගcමාන Kය දහY ගණනQ ,ල ග6නා ලද කෘç කට[I 
9Oලවය, ඉහ�6 කරන ලද හැKර�මක ප|)ඵලයQ ෙහ5 “ෙපා� ජනතාවෙW කැමැ>ත” 
ෙවMෙව6 ෙකාm[]Yn පQෂෙl ප|)චාරයQ හැLයට ෙහ5 ෙනාවන ලgදV.  අසIL6 46

 Ibid., pp. 52-55.45

 Despite many indications to the contrary in his work, this was, for example, the thesis of Jack Belden in one of the earliest reports 46

on the Chinese Revolution, China Shakes the World (1949; reprint, Harmondsworth: Pelican, 1973).



K·මට සහ ෙවනසQ ඉ�ලා K·මට ෙපා� ජනතාවට ෙ�I රfසQ )�ණ. එi6 ප|ධාන 
ෙ�I අතර eෙl ගcබද වැKය6 අතර e අසමානා>මතාවය6ය. උදාහරණයQ වශෙය6, 
9:යc =6ට6 (William Hinton) 9Oලවය �ග හැෙරන හැL �t ‘�ග �6ෙ6 ගම’ (Shanxi) 
Iළ ගcබද වැKය6 Kයයට 7 Q වගාකළ හැV �c ව:6 Kයයට 31 කට සහ වගාවට 
ෙයාදා ග6නා ස>වi6ෙග6 Kයයට 33 කට අi)ය VÀහ.  1945 ජා)ක 9ම.ශනයක - 47

ජනගහනෙය6 Kයයට 3 කට Kය` ඉඩc ව:6 Kයයට 26 Q පමණ අi) ෙවන බව 
දQවන ල�.  ෙc ෙgපල ෙබ - )°ෙc අසමානතාවය තව> වැ කරන ලgෙg  ෙපා:යට 48

@ද� -ම (මාසයකට Kයයට 3-5 >, වසරකට Kයයට 100 Q තරc ඉහළකට) ෙව)], එය 
ඈත HLසර ධනව>ම පැ)වල ඉතා zඩා ජන ක¢ඩායමQ 9K6 පාලනය කළහ. 

 ෙc ප|ෙgශ ධනව>ම eවාද, නැ>නc සරලවම අ£ෙව6ම �Oප> eවා ද? දz± 
ෙවරළබඩ ප|ෙgශය6 = ෙහQෙටයා. හාර ප6 Kය ගණනV6 [I ඉඩc පැව)ය ද, 
බ�තර ඉඩc ෙහQෙටයා. ෙදI6 ගණනකට වැෙය6 9ශාල ෙනා�ය. වැKය6 1,200 Q 
KL ‘�ග �6ෙ6 ගම’ Iළ ධනව>ම ඉඩම යැi සැලෙකන ලgද ෙහQෙටයා. දහයQ තරc 
eෙl ද නැත. තව �රට>, 99ධ ගcබදවාË ක¢ඩායc අතර Ëමා ].වචන Vµම 
ෙබාෙහ5 9ට අපැහැ�:i; ෙබාෙහ5 ඈත HLසර වැKය6 වැtෙ6 ඉඩc VKවQ අi) 
ෙනාමැ) සහ තම6ෙW ශ�මෙය6 ප|ධාන ආදායම උපය6ෙ6 නැ) යන ක¢ඩායc ෙදක 
අතර මැgදක පව)න ව.¼කරණයකටi. 1945 ට ෙපර [ෙර5පෙl පැව) ආ6)ක සමාජ 
ෙවනYකc සහ අද පවා දz± ඇෙම�කාෙ\ බ�ලව ෙපෙනන ෙවනYකc හා සසඳා බලන 
9ට, ඈත HLසර #න සමාජය සැබැ96ම සාෙOQෂ ෙලK6 සාමානා>මතාවයV6 [I eහ. 
ධනවI6 සහ �OපI6 අතර ඇ) ගැtම, ගැtෙc ප|ධාන ෙ�Iව �ෙම6 ඉතා ඈතක 
eවV. හi-8-ෙෆ6 = 1927 වසෙ. - ෙම6, මාඕ ද ඇI` ෙකාm[]Ynවා-6 සමාජ 
ඉං�ෙ6රැව6 ෙලK6 කට[I කර6නට පට6 ග>හ. ඈත HLසර ජන ක¢ඩායc ÇQෂම 
ෙලK6 ].වචනය කරm6 කෘ³මව ෙබදා දQවm6 අනIරැව ඒ ෙබ-ම ගcබද 
වැKය6ෙW අසIෙn ප|ධාන ෙ�Iව යැi ]ෙ\දනය කළහ. ෙc ක¢ඩායc දැ =Iමතවා- 
ෙලසV6 ෙබාෙහ5 9ට පQෂය 9K6 ³රණය කර )�ණ. එනc කලාපය පව)න Yථානය 
සහ ෙgශපාලනෙl ෙවනY �c මත පදනcව, එක ගමකට “වරප|සා�ත” Kයයට 10-20 Q 
බැ,6 ³6� කරන ලද ෙක5ටා අMවi. 9@Q)ය සඳහා යා [I මා.ගය එ9ට පහFෙව6 
ෙසායාගත හැV eෙlය. 

 9යS� ඇ)කරන V�යාකරැව6 9K6 ගcබද වැKය6ව ක¢ඩායc හතරකට ෙබදන 
ල�—�Oප>, අ.ධ �Oප>, සාමානs, සහ ධනව>. ෙc ව.¼කරණ ව:6 එHටත ඉ6නා 
ඕනෑම අෙයQ ඉඩc =mෙයQ යැi සඳහ6 � ඒ අMව ෙගා�රQ බවට ප>9ය. සමහර 
අවYථා වල -, පැහැ�:ව හÅනාගත හැV සාධක නැ) 9ටක -, එi6 ගෙc �Oප>ම  
වැKය6 සIටට ප> e ]සා, ධනව> ගcබද වැKය6ව ඉඩc =mය6ෙW ලැiYIවට 
එකI කරන ල�. ඈත HLසර zඩා ඉඩc =mය6ෙW ඉරණම ෙමයාකාරෙය6 පැහැ�:ව 
සැලFc කර )�ණද, සාමානsෙය6 ෙgශපාල]ක ෙලK6 කා.යQෂම Sව>, එ= යන 
මා.ගය යc තරමකට වක�ාකාර eෙlය. “ෙපා� ජනතාවෙW” සහභා¼>වය තහSරැ කර 
ගැ¬ම එ= - සරලවම අවශs eෙl එi6 ෙකාm[]Ynවාදය අසා.ථක Sවෙහා> K�වන 

 William Hinton, Fanshen: A Documentary of Revolution in a Chinese Village (1967; reprint, Berkeley: University of California Press, 47

1997).

 Alan Roux, La Chine populaire, 2 vols. (Paris: Editions Sociales, 1983, 1984), 1:81.48



ඵල9පාක ගැන එ= - �යQ ඇ) කර�මටi. එෙYම ඔS6ට යcVK ]දහY 
ෙත5රාගැ¬මQ ඇ) බවක මායාවQ -මට ද හැVයාව ඇ)නc, එ9ට ආ¢£වට සIL6 
ඔS6ෙW ෙත5රා ගැ¬c අMව සහෙය5ගෙය6 කට[I කර හැVi. එය මායාවQ eවා 
ය6න ගැන VK� සැකයQ නැත. ප|ෙgශෙය6 ප|ෙgශයට මහ> ෙලK6 99ධ e ත>වය6 
පැව)ය ද, සෑම තැනකම, ඉතාම> සාමගා² ෙලසV6, V�යාව:ය සහ ඵල9පාක අනනs 
9ය. ගcබද වැKය6ෙW 9Oලවය ඕපපා)ක වsාපාරයQ eෙl යැi අඟව6නට V�යාකාµ6 
9K6 ග> වෑයම zමන ආකාරෙය6 eවාද ය6න දැ6 ]^_තවම ද6නා දැයV. ඔS6ෙW 
අවස6 අර@± වඩා>ම කා.යQෂමව සාQෂා> කරගැ¬ම සඳහා ඔS6ෙW Ø:ක 
යා6ත*ණය e áෂණය ෙයාදා ගැ¬ෙම6 වැළÑ KL6නට ඔS6ට ]තර ]තර Kgධ e 
බව> පැහැ�:i. [gධෙl - ෙබාෙහ5 තරැණ ජනතාවQ PLA ෙවත බැෙඳ6නට වඩා ජපM6 
අ�ලාෙගන KL කලාප වල පැන යෑමට වැෙය6 කැම) eහ. සාමානsෙය6 VK> 
පැ>තQ ෙනාෙගන KLන ලද මහජනතාවQ e ගcබදවාË6 අiයෙලා�මය ෙලK6 
ෙකාm[]Yn පQෂෙl පරමාද.ශ ව:6 ඉතාම> ඈතක KLයහ. එෙYම, ඔS6 ෙකාතරc 
�රකට ඉඩc =mය6ට වÐ � KLයාද Vයෙතා>, කෘç කට[I ප|)සංYකරණ වලට ඉඩ 
පාදා ග6නට ආ¢£ව 9K6 ඔS6ෙW ඉඩc ප|මාණය6 අ£ කර )�ණ>, ගcබදවැKය6 
රහෙY ඉඩc =mය6ෙW ෙගා9ෙපාළ Iළ ෙYවය කළහ. 9යS� ඇ) කරවන V�යාකරැව6 
ඔS6 අතෙ. - පමණQ ෙc ගcබදවැKය6ෙW ෙgශපාලන මnටc අMව V�යාකරැව6, 
සාමානs ගcබද වැKය6, ප|)ගා²6, නැ>නc ඉඩc =mය6ට සහාය ෙදන අය යැi 
ව.¼කරණය කළහ. අනIරැව ඔS6 ෙc ව.¼කරණය6 සැබෑ සමාජ ක¢ඩායc වලට 
ෙයාදව6නට වෑයc ග>හ; පරණ ෙක56තර සහ ෙපෟgග:ක ආෙර5ව6 වලට ඉඩ ෙදන, 
එනc කරදරකාµ සැmෙයQ අi6 කරග6නට ඇ) ආශාව වැ], ෆüෑ6ක6Yටi6 
ආකාරයක සමාජ ශාYත*යQ මI�ම එ= ඵල9පාකය බවට ප>9ය.  ව.¼කරණය 49

=Iමතය අMව ෙවනY කළ හැV 9ය. ඉඩc නැවත ෙබදා හැµම ]ම Vµම සඳහා ‘�ග 
�6න ගෙc’ අ¨කාµ6 9K6 �Oප> යන ව.¼කරණයට වැtන ගcබද වැKය6 සංඛsාව 
(240 V6) 95 Kට 28 දQවා හ]කට ෙවනY කරන ල�.  ඔS6ෙW  සැ බෑ සcභවය6 50

වරප|සා�ත සමාජ පං)යක )�ණ>, ෙකාm[]Yn කාඩ.වරැ අතර ෙපා�ෙ\ දV6නට 
ලැ�ෙ6 K9� ජනතාව “කcකරැව6,” යැi ද, ෙසා�දා�ව6 “�Oප> ගcබද වැKය6,” ෙහ5 
“මධsම ගcබද වැKය6,” යනා- වශෙය6 සැලÑමi.  51

 කෘç ප|)සංYකරණ වල ප|ධාන කාරකය eෙl “ෙදාcනY ග)ෙl රfY�ම” ය6නi. 
@` ගමම රfY කරවා ඉඩc =mය6ව ඉ��යට කැඳවන ල�. එ= - ගැcම වැ ෙව6නට 
ඔS6ව ෙබාෙහ5 9ට “ෙÍ5÷6” යැi ෙ�බ� ෙකරැº. (ෙකාm[]Ynවා-6 ක�මව> ෙලK6 
Kය` ඉඩc =mය6 සැබැ96ම ජප6 ආක�මºකය6 සමඟ හSෙ� කට[I කරන ලgදS6 
හැLයට සැල¶ අතර, 1946 - හැෙර6නට, �Oප> ගcබද වැKය6 ද ෙබාෙහ5 9ට 
හS�කාරය6 e බව ඉQමº6 “අමතක කර දැØහ.”) මෑතක - බලව>ව KL ෙc අය 
ගැන ඇ) �යQ ]සා ෙහ5 නැ>නc අ[Q)ය ගැන යc අදහසQ )� ]සා ෙහ5 ]තරම 
කට[I පට6 ග>ෙ> ඉතා ෙසm]. ø�තයාට ශාµ�ක පහර ෙදm6 සහ ]6දාවට ප> 
කරm6 ඉQම6 කර�ම සඳහා සට6කා²6ව බලා>මක ෙක�ණ. ඒ අවYථාෙ\ - ø�තයා 

 Bianco, “Peasant Responses.”49

 Hinton, Fanshen, pp. 581-583.50

 Lynn T. White III, Policies of Chaos: The Organizational Causes of Violence in China’s Cultural Revolution (Princeton: Princeton 51

University Press, 1989), p. 82.



සමඟ පරණ ෙක56තරයQ )� යc අෙයQ ෙ\ නc ෙහ5 අවYථාවා-6 KLෙl නc ෙහළා 
දැÑc සහ ෙච5දනා එ�ල Vµc පට6 ෙගන ත>වය6 උ±Fc 9ය. ගcබද වැKය6ෙW 
ප|ච¢ඩ>වකාµ සcප|දාය ]සා, ඉඩc =mයාට මරණ දâවම ]යම �ම සාමානs 
ප|)ඵලයi. ඒ සමඟ ඔ�ෙW Kය` බ£ බා=රා�ය ද රජයට පවරා ගැ]ණ. ගcබද 
වැKය6ෙW V�යාකාµ සහභා¼>වෙය6 දâවම Qෂºකව V�යා>මක කරන ලgෙgය. හැම 
9ටම සා.ථක ෙනාSන>, Kරකරැවාව ප�Yථා¬ය මෙ�Yත*ා>වරෙයQ ඉ��යට ෙගන 
ෙගාY ³6�ව සහ)ක කර6නට කාඩ.වරැ ෙබාෙහ5 9ට වෑයc කළහ. ෙc ‘මහා රෑකඩ 
නැtම’ (Grand Guignol) Iළ සෑම අෙයQම තම6ෙW àmකාව ෙහාÃ6 දැන KLයහ. එය 
1976 මාඕ ෙW මරණය දQවා සාමානs #න ජනතාව 9K6 �නපතා ]යැෙළන “අරගල 
රfY�c” සහ Yවයං-9ෙ\චන සැKවාර වලට සමාන ෙලK6 ක�6 Kgධ eවi. ෙc @� 
දවYවල Kට කැම) 9�යට ඕනෑම නරැම ආ¢£වකට අපහරණය කැම) ෙලසV6 ෙයාදා 
ගැ¬මට හැVයාව ලැෙබන K�> සහ අMගමනයට නැöරැ e #න සාcප|දාiක �රැව 
වහාම පැහැ�: 9ය.  

 96�තය6 සංඛsාව ෙකාතරc eවාදැi ය6න ගැන ]^_ත @` එකIවQ නැ) 
න@> එක ගමකට එකQ බැ,6 ෙහ5 )°ම අ]වා.ය e ෙහi6 m:යනයQ ය6න පරම 
ෙලK6 අවම e සංඛsාව හැLයට ෙප¬ යන අතර, ෙබාෙහ5 ෙ�ඛකය6 m:යන 2 > 
m:යන 5 > අතර සංඛsාවQ mය යන ලgෙg යැi ගැන එකඟ ෙව).  එයට අමතරව 52

m:යන 4 > m:යන 6 > අතර #න “zලාQ” ද අ8)6 9වෘත කළ ෙල5ගාi Kර කඳSරැ 
ෙවත යවන ල�, එෙYම ඒ සංඛsාෙව6 ෙදÚණයQ ප�Yථා¬ය අ¨කාµ6 යටෙ> 99ධ 
9ෂම e කාලය6 ¿රා ]µQෂණය Hºස තබන ල�, එi6 VයැSෙ6 ]) ෙස5�Kයi, 
තව> ��කර වැඩ, සහ ඕනෑම “ෙපා� ෙමෙහ[මක” - න£ මඟට ෙගන යෑමi.  ‘�ග 53

�6න’ (Long Bow) = mය ,ය සංඛsාෙව6 —15—අH අMමානෙය6 සකY කර ග>ෙතා>, 
අH එ6ෙ6 ඇYතෙc6I වල ඉහළටi. න@> ප|)සංYකරණ V�යාව:ය එ= - ක�6 
පට6 ගැ]ණ. 1948 6 පFව ක�6 [ගෙl )� සදාචාර 9ෙර5¡ V�යා තහනc eහ. ‘�ග 
�6න’ දැ ෙY බැට කා )�º: ප�Yථා¬ය කෙත5:ක සංගමෙl සභාප)ෙW @` පSලම 
ඝාතනය Vµම, (ප�:ය වසා දැ²ම, ÚL බැට -ම, ධනවI6ට සහෙය5ගය දQවන ලද 
�Oප> ගcබද වැKය6ෙW බ£ රජයට පවරා ගැ¬ම, අ6)ම පරcපරා Iෙ6 ඕනෑම 
“වැඩවසc සcභවයQ” ෙසායා යෑම (ඕනෑම වැKෙයQ යc ආකාරයV6 නැවත 
ව.¼කරණය 9ය හැV යැi එi6 අදහY 9ය.) ]ද6 ඇතැi Vයන තැ6 ෙහ� කර6න 
යැi බලා>මක කරන ශාµ�ක වධ=ංසා ]සා m]F6 මරණයට ප> eහ. ක�මව> ෙලK6 
ප|^න Vµc වල - ,]යc යකඩ ව:6 වධ=ංසා Vµම පට6 ගැ]ණ. මරා දමන ලද 
අයෙW පS�වල අයව වධ=ංසා වලට හF e අතර ඔS6ෙW පැරf6න6ෙW ෙසාෙහා6 
ෙකා�ලා කා 9නාශ කරන ල�. කෙත5:ක දහම අ>හැර ,ය, මං පහර6ෙන6 ෙලK6 
KLන ලද කාඩ.වරෙයQ ඔ�ෙW ¿තා හා 9වාහ ව6නට දාහතර හැ9�� ෙක�ලකට 
බලා>මක කර ෙල5කයට ෙමෙY ප|කාශ කෙxය: “මෙW වචනය ¬)යi, මම මරණයට 

 A. Doak Barnett and Ezra Vogel, Cadres, Bureaucracy, and Political Power in Communist China (New York: Columbia University 52

Press, 1967), p. 228; Domenach, Chine, p. 71; Claude Aubert, “Economie et société rurales,” in Bergère, Bianco, and Domes, La 
Chine au XXe siècle, 2:150.

 Domenach, Chine, pp. 70-72.53



³6� කරන ඕනෑම අෙයQ mය යනවා.”  #නෙl අෙන> පැ>ෙ>, [නා6 (Yunnan) =, = 54

:i (He Liyi) ෙW Hයා , ක�6 ආ¢£ෙ\ ෙපා:Y ]ලධා�ෙයQව KLන ලgදාව ඒ 9Yතර 
මත පමණV6 ඉඩc =mෙයQ යැi ව.¼කරණය කරන ල�. ]ලධා�ෙයQව KLන ලද 
]සා ඔ�ට බර වැඩ ස=ත Kර දâවc ³6� 9ය. 1951 - කෘçකා.mක ප|)සංYකරණ 
මධsෙl - ඔ�ව “පං) හIෙරQ” හැLයට නගරෙය6 නගරයට ෙගන ෙගාY ප|ද.ශනය 
කරන ලද පFව මරණයට ]යම කර ෙව තබා මරා දමන ල�. VK �ෙනක ඔ�ට යcVK 
V�යාවQ සඳහා ෙච5දනාවQ එ�ල eෙl නැත. ෙසා�දා�ෙවQ e ඔ�ෙW වැමහ� ¿ත*යා 
Úෙවාm6ඩා6W ව:6 PLA පැ>තට ෙසා�දා�ව6 එකI කරග6නා ලද ]සා ]ල වශෙය6 
ප|ශංසාවට ප> ව KLෙයQ Sව>, ඔ�ව ප|)ගාmෙයQ හැLයට ව.¼කරණය කර 
]µQෂණය යටෙ> තබන ල�.  ෙc ආකාරෙl V�යාව6 ගcබද වැKය6 අතර වැෙය6ම 55

ජනH|ය e බව ෙප¬ යi. අනIරැව රජෙl නාමෙය6 අ�ලාග> ඉඩc ඔS6 ෙබදා ග>හ. 
ෙකෙY න@�, සමහර අය 99ධ ෙ�I ]සා (ෙබාෙහ5 9ට ඔS6ෙW පS�වල අ>දැÑc 
සcබ6ධෙය6) ෙc =Iමතෙl කරන ලද මරා දැ²c ව:6 බලපෑමට ලQ eවා යැi 
තම6ව සලකන ල�. සංYකෘ)ක 9Oලවය කාලෙl - ඔS6ෙW ප�ගැ¬ෙc ආශාව සමහර 
9ට Hට eෙl වක�ාකාරෙය], පව)න ආ¢£වට එෙර= අ6ත රfක�වා- 9ලාසයකටi.  56

ඒ ]සා අ6 අය Hට වරද පටවා කළ ඝාතනෙl - අර@± කළ ප�gෙද6 පQෂෙl 
“[Q)ය" HtපK6 ගcබද වැKය6 එQස> ෙනාeහ. 

 ෙc මහා වsාපාරෙl සැබෑ අර@± eෙl ප|ධාන වශෙය6 ෙgශපාලනය, ෙදවැ]යට 
ආ.¯කය, සහ අවසානයට පමණQ සමාජමය eහ. ඉඩc ව:6 Kයයට 40 Q පමණQ 
නැවත ෙබදාහ�න ලැ�ව>, ඈත HLසර ධනවI6 අ�පයQ පමණQ K·ම ]සා සහ 
HLසරබද ජනගහන ඝන>වය ඉතාම> දැ �ම> ]සා, ෙබාෙහ5 ගcබද වැKය6ෙW 
ආ.¯ක ත>වෙl �[±වQ eෙl ඉතාම> F` ෙලසV]. ප|)සංYකරණ වsාපාරෙය6 
පFව සාමානs ඉඩc කෑ�ලක ප|මාණය ෙහQෙටයා. 0.8 Q eෙlය.  කලාපෙl අෙනQ 57

රටව�—ජපානය, තාiවානය, සහ දz± ෙකා�යාව—ඊට> වැ අසාධාරණ ෙලK6 ෙබ- 
)�ණ ඉඩc ඒ කාලෙl - ම, ඒ හා සමාන ෙලK6 e රfක� කෘç කට[I ප|)සංYකරණ 
වලට හF Sව> ඒවාට යc තරමක වැ සා.ථක>වයQ ලැ�ණ. අH ද6නා තරm6 ඒ 
ප|)සංYකරණ වල - එක� ෙහ5 මරණයQ Kgධ ෙනා�ය. එෙYම ඒ ජනතාවට අ=m e 
ප�gෙද6 ඔS6ට ව6� ෙගවන ල�. #නෙl පැව) දරැ± ප|ච¢ඩ>වය යM ප|)සංYකරණ 
වල ප|)ඵලයQ ෙනාව #න ෙකාm[]Ynවා-6 ෙගන ,ය බල අරගලයක ප|)ඵලයV. 
සට6කා²6 හැLයට ෙත5රා ග> V�යාකරැව6 F8තරය සහ කාඩ. 9K6 “ෙ� ,9FමQ” 
I�6 මරා දැ²c වල ]යැýම සඳහා ෙපා�ෙ\ ගcමාන වල වැKය6ව සcබ6ධ කර 
ගැ¬මi. ෙකාm[]Yn පQෂය ෙලාවට ඔO¿ කෙx ඔS6ට �යzරැ අපරාධ කරත හැVi 
Vයාi. ෙc Kය` ෙgව� ව:6 ගමQ වැඩ කරන ආකාරය ගැන ස²ප දැMමQ ව.ධනය 
කරග6නට ෙකාm[]Ynවා-6ට හැVයාව පෑ�ණ. කා.mක නගරයQ සØහකරණෙl 
ෙYවයට බාර ෙද6නට පQෂය ෙසායg-, ඒ දැMම දැ ෙY උපකාµ 9ය. 

 Hinton, Fanshen, p. 285. Hinton, though on the whole very favorably disposed toward Chinese Communism, is a remarkable 54

witness and a farmer himself (in the United States).

 He Liyi with Claire Anne Chik, Mr. China’s Son—A Villager’s Life (Boulder: Westview Press, 1993), pp. 52-54.55

 Richard Masden, “The Politics of Revenge in Rural China during the Cultural Revolution,” in Lipman and Harrell, Violence in China, 56

p. 186.

 Werner Meissner, “La vote orthodox (1949-1955),” in Bergère, Bianco, and Domes, La Chine au XXe siècle, 2:19.57



නගර: “සලා` KRෙධaපාය” සහ c`ක+ පවරා ගැdම 

 �c මnටm6 එන ඕපපා)ක වsාපාරයQ හැLයට සØල ඝාතන සැලෙකන ල�ව>, 
1950 ෙනාවැcබ. මාසෙl - ෙකා�ය6 අ.Òදයට #න හ@දාව ඇI��ෙම6 පFව එන 
රfක�කරණ අ�යරය Iළ - ඔ� 9K6ම සහ ප|Kg¨ෙlම ඒවා සඳහා ඉඩ -ම ෙහාඳ 
අදහසQ යැi මාඕ ෙYIං සැලÑය, ඔ� ෙමෙY ප|කාශ කෙxය: “අH සහ)කෙය6ම ඒ 
මරණය අ> 9ය [I ඒ ප|)ගා² කාරකය6 Kය�ල6ම මරා දම6න ඕන.”  න@> ඒ 58

කාලෙl අ8> e දැය කෘç කට[I ප|)සංYකරණ ෙනාෙ\, අ£ වශෙය6 #නෙl උIරැ 
පැ)වල - ඒවා ]මාවට ප> ෙවm6 පැව)ණ. (පFව “]දහY” කර ගැෙනන #නෙl K9� 
ෙනාස6F6 ත>වය6 ව:6 9ෙ^ෂෙය6ම Hµ )�ණ Úවා6Wෙඩා6W වැ] දz± 
පැ)වල, වsාපාරය 1952 ෙවg- VK> ෙලසV6 ]මාවට ළංව )�ෙ¢ නැත.)  අ8>ම 59

ත>වය eෙl ප|ච¢ඩ �gධකරණ නගර ¿රා පැ)ර යාමi. ඒවා ප|ෙ\සm6 සැලFc කරන 
ලද “ෙපා� වsාපාර” මාලාවQ I:6 එකවරම ෙහ5 එV6 එක බැ,6 #න ෙකාm[]Yn 
පQෂෙl ඒකා¨ප) පාලනයට ත.ජනයQ e සමYත ක¢ඩායc—9gවI6, �.�වාKය, 
zඩා අi)කරැව6, ෙකාm[]Yn ෙනාවන සට6කා²6, පමණට වැ Yවා¡න බවQ දැQe 
ෙකාm[]Yn කාඩ.—යට> කරගැ¬ෙc ඉ�ලකෙය6 K� eහ. වසර V=පයකට ෙපර, 
නැෙගන=ර [ෙර5පෙl “ජනතා ප|ජාත6ත*වාදය6” H=tවg- “සලාm [gෙධ5පාය” යැi 
හැÃ6ෙවන ලgදට ෙc ප|ෙ\ශය ෙබෙහ96 සමානකමQ දැQ�ය. ආ.¯කෙl ෙම6ම 
ම.ද¬ය ෙgශපාලන ෙමෙහ[c යන ෙදෙQ - ම ෙස59යn බලපෑම ඉYමIව ෙප¬ ය6ෙ6 
ෙc [ගෙl - ය. ඒ අවYථාෙ\ - ම, ක�6 එVෙනකාට 9රැgධව KL “ජනතාවෙW 
ආ¢£ෙ\ හIර6,” යැi හැÃ6ෙවන ලද ක¢ඩායc ෙදකQ—පං) හIර6 සහ 
මංෙකා�ලකාරය6—අතර එක@Iෙව6 ඉතාම> බලව> mත* සcබ6ධයQ H=tවා ග6නා 
ල� Sවද, අපරාධකරැව6ට සහ සමාජෙය6 ෙකා6 කරM ලැÒ කාරකය6ට ක.කශ ෙලK6 
සලකන ලgෙgය. ගºකාව6, Ç� ෙක�න අය, සහ අ�6 ජාවාරcකරැව6 අ�ලා දâවc 
කරන ල�. ෙකාm[]Yn පQෂෙlම ද>ත අMව 1949 සහ 1952 අතර මං පහරන ලgදS6 
m:යන 2 Q Iර6 කර දමන ල�, එෙYම එවැ]ම සංඛsාවQ Kරගත කරන ල�.  60

 පාලනය කරන ක�මෙl ෙබාෙහ5 Hයවර ජයගqහණය අ>කර ග6නට ෙපර පට6 
H=tවා ෙගන )� බැ96, ඉQමº6 ඒවා ෙබාෙහාමයQ ෙයාදවා ගැ¬මට පහF ෙලස අත 
ළඟ eහ. 1950 අග - එය m:යන 5.5 ක m�çයාවV6 ශQ)ම>ව KLයහ. 1953 - තව> 
m:යන 3.8 ක V�යාකාµ6 ද එයට එකI කරගM ලැ°ය. ෙතාරIරැ සපය6න6 75,000 Q 
ද V�යාකාµ6ෙW කැප�ම �ගටම පව>වා ගැ¬ම සඳහා ෙයාදා ගැ]ණ. Úෙවාm6ඩා6W 
9K6 සාcප|දාiක එක@I පාලන ක�මය (baojia) ප�ß.ණ ෙලK6 පැව) ගcවල එය ය� 
YථාHත � )�º, ඒවාෙl පහෙළාවක Kට 9YසQ දQවා පS� අස�වැK කmt යටෙ> 
ෙස5�Kෙl පැවIන අතර ඒ කmt ෙස5�K කර6නට �� ෙහ5 �Y)*Qක කmt eහ.  61
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ඔS6ෙW FH�QFෙව6 �ංගා යෑමට VKවකට හැVයාව ෙනා)�ය [I 9ය. රා)*ෙl Kgධ 
ෙවන පැmþමQ ෙහ5 දවසකට වැ කාලයQ එන අ@>ෙතQ ගැන ගෙc වැKය6ෙW 
කmtව වා.තා තබාගත [I eෙlය. එවැ] අ@>ත6ට තම6 ටSෙc - :යාප�ං_ � 
ඇතැi දQවන �z (hukou) සහ)කය ළඟ තබාගත [I 9ය; ඒ අවශsතාවය H=tවන 
ලgෙg ඈත HLසර ගcමාන ව:6 ජනතාව Hට>� යෑම වළQව6නටi. පරණ ෙර�මය 
යටෙ> අ¨කරණ සහ Kරබ6ධනාගාර පgධ)ෙl ෙකාටසQ හැLයට ෙYවය සපයන ලද 
ෙපා�Kය එෙලK6ම @ල - කට[I කළ>, (තාවකා:ක ප|ෙය5ජන>වය ඉQම ,ය පFව ඒ 
àmකා අනාගාත ෙමෙහ[c වල Yවභා9ක ඉලQක බවට ඔS6 ප> කරන ල�), ඉතා 
ඉQමº6 සංඛsාව6 ඉහළ ,යහ. ෂැ6හi නගරය 1949 මැi මාසෙl - අ> කරග]g- 
ෙපා:Y Yථාන 103 Q පැව) අතර එම වසර අවසානය ෙවg- ෙපා:Y Yථාන 146 Q 
පැව)ණ. ආරQෂක ෙYවා (රහY ෙපා�Kය) හ@දා කා¢ඩ වල සංඛsාව m:යන 1.2 Q 
9ය. zඩාම e හ@දාව Sව> ප�හා]යට ප> e Kරබ6ධනාගාර 9වෘත කරන ල�. ]ල 
Kරෙගව� Iළ පැව) කtක ත>වය6 එෙතQ ෙනා9 9රෑ ෙලසV6 දරැ± eහ: ව.ග 
හතරfY ²ට. 100 ක 300 Q රfඳ�ම, ෂැ6හi මධsම Kරෙගදර 18,000 Q eහ; හාමත 
මnටමක e ආහාර සලාක සහ දැ ෙY වැඩ ගැ¬ම; අමාMçක 9නය සහ ]) ෙලK6 
ශාµ�ක ප|ච¢ඩ>වය ගැන ත.ජන (උදාහරණයQ වශෙය6 පාගම6 කරg- අ]වා.ෙය6ම 
කළ [>ත e =ස ෙක�6 තබාෙගන ඉ6න යැi Vයා ජනතාවට රiෆ� IවQzෙ\ 
Htපස පැ>ෙත6 පහර -ම). මරණ අMපා)කය, 1952 ෙතQ වසරකට Kයයට 5 කට 
වැෙය6 පැහැ�:ව )�—ඒ ෙල5ගාi = 1949-1978 සාමානsයi—මාස හයක කාලයක - 
Kයයට 50 දQවා Úවා6Ê (Guangxi) = -, සහ ෂැ6Ê (Shanxi) = එක පතලක �නකට 
300 Q දQවා, ඉහළ ,යහ. වළ8කර ෙහ5 අෙ> ඇå: ව:6 එ�ලා තැ°ම වැ] වඩා>ම 
99ධාකාර සහ පරÙඩාකා² වධ=ංසා ඉතාම> සාමානsයQ ෙලK6 පැව)ණ. පැය 102 Q 
Iළ ෙනානව>වා ප|^න Vµම ]සා එක #න පැ9gෙදQ mය ,ෙlය. දâවc ෙනාලබා V�යා 
කර6නට වඩා>ම මෘග ¿gගලය6ට ඉඩෙදන ල�. එක කඳSරැ අණ ෙදන ]ලධා�යQ Y³* 
íෂණයට අමතරව, එක වසරQ ඇIලත - 1,320 ක ජනතාවQ පණ HL6 වළදමන ල�. 
එවක - කැර: ෙබාෙහාමයQ හටෙගන (අ�ලා ග>තS6 සcß.ණෙය6 යට> � ෙනාKL 
අතර ඔS6 සමඟ ෙසා�දා�ව6 ද ෙබාෙහාමයQ KLයහ) ෙබාෙහ5 9ට ඒවා වචනෙl 
ප�සමාOත අ.ථෙය6ම සØලඝාතන බවට හැ�ණ. යැ6චැ6W (Yanchang) ෙත� ]¨ වල 
ෙYවය කළ Kරකරැව6 20,000 6 හාර ප6 දහසQ මරා දමන ල�. 1949 ෙනාවැcබ. = - 
කැළෑ වැඩ කඳSරක ෙYවය කළ 5,000 V6 බලය ෙපරළ6නට සට6 කළ 1,000 Q 
ෙදෙනzව පණ HL6 වළ දමන ල�.  62

 “ප|)9Oල�ය කාරකය6” Iර6 කර දමන ෙමෙහ[ම 1950 ©: වල - �ය> ෙක�ණ. 
එයට පFව 1951 - “9ෙර5ධ Iන” (නාY)යට 9ෙර5ධය, íෂණයට 9ෙර5ධය, රාජs 
]ලධා�වාදයට 9ෙර5ධය) සහ “9ෙර5ධ පහ” (අ�ලY, වංචා, බ� ෙග�ම පැහැර හැµම, 
ෙබාරැ Ñම, සහ රාජs රහY ෙහ� Vµම යන �.�වාKය ෙවත එ�ලෙවන Kය�ල) වsාපාර 
සමඟ බට=රකරණය e 9gවI6 ෙවත ඉලQක කරන ලද “_6තනය ප|)සංYකරණය” 
කරන ෙමෙහ[මi. ඒ අවසානයට සඳහ6 කළ ක¢ඩායෙc සාමා�කය6 “ප|)අධsාපන” 
කාලය6 සඳහා ])පතා සහභා¼ 9ය [I e අතර ඔS6ෙW ප|ග)යQ ඇතැi Vයා 
ප�Yථා¬ය ශ�ම සාØ=කයට (danwei) ඔO¿ කළ [I 9ය. ෙමම වsාපාරය6 = කා:ක 
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@ණ ගැËම ඔS6ෙW ප|ධාන අර@ණ ෙහ� කරM ලබi: VKෙවQ ආරQçත නැතැi Vයා 
නගරාස6න එ�n අයට ෙප6�ම. 9ෙ^ෂෙය6ම “ප|)9Oල�යවා�යා” ය6න ෙකාතරc 
අපැහැ�: සහ ¿`� ෙලසV6 භා9තා eවාද Vයෙතා>, අ³තෙl ෙහ5 ව.තමානෙl ඇ) 
ඕනෑම ත>වයQ පQෂ මතෙය6 යා6තm6 ෙහ5 ෙවනත යg- එය ෙහළා දැÑම සඳහා 
ප|මාණව> 9ය. පQෂ ෙ�කcවරැ6ට �K තරc සcß.ණ ෙලසක ම.ද¬ය බලයQ ලැ°ම 
එ= ඵල9පාකයi. මධsYථානෙය6 ��ග6වන ලද ප�gෙද6 සහ ආරQෂක ෙYවා වල 
සහාෙය6, ඔSනට ඔS6ෙW බලය �K ෙලK6 ෙයාදා ග6නට> අපහරණය කර6නට> 
හැVයාව පෑ�ණ. ඇෙ�6 රෑ (Alain Roux) ෙW පද වහර “රI áෂණය” ෙමයට ෙයාදාගත 
හැVi, 9ෙ^ෂෙය6ම 1951 වසර ෙවMෙව6.  63

 ලැ° ඇ) අ�ප ]ල ද>ත á)ෙය6 @Fප> කරවන F8ය. ෂැ6හi නගරෙl එක 
රා)*යක - අ> අඩංÚවට ගැ¬c 3,000 Q (මාස හතරක - 38,000), ෙබi�ං නගරෙl එක 
දවසක - මරණ දâවc සහ මහජනතාව ඉ��ෙl මරා දැ²c 220 Q, ෙබi�ං නගරෙl 
මාස නවයQ ඇIලත - ප|^න Vµc 30,000 Q, Úආ6è = මාස දහයQ ඇIලත අ> 
අඩංÚවට ගැ¬c 89,000 Q සහ මරණ දâවc 23,000 Q Kgධ eහ. zඩා වsාපා�කය6 
450,000 කට වැ සංඛsාවQ 9ම.ශනය කරM ලැÒහ. එයට ෂැ6හi නගරෙය6 පමණQ 
100,000 Q ඇIල> eහ; යcVK වංචාවQ ගැන අ£ම වශෙය6 ෙලාQක6ෙග6 Iෙන6 
එකQ වරදකරැව6 යැi ³6� ෙක�ණ, ෙබාෙහ5 9ට ඒ බ� ෙග�ම පැහැර හැµමටi. 
එෙYම ඔS6ට 99ධ මnටc ව:6 දâවc කරන ල�. ඔS6ෙග6 300,000 Q Kර දâවc 
ලැÒහ.  9ෙgÿකය6 ද ඉලQකය6 eහ: 1950 - “චර ¿රැෂය6” 13,800 Q අ> අඩංÚවට 64

ග6නා ල�, ඔS6 අතරට පැ9gද6ද ඇIල> eහ; එක ඉතා: ජා)ක �ෙෂාOවරෙයQ 
�9තා6තය දQවා Kර දâවc ලgෙgය. ෙc වධ=ංසාෙ\ ඍ� ඵල9පාකයQ හැLයට, 1950 
- KL කෙත5:ක mෂනාµවරැ6 5,500 6 සංඛsාව 1955 ෙවg- �Kc ෙදක IනQ දQවා 
පහළ බැස )�º. එi6 පFව #න ආගmකය6, VK� HටරfLෙයz අපහF ෙලK6 දVන 
සාQç ෙනාමැ)ව ම.දනෙl සcß.ණ පහර 9Ã6නට පට6 ග>හ. 1955 - 20,000 Q අ> 
අඩංÚවට ගැ]ණ; ඊ ළඟ දශක ෙදක ¿රා Kය` ]කාය6වල V�Y)යාMව6 අ> අඩංගවට 
ගැ¬ම Kය දහY ගණනQ දQවා ඉහළ ,ෙlය.  තාiවානය සහ ෙහාංෙකාං ෙවත මහ> 65

ජනකායQ ෙලK6 එකවර Hට>ව යෑෙc ෙ\ගය අ£කරන වෑයමQ හැLයට 1949 - 
ප|දානය කර )Ò Qෂමාවට අi) e Úෙවාm6ඩා6W = =ට¿ ෙgශපාලන සහ හ@දා 
කාඩ.ලා, වසර ෙදකකට පFව වැෙය6ම 9නාශ කර දැØ ක¢ඩායම 9ය.  "එවැ] 
ප|)ගා²6 ෙවත ෙයා@ කරන ජනතාවෙW අ)ශය කරැණාව6ත බෙ\ ද Ëමා ඇත,” යැi 
එ= - ¿ව>ප> දැ ෙලK6 සඳහ6 Vයා KLයහ. ම.දනය ෙගන ය6නට ද¢ඩන ¬) 
සcපාදනය හS� 9ය. ß.වාකාµ ¬) සcපාදනය හරහා ව.තමාන ෙම6ම අ³තෙl 
“ප|)9Oල�යවා-6ට” ද දâවc කළ හැVයාව ලැ�º. යc ¬)යQ යටෙ> දම6නට හැV 
යcVK V�යාවQ ø�තයා 9K6 කර ෙනාමැ) නc, එ9ට “සාදෘශs වශෙය6" Vයා 
9]^චය6 කර6නට ද හැVයාව ලැ�º. දâවc ඉතාම> දැ eහ: සාමානs අපරාධයකට 
වසර අටQ Kර දâවc අවම eහ; සාමානsෙය6 Kර දâවමQ වසර 9Yසක කාලයQ 
සඳහාi. 

 Roux, La Chine populaire, p. 170.63

 Domenach, Chine, pp. 77-79.64

 “Quinze and de persécution contre les catholiques en Chine communiste” Est et ouest, 16-30 September 1966, pp. 4-9; Domenach, 65

Chine, p. 504.



 ]ල ද>ත අ�පයV6 එහාට ]^_තවම Vය6නට තවම> ��කරi. න@> මාඕ 
9K6ම ප|)9Oල�යවා-6 800,000 කෙW Iර6 Vµම ගැන ප|කාශ කර ඇත. නගර වල - 
මරා දැ²c m:යන 1 Q දQවා සැබැ96 Kgධ eහ, එනc HLසරබද පැ) ව:6 Iර6 
කරන සංඛsාෙව6 Iෙන6 එකQ පමණ ෙ\. නගරෙl �ව> ෙවනවාට අ£ම වශෙය6 පY 
ÚණයV6 වැෙය6 HLසරබද �ව>වන m]F6 KLන ලද ]සා, නගරාස6න ප|ෙgශ වල 
ම.දන වැෙය6ම දරැ± eවා යැi අHට අභ!පගමනය කළ හැVi. ෙc H6"රය තව> 
අÅරැ වMෙl අෙයQ ප|)අධsාපන කඳSරැ Iළ =ර කරන ලද m:යන 2.5 ක ජනතාව> 
එකI කරන 9ට - ය. HLසරබද සලකg- එය Kයයට 1.2 Q ෙවන අතර, නගරබද 
ජනගහනෙය6 දළ වශෙය6 Kයයට 4.1 Q පමණ ඒ ද>තය ]ෙය5ජනය කරi.  එෙYම 66

අ¨කා�6 9K6 කරදර කරන ලද ¿gගලය6 අතර Kgධ e Kය�9නසා ගැ¬c ද ඇත. 
Úආ6è වල සමහර �නවල - පනY ෙදෙනz පමණ H�සQ Kය�9නසා ෙගන ඇත. චS 
_6Wෙව6 (Chow Chingwen) ඇYතෙc6I කර6ෙ6  Kය�9නසා ග> සමYත සංඛsාව 
700,000 Q පමණ ෙ\ යැi Vයාi.  නගරබද K� කරන ලද �gධකරණ කෘç කට[I 67

ප|)සංYකරණ සමඟ ෙබෙහ96 සමානකමQ ග>ෙ>ය. එය U.S.S.R. = - ප|ධාන වශෙය6 
ෙපා�Kය 9K6 රහKගතව කරන ලද �gධකරණ ව:6 මහ> ෙY ෙවනY eහ. #නෙl - 
ප�Yථා¬ය පQෂ කmtව 9K6 ෙපා�Kය ගqහණය කරෙගන KLෙlය. �ග හැෙරන 
ආකාරෙl පාලනය @`ම]6ම තම6 අත තබාගැ¬ම සහ)ක කර6නට ප|ෙ\සc ස=ත 
�ෙම6, ජනගහනෙය6 හැV තරc 9ශාල ෙකාටසQ ම.දන වලට ඉ��ප> Vµම කmtෙ\ 
ප|ධාන අර@ණ eෙlය. 

 �� කmt ආකෘ) යටෙ> කට[I කරන ෙYවකය6, “ෙබාරැකාරය6,” සහ “ධනවා- 
ෙකාLය6,” යැi ෙච5දනා ව:6 පහර ෙදm6, මහජන අ¡Qෂණයට ඔS6ෙW අයවැය 
9වෘත කර6න, 9ෙ\චනයට ලQ ෙව6නට, සහ ඔS6ව 9ෙ\චනය කරග6නට, ඔS6ෙW 
කට[I ගැන රජෙl පාලනය බාරග6නට, යනා- වශෙය6 H�ෙව:6 බලා>මක කළහ. 
ඔS6 සcß.ණෙය6 පFතැ9: eෙl නc, එ9ට ඔS6ට 9ම.ශන ක¢ඩායc සමඟ 
සහභා¼ � ඔS6ෙW සගය6ව ෙහළා දැÑම සඳහා ආරාධනා ලැÒහ. ඔS6 VK� 
සහෙය5ගයQ ෙනා�6ෙ6 නc, ඉහත සඳහ6 කළ ම.ධන චක�ය නැවත @ල පට6 
ඇර#ණ. 9gවI6 @�ණ ෙදන ලද ත>වය ද ෙc හා සමාන eහ: ඔS6 ෙYවය කරන 
තැ6වල - “යට> �ෙc සහ නැවත ඉප-ෙc” රfY9c වලට සහභා, 9ය [I eහ, 
ඔS6ෙW වැර� පාෙප5¥චාරණය කළ [I eහ, “:බර�වාදය” සහ “බට=රවාදය,”  අ>හැර 
දමා අැතැi ද, “ඇෙම�ක6 සංYකෘ)ක අ¨රාජsවාදෙl,” ��ට>වය6 අවෙබ5ධ කරෙගන 
ඇතැi ද, ඔS6 ඇIලත KLන “පරණ m]සා” ඔ�ෙW Kය` සැකය6 සහ Yවා¡න 
_6තනය6 ඇI`ව මරා දමා ඇතැi ද, යනා� වශෙය6 ෙප6ව6නට Kgධ eහ. ෙc මාස 
ෙදකක Kට වසරQ දQවා ෙග� යා හැV e [ගය Iළ - ෙවන> Kය` කට[I වල 
]යැýම තහනc කරන ල�. එෙYම තව �රට> තම6 සමඟ ෙYවය කරන ලද 9දsා.$6 
9K6 අ]වා.ෙය6ම කළ [I e ෙහළා දැÑc වල අවමානය 9ඳ දරාගත හැVයාව නැ)ව 
,ය සහ නැවත නැවත> හෑ�8 Vµc ව:6 පළා යාමට �K eව6 9K6 ෙත5රාග> 
සාcප|දාiක #න 9සÅම වන Kය�9නසා ගැ¬ම හැෙර6නට ඔS6ට ෙත5රාගත හැV ෙවන 
VK� ක�මෙ\දයQ ෙනා�ය. ෙc ප|පංචයම ඊට වඩා 9ශාල ප�මාණයV6 සංYකෘ)ක 

 Domenach, Chine, pp. 80-81.66

 Quoted in MacFarquhar and Fairbank, Cambridge History of China, 14: 88.67



9Oලවය Iළ - නැවත හට ගැMෙ¢ ෙබාෙහ5 9ට ශාµ�ක ප|ච¢ඩ>වය ද එයට එකI 
ෙවm]. ෙමාෙහාතකට, සමYත ජනගහනෙl සහ ගc නගර වල Kය` කට[I පQෂෙl 
පරම පාලනය යටෙ> Kgධ eහ. ක.මා6ත ප|ධා¬6ව ]තර වැෙවන Ëමාව6ට හF eහ. 
1951 ආරcභෙl - ඔS6ෙW Kය` ,±c ෙ�ඛන ප|Kgධ කළ [I eහ. එෙYම Ùඩාකාµ 
බ� ඔS6 ෙවත වැ කරන ල�. 1953 ෙදසැcබ. මාසෙl - ඔS6ෙW සමYත ප|ාWධනය 
රජයට බාර ෙද6නට ඔSනට Kgධ eහ. හැම තැනකම සලාක අ]වා.ය ෙලK6 පැවෙතන 
1954 ෙවg-, ඔS6ට මහජන සැප[c සමාගc සමඟ අMබg¨ත ෙව6නට Kgධ Sº. 1955 
ඔQෙත5බ. මාසෙl - නැවත> මහජන 9පරමට යට> ෙව6නට ඔS6ට බලා>මක ෙවg- 
ඔS6 ස) ෙදකකට ෙනාඅ£ කාලයQ ඊට එෙර=වව ඉ6නට සම> eහ. 1956 ජනවා� 
මාසෙl - �9තා6තය දQවා ලැෙබන තරමක 9ශ�ාම වැtප ෙවMවට සØහකරණය 
ෙත5රාගැ¬ම ඔS6 ෙවත “ඉ��ප>” කරන ල�. එෙYම සමහර 9ට ඔS6ෙWම අi)ෙl e 
සමාගාc වල තාQෂºක අධsQෂකවරෙයQ හැLයට ප> කරන ල�. පFව එන 
සංYකෘ)ක 9Oලවය ෙc ෙපාෙරා6� පවා අi6 කරග>ෙ>ය. ඒ අMව කට[I Vµම 
ප|)Qෙ�ප කළ එQ ෂැ6හi වැKෙයQව ඔ�ෙW ෙYවකය6 9K6 99ධ ෙච5දනා යටෙ> 
න£ මඟට ෙගන යන ල�. මාස ෙදකක - ඔ�ව 9නාශයට ඇද දමා අනIරැව ශ�ම රfඳSc 
කඳSරQ ෙවත යවන ල�. ක�මව> ෙලK6 ෙමෙY ෙකා�ලකෑමට ලQ e zඩා සහ මධsYථ 
ප|මාණෙl සමාගcවල ෙබාෙහ5 ප|ධා¬6, Kය�9නසා ග>හ. 9ශාල ෙකාcපැºවල ප|ධා¬6 
තරමQ ෙහාඳ ත>වයV6 KLයහ, ඒ 9ෙgශය6= වාසය කළ #6M සමඟ පැව) 
ඔS6ෙW දැMම සහ සබඳතා ¿`� පgධ) ප|ෙය5ජනව> යැi හÅනාගැෙනන ලද ]සi: 
තාiවානය සමඟ තරඟය අ)ශෙය6 වැදග> යැi වැට�ණා Sවද එය එෙY පැව)ණ.  68

 ම.ද¬ය යා6ත*ණය ෙනාකඩවා V�යා>මක ෙවm6 පැව)ෙlය. 1952 - ෙහ5 1953 - 
1950 සහ 1951 - පැව) ෙමෙහ[c අවස6 යැi ප|කාශනය eෙl ෙහාඳ ෙ�IවQ 
ස=තවi: ම.දන ෙකාතරc ¿`� ෙලK6 පැවIනාද Vයෙතා> ඉ)� � KLෙl 
9රැgධවා-6 අ�පයQ පමණV. එෙY Sවද ම.දනය �ගටම පැව)ණ. 1955 - "සැඟ� 
KLන ප|)9Oල�යවා-6,” (Fෆා6 sufan යැi නc e) Iර6 කර දැ²ම Hºස ඉලQක 
කරග> අ8> ෙමෙහ[මQ පට6 ගැ]ණ. =ට¿ පQෂ සාමා�කය6 සහ Yවා¡6>වය 
H�බඳ යc ෙහ5 F` =තවා- බවQ දQවන ලද අය ඇI`ව, එi6 9ෙ^ෂෙය6ම ඉලQක 
eෙl �g¨ම> ප|ජාවi. ෙගෟරවයට පාත*ව KL Î ç6 (Lu Xun) ෙW ෙග5ලෙයQ e � 
ෙෆ6W (Hu Feng) නමැ) දQෂ මාQYවා- රචකයා  ෙc ගැන උදාහරණයV. Kය` 
].මාණÐ�>වය6 පQෂ මතයට අM¶ලව පැව)ය [I යැi මධsම කmtව 9K6 
භා9තා කළ "V]K පහ” ඔ� 9K6 1954 ©: මාසෙl - ෙහළා දැක )�ණ. ෙදසැcබ. 
මාසය ෙවg- ඔ�ට එෙර=ව දැවැ6ත වsාපාරයQ පට6 ගැ]ණ. ප|ධාන ෙපෙx 9gවI6 
ඔ�ව ෙහළා දV6නට එකාට පFපස එකා ෙපළ ගැFණහ. අනIරැව ෙපා� ජනතාව එය 
]මා කර6නට ඉ��යට �ව ආහ. තම6ව @`ම]6ම �දකලා � ඇ) බව දVන 9ට 1955 
ජනවා� මාසෙl - � මහජනතාව ඉ��ෙl තම6 පFතැ9: ෙව6ෙ6 යැi Vයා KLෙlය. 
ඒ> ඒ V�යාව බාර ෙනාගැMº. ©: මාසෙl ඔ�ව තව> “හS�කරැව6” 130 ෙදෙනz 
සමඟ අ> අඩංÚවට අ�ලා ග>ෙ>ය. ඔ� වසර දහයQ KරකඳSරක ෙග�ය. 1966 - 
නැවත> ඔ�ව අ> අඩංÚවට ග6නා ල�, ඔ�ව 1980 - සcß.ණ ¿නරැ>ථාපනය ලබන 

 White, Policies of Chaos, pp. 104-124.68



ෙතQ එක Kර පgධ)යV6 තව> Kර පgධ)යකට මාරැ කර යැ�ම Kgධ eෙlය.  ඒ 69

සමඟ ඇ)ෙවන �gධකරණෙl -, පQෂ සාමා�කය6 ප|ථම වතාවට මහා ප�මාණෙය6 
බලපෑමට ලQ eහ: පQෂ සාමා�ක>වෙය6 Kයයට 10 Q සැඟ� KLන ෙÍ5÷6 ෙවතැi 
Vයා ‘ජනතාවෙW �නපතා' (People’s  Daily) පත*ය වා.තා කෙxය, එය අ> අඩංÚවට ගැ¬ම 
සඳහා මා.ෙග5පෙgශකයQ ෙලK6 ෙයාදාග6නා ලද සංඛsාවQ බව ෙප¬ යi.  Fෆා6 70

ෙමෙහ[ෙc 96�තය6 සංඛsාව ඇYතෙc6I කරg-, එක Øලාශ�යQ අ> අඩංÚවට ග> 
සංඛsාව 81,000 Q යැi (එය තරමක අ£ බවV6 ෙප¬ ය6නV) අතර තව> Øලාශ�යQ 
770,000 Q යැi ෙප6වi. ව.තමානෙl - ඇ>ත ³රණය කර6න හැV ක�මයQ නැත. 

 1957 මැi සහ ©] මාසය6 = - පැව) Fප|Kgධ “ම� Kයෙl ෙමෙහ[ම” ද මහා 
ම.දනෙl සහ H�ෙව:6 එන ම.දන චක�ෙl ෙකාටසQ eෙlය. ඉ��ප> කරන ලද පFව 
මාඕ 9K6 අi6 කරග> ]දහY ]ෙ\දනෙය6 පF ස) V=පෙl - දV6නට ලැ�ණ 
Fබවා-ය ත>වය ෙc අවYථාෙ\ - “9ෂ ව�පැලෑL” පාගා දැ²ෙc ෙමෙහ[ෙම6 9නාශ 
කරM ලැ�ෙ\ය. ෙකL ]දහYකරණෙl අර@± ෙදකQ 9ය. අෙනQ Kය` වැර� ]වැර� 
Vµෙc ෙමෙහ[c වල - ෙම6ම ෙම= - ද @:6ම තම6ෙW �Q ගැන9: ගැන ]දහෙY 
කතා කර6නට මාඕ 9K6 ජනතාව ��ග6වන ලgෙgය, අනIරැව “��ට K)9:” ෙහ� 
කරන ලgදS6ව පරාජය Vµම පළ@වැ] අර@ණi.  ඔ� ෙවත දැ ෙY එ�ල e 9ෙ\චන 71

හ@ෙ\, ෙස59යn ෙකාm[]Yn පQෂ ෙකාංගqසෙl 9Kවැ] සcෙcලනෙය6 පFව ඔ�ෙW 
දැ රfක� Yථාවරය යටෙ> පQෂය නැවත> එක@I Vµමට ඔ�ට උවමනා �ම එ= 
ෙදවැ] අර@ණi, එ= - ආරQෂක ෙYවාව6= කට[I ගැන අ¨කරණමය පාලනය 
වැකµම සඳහා ම.දන ප|)ප>) වල ¬)මය ෙරÚලාKකරණයක අවශsතාවය උ8Oපා 
දැQ�මQ Kgධ �ෙම6 මාඕෙW Yථාවරය ප|^න ෙක�ණ.  යැ6’අ6 අ>දැÑෙc6 �යට 72

ප>ව KL ෙකාm[]Yn 9gවI6 ෙබාෙහ5 �රකට ]හඬව KLයහ. ඒ> ඊට වඩා සමාජෙl 
තI ගැන සැබෑ තI ෙනාද> Kය දහY ගණනක ජනතාව, 9ෙ^ෂෙය6ම 1949 Kg¡6 
වලට සහාය eව6, නැ>නc ෙකාm[]Yn පQෂය 9K6 තව �රට> KL6නට ඉඩ ෙදන 
“ප|ජාතා6)*ක පQෂ” වල සාමා�කය6, ඔS6ෙW අදහY ෙහ� Vµම ]සා පට6 ගැෙනන 
දQçණාංශ 9ෙර5¡ මෘග ෙමෙහ[c වල උÚලට ෙගා�රැ eහ. ෙව තබා මරා දැ²c Kgධ 
eෙl සාෙOQෂකව අ�ප ප|මාණයV, එනc කාඩ.වරැ 400,000 > 700,000 > අතර 
සංඛsාවV. එයට අ£ම වශෙය6 Kය` #න 9gවI6, තාQෂºකය6 සහ ඉං�ෙ6රැව6 
Kයයට 10 Q හFෙවන ල�. ඒ Kය�ල6වම “දQçණාංශකයා” යන ප�භව වචනෙය6 
හැÃ6ෙවන ලද අතර වසර 9Yසකට “ප\ සමාකර ගැ¬ම” සඳහා ඈත HLසර 
Kරබ6ධනාගාර ෙහ5 Kර කඳSරැ වල - ෙග9ය [I Kර දâවc ]යම eහ. වයස ]සා, 
1959-1961 සාගතය ]සා නැ>නc කරVයා ගත ෙනාහැV බලාෙපාෙරා>I F6�ම ]සා 
ෙහ5 දශකයට පFව අ8> වධ=ංසා ව:6 රට ¿රා 9නාශය පැ)රෑ රI @රකරැව6 අ)6 
mය ෙනා,ය අයට ඔS6ෙW පළ@ ¿නරැ>ථාපන වාරය ලැෙබන 1978 වසර ෙතQ බලා 
KL6නට Kgධ eහ. එයට අමතරව කාඩ.වරැ සහ KF6 m:යන ගණනQ, ෙහනා6 
(Henan) = පමණQ 100,000 Q ඇI`ව, HLසරබද ෙපෙදY වලට Hට> කර හ�න ලgෙg 

 Jacques Andrieu, “Le movement des idées” in Bergère, Bianco, and Domes, La Chine au XXe siècle, 2: 268-269.69

 Domenach, Chine, p. 118.70

 Some rectification movements even occurred inside prisons. See Jean Pasqualini with Rudolf Chelminski, Prisoner of Mao (London: 71

André Deutsch, 1973).

 Domenach, Chine, pp. 121-126.72



තාවකා:කව ෙහ5 Y¯ර ෙලසV].  HLසරබදට යැ�ම දâවමQ eෙlය, ඒ> එෙYම එය 73

ප|ධාන වශෙය6 ��කර පැ) ගැන අවධානෙය6 කට[I කරන “ෙ^��ඨ ඉ�� Hcම” සඳහා 
ෙපර ÇදානමQ ද eෙlය. 

 දQçණාංශ 9ෙර5¡ “අරගලය” කාලෙl - Kරබාරෙl තැ°මට ක�6 සමාජෙය6 
�දකලා Vµම ෙපා�ෙ\ Kgධ eවV. VKෙවzට “දQçණාංÿකය6” හÅනාග6නට 
අවශsතාවයQ ෙනා�ය; ඔSනට උ± වIර LකQ ෙහ5 ෙද6නට VKෙවQ ඉ��ප> eෙl 
නැත. ඒ> ඔS6 රfVයාවට යා [I eහ, න@> එ= - එක පාෙප5¥චාරණයකට පFව 
තව> පාෙප5¥චාරණයQ බැ,6 ]මාවQ ෙනාමැ) “9ෙ\චනය සහ අධsාපනය” සඳහා e 
රfY�c ගණනාවක ]යැෙළ6නට K�9ය. රfVයාව මත වාසYථාන ³6� �ම ]සා 
ඔS6ෙW වෘ>³ය සගය6 සහ අස�වැKය6, සමහර 9ට දරැව6 පවා, ඔSනට 
අMකcපාවQ දැQeෙl නැ)ව ෙස5පහාස ඇMcපද සහ අපහාස එ�ල කරm6, පාෙ. වc 
පැ>ෙත6 ඇ9දෙගන යෑමට පවා ඉඩ ෙනාෙදm6, “දQçණාංශකය6ට එෙර=ව ජනතාව 
මරණය ෙතQ සට6 කරා9,” යන අවසාන පදෙය6 ]මාෙවන දරැව6ෙW ¼තයQ ගැÀහ.  74

ත>වය තව> දරැ± අතට හරව6ෙ6 නැ)ව කළ හැV �g¨මය මා.ගය eෙl ]හඬව 
ඒවා බාරගැ¬මi.  Kය�9නසා ගැ¬c ඒ තරc සාමානsයQ eෙl ම6දැi වටහා ගැ¬ම 75

පහFi. මහ> 9ම.ශන සංඛsාවV6 සහ 9ෙ\චන සැKවාර ව:6 පFව, එෙYම සෑම ශ�ම 
ඒකකයකම (ම� Kයෙl ෙමෙහ[ම’ Iළ - 9ෙ^ෂ අවධානයQ ෙයා@ e 9^9වදsාල ව:6 
Kයයට 7 Q), සාමා�කය6 Kයයට 5 කට බලපාන ෙලK6 �ග හැෙරන �gධVµෙම6 
පFව, පQෂ ]ලධාµ6ව ප|ධාන සංYකෘ)ක ආයතන වල ප|ධා¬6 බවට ප> කරන ල�.  76

KයවෙY පළ@ බාගය Iළ - #නය අ>�t 9gව> සහ සංYකෘ)ක �[±ව සරලවම mය 
යන ල�. රI @රකරැව6 9K6 එ= මතකය ද ඝාතනය කර දම6නට වෑයc කළහ.  77

 ෙමය මාඕ සමාජය එ= ප�ණත භාවය කරා පැmº ෙමාෙහාත eෙlය. සංYකෘ)ක 
9Oලවෙl පFකා�න පFබැËc වල - ෙහ5 එය ෙමාෙහාතකට වැ කාලයQ අYථාවර 
ෙනාකෙxය. ඩ6W Qෂ\H6WෙW පළ@ මහා ප|)සංYකරණ ෙතQ ඉ6පFව VK� HtවQ 
ෙපර`ෙ6 නැත. එ= පදනම ‘]ය@වාෙW’ වද6 ව:6 සාරාංශ කර දැQ9ය හැVi: “පං) 
අරගලය VKදා අමතක ෙනාකර6න!” ඉ)6 ප|ාෙය5,කව Kය�ල පදනc eෙl @:6ම 
ඈත HLසර ප|ෙgශ වල - කෘç කට[I ප|)සංYකරණ කාලෙl - කt සටහ6 අÃන ලද 
ප�� සහ 1951 මහා ෙමෙහ[c කාලෙl නගර Iළ - ෙලK6, සහ සමYත ෙලK6 1955 - 
පමණQ සcß.ණ කරන ප��, ජනතාවට ෙ�බ� ඇල�ම සහ ඔS6ව ව.¼කරණය Vµම 
Iළi. ෙc V�යාව:ය Iළ - කcකරැ සාØ=කය 9K6 රඟපෑ 9ය [I àmකාවQ )�ණ. 
න@> සෑම Kg¨යක - ම අවස6 ³6�ව ග>ෙ> ෙපා�Kයi. ක�6 ප�gෙද6ම, සමාජමය 

 Jean-Luc Domenach, The Origins of the Great Leap Forward: The Case of One Chinese Province (Boulder: Westview Press, 1995), 73

p. 154.

 Ten years later these children would become Red Guards. The verb “to fight” in Chinese, when employed transitively as here, meant 74

to denounce collectively, to extract an act of contrition, or, lacking one, to call for condemnation. It was a very special kind of “fight,” 
sine it was impossible for victims to defend themselves even in words. In principle it was known in advance whether there would 
simply be shouting or whether there would also be blows, and, if the latter, whether the blows might eventually lead to death. Death 
was quite common during the agrarian reforms and at the Cultural Revolution, but quite rare between them.

 He, Mr. China’s Son, pp. 3-8.75

 The figure 5 percent seems to have an almost mystical value, so often was mentioned during these campaigns. But it meant the 76

bare minimum. It also recurred frequently in the speeches of Pol Pot.

 MacFarquhar and Fairbank, Cambridge History of China, 14: 257.77



ක¢ඩායc Vµම ඉතාම> අß.ව eෙl m:යන )Y හත�Y ගණනකට අමාMçක 
ඵල9පාක උදා කරm]. 1948 - ‘�ග �6න’ ගෙc ]ලධා�ෙයQ ෙමෙY සඳහ6 
කෙxය:  “අෙයQ තම �9කාව උපයන ආකාරෙය6 අෙයQ Kත6ෙ6 ෙකෙYදැi ය6න 
³රණය ෙවi.”  මාඕවා- ත.කනයට අMව එ= අෙනQ පැ>ත  ද සැබෑ ෙවi. ෙපා�ෙ\ 78

=Iමත ආකාරෙය6 ෙබදා )�ණ සමාජ ක¢ඩායc, ෙgශපාලන ක¢ඩායc සමඟ mශ� 
කරන ල�ව, “රI” ව.¼කරණ අතර කcකරැව6, �Oප> ගcබද වැKය6, මැද මnටෙc 
ගcබද වැKය6, පQෂ කාඩ., PLA ෙසා�දා�ව6, සහ “9Oලවෙl මෘත�රය6” වශෙය6 ද; 
සහ “ක`” ව.¼කරණ අතර ඉඩc =mය6, ධනව> ගcබද වැKය6, ප|)9Oල�යවා-6, 
“��ට කාරකය6,” සහ දQçණාංÿකය6 වශෙය6 ද; g9මය 9භජනයQ �=කරන ල�. ෙc 
ක¢ඩායc ෙදක අතර 9gවI6 සහ ධනවා-6 වැ] “පැ>තකට අය> නැ)” ව.¼කරණ ද 
පැව)ණ. එන@> ඒ අය, සමාජෙl ෙකා6 කර දමන ලද අය සමඟ, 9ෙ^ෂෙය6ම 
“ධනවා- මඟ ෙත5රා ග6නා ලද” පQෂ නායකය6, ප|ග)Ð� ෙලK6 “ක`” ව.¼කරණය 
පැ>තට දමන ලgදහ. සංYකෘ)ක 9Oලවය Iළ - 9gවI6 යන ෙකාnඨාශය ]ල 
වශෙය6 “ගඳ ගහන නවවැ] [ක`] ව.¼කරණෙl” තැ�ණ. ඒ ෙ�බලය �ගටම පැව)ණ, 
පF කාලයක - අෙයQ zමQ කළ> ඵලQ eෙl නැත. ]ල වශෙය6 ¿නරැ>ථාපනය කළා 
eවද, දQçණාංÿකයා මහා ෙමෙහ[cවල ඉලQකය6 වශෙය6 �ගටම ෙගා�රැ ව KLෙlය, 
VKදාක නැවත නගරයට පැmෙණන අi)යV6 ෙතාර eෙlය. ක�මෙl @Wධ ත.කනය 
eෙl සෑම 9ෙටකම දඩයc කර මරා දම6නට හIර6 KLන බවi. හIර6 ප|මාණය අ£ව 
,ෙl නc, වරද පටවන හැ�යාව6 සංඛsාව වැ Vµෙම6 ෙහ5 නැ>නc පරණ 9�යට 
ආපF ඇද වැෙටන ජනතාව ෙසායා ගැ¬ෙම6 හIර6 සංඛsාව වැ කර6නට හැV 9ය. ඒ 
ආකාරෙය6 ඕනෑම ෙකාm[]Yn කාඩ.වරෙයQ දQçණාංශෙයQ 9ය හැVයාව )�ණ. 

 මාQYවාදෙl පං) ක�මය අMව ඇ) සමානා>මතාවයට වඩා ෙc ව.¼කරණ සමාන 
ෙව6ෙ6 ඉ6�යාෙ\ zල ක�මය අMවi, ඒ> සාcප|දාiකව #නෙl එවැ] ක�මයQ ෙනා�ය. 
යc තරමකට ඔS6 1949 ට ෙපර පැව) සමාජ ක�මය සැලV�ලට ෙගන )�ණ> ඒ අතර 
කාලෙl - හටෙගන )�± අ)මහ> ෙවනYකc සැලV�ලට ෙගන ෙනා)�º. ඔS6 
9K6 තව> හÅනාෙගන )�ණ ගැට`වQ 9සඳා )�ණ. සාcප|දාiකව HයාෙW නම 
ඕපපා)කව ඔ�ෙW දරැව6ට ෙදන ල� (ඒ> කා6තාව6 ඔS6ෙW 9වාහයට ෙපර නම 
එෙYම තබාෙගන KLයහ). අර@± කරග> 9Oල�ය සමාජයට ෙc සාcප|දාiක ක�මෙය6 
ප|ග) 9ෙර5¡ ත.ජනයQ එ�ල කරm6 “අãජාත” ෙනාවන අයට ජයගත ෙනාහැV තරc 
අ) මහ> බාධක ෙගෙනන ල�. ෙc “ක`” ව.¼කරණෙl අයට සහ ඔS6ෙW දරැව6ට 
දQවන ලද ෙවනYකc ඉතාම> ක�මව> ෙලK6 Kgධ ෙවන ල�. ඒවා 9^ව9දsාලයකට 
ඇI� �ෙc - පමණQ ෙනාව සහ (1957 ]ෙය5ගයV6 දැQෙවන ලද ෙY) සාමානs 
�9තයකට ඇI� �ෙc - පමණQ ෙනාව, ෙgශපාලන �9තයකට ඇI� �ෙc - ද Kgධ 
eෙlය. “රI” ව.¼කරණෙl අෙයQ හා 9වාහ �මට අවසර ලබාගැ¬ම ද ඔSනට ��කර 
eෙlය. එෙYම ඔS6 ඇFරැ Vµම ]සා අ¨කාµ6 ෙව)6 ප|^න ඇ)ෙ\9 යන �ය ]සා 
ෙපා�ෙ\ එැව] අයව සමාජය 9K6 ෙකා6 කරන ල�. ෙ�බ� අැල�ෙc උ¥ඡතම අව¨ය 
සහ එ= දරැ±තම ඵල9පාක, ෙර�මයට පවා, දV6නට ලැෙබ6ෙ6 සංYකෘ)ය 9Oලවය 
කාලෙl - ය. 
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ඉMහාසෙ) ප"බලතම සාගතය (1959-1961) 

 වසර ගණනාවQ යනIරැ එක mථsාවQ ෙපා�ෙ\ බට=ර රටවල පැව)ණ: ඒ, #නය 
ප|ජාත6ත*වා- ආකෘ)යV6 ෙබෙහ96 ඈතක )�ණ ද, මාඕ 9K6 අ£ම වශෙය6 සෑම 
#න වැKෙයzටම බ> ෙක5OපයQ ෙද6නට සම> eවාය ය6නi. අවාසනාවට එය තරc 
සතsෙය6 ඈතක ෙවන VKවQ ෙනා�ය. ඉ)හාසෙl කලාIරV6 ෙප¬ යන ප�මාණෙය6 
ගcබද වැKය6 ෙව)6 උgයාචන කර )�ණ ද, ඔ�ෙW පාලනෙl @ල Kට අවසානය 
දQවා කාලය ඇIලත - එක ¿gගලෙයQට බැ,6 පැව) මඳ ආහාර ප|මාණය වැ eෙl 
නැත. ෙලාව VKයc තැනක -, අෙයQ පතන, සහ එෙYම 9ය [I, සදාක�= දV6නට 
ලැෙබන අ)ශය z�රැ සාගතයට, මාඕ සහ ඔ� ].මාණය කරන ලද ක�මය ඍ�වම 
වගVව [Ii. 

 ඔ�ෙW රටවැKය6 එතරc සංඛsාවQ මරා දැ²ම මාඕෙW අãප|ාය ෙනාeවා ය6න 
ගැන සැකයQ නැත. ඒ> m:යන ගණනQ zස,6ෙ6 mය යෑම ගැන ඔ� ඉතා F` 
සැලV�ලQ දැQeවා යැi අ£ම වශෙය6 අෙයzට Vය6නට ¿`ව]. සැබැ96ම ඒ අÅරැ 
අSරැ� වල - ඔ�ෙW ප|ධාන අවධානය � )�ෙ6 ඔ�ව වගVව [I ත>වකට දමන 
යථා.ථය ප|)Qෙ�ප Vµමටi. පහර �ය [>ෙ> සැලFමට ද නැ>නc එය භා9තයට ද 
යැi ෙනාද6නා ත>වය6 = - වැරfgද පැට�ම ෙකාතැනකට ද ය6න ³රණය Vµම සෑම 
9ටකම ��කර eවV. ෙකෙY Sවද, පQෂ නායක>වය, සහ 9ෙ^ෂෙය6ම මාඕ 9K6ම, 
ආ.¯ක අසම> බ96, ඒ ගැන සමYත ෙනාදැMෙම6, සහ සැබෑ ෙල5කෙය6 බැහැරව 
KLන උෙත5HයාවQ දැQeවා ය6න> ප|)Qෙ�ප Vµම VKෙවzට කළ ෙනාහැVi. 
බ�තර ගcබද වැKය6 9K6 1955-56 සØහකරණය අ£ වැ ෙලK6 H�ෙගන )�º: 
එය ඔS6ෙWම ගcමාන අMව ඔS6 ක¢ඩායc කරන ල�, එi6 සාØ=ක ව:6 ඉව> 
ව6නට ඔSනට ඉඩකඩ ලැ�ණ—1956-57 - Úවා6ෙඩා6W (Guangdong) ව:6 ෙගා9ෙපාල 
70,000 Q එෙY ෙවනY කළහ, එෙYම 9ශාල සාØ=ක ෙබාෙහාමයQ zඩා ඒකක වලට 
කඩා දමන ල�.  ප|)සංYකරණ සා.ථක යැi ෙප¬යාම ]සා සහ 1957 ෙහාඳ අYවැ6න 79

]සා මාඕ (පළ@ෙව6 1957 ෙදසැcබ. ]ෙ\දනය කර, අනIරැව 1958 මැi වල - 
වැෙය6 Fරැවc කරන ලද) ‘ෙ^��ඨ ඉ�� Hcෙc” ඉලQකය6 ෙය5ජනා කර6නට සහ 
ඒවා කරා ය6නට—(1958 අෙග5YIෙ\ ]ෙ\දනය කරන) ජනතාවෙW සාØ=කය6 
H=t�මට මාඕව ත�8 කරන ල�. 

 ඉතාම ෙකL කාලයQ Iළ - (ඒ කාලෙl සට6 පාඨය e “වසර Iනක ��කර වැඩ 
සහ �Q 9ôම, සහ වසර දහසක සමෘg¨ය”) ෙgශය හැම තැනකම ගcබද �9තය 
කඩාකOප� කර6නට ‘ෙ^��ඨ ඉ�� Hcම’ ෙ�I eෙlය. ආහාර පවා ඇIල>ව සෑම 
ෙදයQම ෙපා�ෙ\ ප�හරණය කරන ප��, ගcබද වැKය6 9K6 තම6ව දහY ගණ]6, 
නැ>නc දස දහY ගණ]6 පවා [I දැවැ6ත ක¢ඩායc වලට හදා ගත [I 9ය. 
පාරාෙව5 රජ කාලෙl වැ] වා�මා.ග වsාපෘ) හරහා දැවැ6ත ප�මානෙl කෘçකා.mක 
]�පාදනය සහ අ8> ෙගා9තැ6 ක�මෙ\ද ව.ධනය කළ [I 9ය. කෘçකා.mක සහ 
කා.මක වැඩ අතර ඇ) ෙවනස කා.mක ඒකක ෙලK6 Øෙල5>පාටනය කර දැmය [I 
eහ. 9ෙ^ෂෙය6ම zඩා උ�6 හැම තැනම ].මාණය ෙක�ණ. පරමා.ථය කෘ�ෙච\ ෙW 
“කෘç ටS6” සමඟ ඉතාම> සමාන eෙlය. ප�Yථා¬ය ප|ජාව6 Iළ Yවයං-ප.යාO)ය 
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තහSරැ Vµම> සහ ��කර පළා>වල නව ක.මා6ත ].මාණය Vµෙම6 එෙYම 
සාØ=කය6 වල - ].මාණය කරන 9ශාල කෘçකා.mක අ)�Qත ෙයාදාෙගන රජයට සහ 
එය පාලනය කරන ක.මා6තය ෙවMෙව6 ක.මා6ත Qෙ�ත*ෙl නැó ඒම කනc 
කර�ම>, යනා�ය ඉලQක eහ. සැබෑ ෙකාm[]Ynවාදය අත ළඟට ෙගෙනන ෙc සIt 
K=නෙl - ප|ාWධනය එකI�ම සහ �වන මnටc ෙ\ගෙය6 ඉහළ යෑම එක ෙලK6 
අ)නත ෙගන Kgධ 9ය [>තV. එය සාQෂා> කරග6නට කළ [Iව )�ණ එකම දැය 
නc පQෂය 9K6 ඉ��ප> කරන ලද සරල අර@± සාQෂා> කර ගැ¬මi. 

 මාස V=පයQ යන ෙතQ Kය�ලම ]K ෙලK6 Kgධ ෙවන බවQ ෙප]ණ. Fළෙ& 
රI ෙකා ෙලළ ෙදg- ජනතාව �වා ර' ෙවෙහFනහ. ජනතාව එ6න එ6නම 9ශාල ප|මාණ 
ව:6 “වැෙය6 ඉQමº6, වැෙය6 ෙහාඳ, සහ වැ අරH�මැYෙම6,” වා.තා එV6 
එක �ඳ ෙහලනවා යැi ප�Yථා¬ය නායකය6 ]ෙ\දනය කළහ. එ= ප|)ඵලයQ වශෙය6 
ඉලQක ])පතා තව> ඉහළට දැ@º. 1958 - ධානs ෙටා6 m:යන 375 Q අෙOQෂා 
eෙlය, ඒ ක�6 වසෙ. ඉලQක e ෙටා6 m:යන 195 ෙදÚණයQ පමණ Vµමi. ඒ 
ඉලQකය කරා සා.ථකව පැmºයා යැi ද, සැක ප|කාශ Vµම ]සා HLසරබද පැ) වලට 
යවන ලද මධsම සංඛsාන �[ෙර5ෙ\ ෙYවක ම¢ඩලය 9K6 එ= ප|)ඵල තහSරැ කරන 
ලදැi ද, ෙදසැcබ. මාසෙl - ]ෙ\දනය ෙක�ණ. වසර පහෙළාවක - මහා �(තානs 
පFකර යෑම Ø:ක සැලFම eෙlය; දැ6 ෙප¬ ,ෙl එය වසර ෙදකV6 කළ හැV යැi 
Vයාi. කෘçකා.mක ]�පාදන ෙක5ටා ඉහළ යg-, කා.mක ]�පාදන පැ>තට වැ 
ජනතාවQ මාරැකර යව6නට ³6� කරන ල�. ]දF6 ආකෘ)යQ හැLයට අර@± 
කරග> ෙහනා6 (Henan) ප|ා6තෙය6, ෙYවකය6 200,000 Q ඊට වඩා වැ අවශsතාවයQ 
)�± ප|ෙgශ වලට, එනc ප|)ඵල �.වල පැ) වලට මාරැ කර යවන ල�.  “ෙස59යn 80

ආද.ශයට ගැ¬ම” තව තව> වැෙය6 ප|ව.ධනය කරන ල�: Kය` ෙපෟgග:ක ඉඩc 
සහ ]දහY ෙවළඳාම සමඟ සාØ=කෙය6 ඉව>ව යෑෙc අi)ය Øෙල5>පාටනය කරන 
ල�, එෙYම Kය�ල වාෙ6 වලට හැර�ම සඳහා යකඩ උපකරණ එකI කරන දැවැ6ත 
ෙමෙහ[මQ ද Kgධ eෙlය. ඒ අවYථාෙ\ - ම, අ8> උ�6 වලට ඉ6ධන සැපîම සඳහා 
දැවෙය6 e ඕනෑම දැයQ, ෙදාරව� ද ඇI`ව, එකI කරන ල�. එයට ව6� ෙලK6 Kය` 
සාØ=ක ආහාර සං_ත මතකෙl =Lන ෙභ5ජන සංගqහ වල - අMභව කරM ලැ°ය. 
ෂා6K = එක සාQçකරැෙවzට අMව “මY කෑම 9Oල�යවා- යැi සැලVණ.”  ඊ ළඟ 81

අYවැ6න අ) මහ> ෙවනවා යැi Vයැෙවන ලද ]සා ෙමය ගැට`වQ ෙනා�ය. 1957 
ඔQෙත5බ. මාසෙl - ප|ාෙgÐය Íව 9දsා සcම6ත*ණයක -, “m]සාෙW අ¨�ඨානය Kය` 
ෙgව� = Yවාmයා ෙවතැi” ෙහනා6 = ¿ව>පතQ ඒ වන 9ට ද ද6වා KLෙlය.  82

 ඒ> තහනc නගරෙය6 (Forbidden City) තවම> 9L6 9ට එ�යට එන (මාඕ එ�යට 
ආෙ\ කලාIරV]) නායකය6ට යථා.ථයට @�ණ ෙද6නට Kgධ 9ණ. ‘-.ඝ පා ගම]6’ 
පFව සහ ඔS6ෙW �භවා- ද.ශනෙl බලය 9^වාස කරm6, තම6 ස.ව බලධාµ යැi 
හැóම ]සා සා.ථක>වය ඔS6 පFපස Yවභාවෙය6ම ඒ9 යන _6තනෙය6 [Iව 
[gධයක - ෙසා�දා�ව6ට අණ ෙදන ෙලK6 ෙYවකය6 සහ ආ.¯කයට අණ �ය හැV 
යැi �රැ�ම ]සා ඔS6 ඔS6ෙWම උÚෙ� හF� KLයහ. ßජ¬ය අර@± සාQෂා> 

 Domenach, Chine, p. 152.80

 William Hinton, Shenfan (New York: Random House, 1983).81

 Domenach, Origins of Great Leap Forward, p. 152.82



කරග6නට හැV eෙl නැතැi Vයා H�ගැ¬ම ෙවMවට ද>ත වංච]ක ෙලස හැඩගැËම 
සහ ඒවා ගැන ප�පාලකය6ට දරාගත ෙනාහැV තරc ÙඩනයQ පැට�ම කාඩ.ලාට 
වැෙය6 පහF eවi. මාඕ යටෙ> වමට නැöරැ�ම (Yෙ\¥ඡා ෙYවය, 9රැgධ අදහY 
ෙනාඉවËම, සහ ප|ච¢ඩ>වය වාමාංÿක සgÚණය6 eහ) සෑම 9ටකම දQçණාංශ 
සාමානsයකට වඩා අනIරැදායක බැ96 අ£ eෙlය. 1958-59 - ෙබාරැව වැෙය6 ෙලාz 
ෙවg-, එ= රචකයාව වැ ෙ\ගයV6 ප|ව.ධනය 9ණ. වැ�ර Kතා ෙනාබලා ෙයෙදන 
තරඟය පැවෙතm6 )�º, සා.ථක>වෙl mMc ඉහළ ,යහ, 9ෙ\චකය6 9ය හැV 
Kය�ල6ම Kරබාරයට ප>ව නැ>නc වා�මා.ග වsාපෘ)වල ෙYවෙl ෙයෙදm6 KLයහ. 

 වsසනයට ෙ�I ෙබාෙහ5 �රට තාQෂºක eහ. ජාන 9දsාව ප|)Qෙ�ප කළ 
ෙස59යn ශාY³*යෙ\� ෙටÖාÏc :ෙස6ෙක5 (Trofim Lysenko) ෙප¬ KLන ලද සමහර 
කෘçකා.mක ක�මෙ\ද මාඕෙW අMගqහය යෙට> #නෙl මහ> ප|සාදයQ �නා ෙගන 
)�º. ඒවා ගcබද වැKය6 මත පටවන ල�. ප|)ඵල 9නාශකාµ eහ. මාඕ ඔ�ෙW 
9^වාසය ෙමෙY ප|කාශ කර )�º: “එකට KLය - ධානs ඉQමº6 ව.ධනය ෙ\; එකට 
වැෙඩg- ධානs °ජ සIටට ප>ෙ\”—එය පං) සහෙය5¼තාවය Yවභාව ධ.මය මත 
පනව6නට ග6නා ලද උ>සාහයV.  ඒ අMව සාමානsෙය 6 වගා කරන ඝන>වයට 83

වැෙය6 5 සහ 10 ÚණයV6 °ජ තවා6 කරන ල�. අ8> පැළ m:යන ගණ]6 mය 
යෑම එ= ප|)ඵලය 9ය. වගා ක�මෙ\ද වල ³වïතාවය ]සා පY 9යý ෙගාY 8± ඉහළට 
ඒම Kgධ 9ය. )�Þ සහ බඩ ඉ�Þ එකම වගා�ෙc එකවර ෙහාÃ6 වැ£ෙ6 නැත.  
එෙYම Lෙබn = ඉහළ Ëතල වගා�c Iළ සාcප|දාiක බා.: වගාව ෙවMවට )�Þ වගා 
Vµම සරල ෙලK6 මහ> වsසනකාµ eෙlය. �වiන ¿රා වsාOත ෙලK6 �ය> කරන ලද 
ෙමෙහ[c Iළ ෙවන> වැර� ද Kgධ eහ. ධානs අMභව කරන ෙW zරැ�ල6 වඳ කර 
දැ²ම ]සා පරෙප5çතය6ෙW සංඛsාව දැ ෙසi6 ඉහළ ,යහ. ඉQමº6 සහ 
ෙනාසැලV:ම> ෙලK6 ඉ� කරන ලද Íව ආcප6න මහ> 9ශාල සංඛsාෙව6 VK> 
ඵලQ නැතැi පමණQ ෙනාව, පY ෙස5දා යාම වැ�ම> සහ @� වඩ�ය අවYථාෙ\ - 
ගංවIර අවදානමQ ද ඇ) ]සා ඒවා අනIරැදායක ෙ\ යැi Vයා> ෙසායා ගැ]ණ. 
එපමණQ ෙනාව, එය ඉ� Vµෙc - m]Y �9ත ව:6 e වැය අ) මහ> eෙlය: ෙහනා6 
වල එක ඉ�Vµc �මක - ෙYවකය6 60,000 6 10,000 වැ සංඛsාවQ mය ,යහ. එක 
9ශාල ධානs වගාවQ මත Kය�ල අවදානමට තබm6 (“9ශාල>වය ලYසනi” යන සට6 
පාඨය පැව) වාෙ6 ක.මා6තෙl - ෙම6) ප�සර පgධ)ෙl සමබරතාවයට ෙබාෙහ5 9ට 
වැදග> වන ප� ස>ව ඇ) දැ Vµම ඇIල> Kය` zඩා කෘçකා.mක කට[I 9නාශ 
කර දැmණ. උදාහරණයQ හැLයට Âජා6 (Fujian) = අ¨ක ලාබදායකව පැව) ෙ> වI 
Kය�ෙ� � වගා කරන ලgෙgය. 

 ආ.¯ක අ)6 බලg-, සcප> නැවත ෙයද�ම 9නාශකාµ eෙlය. ප|ාWධන එකI�ම 
වා.තාගත මnටමකට ඉහළ ,ය> (1959 - දළ ෙgÐය ]�පා�තය Kයයට 43.4 Q �ම) 
එය ෙයාදා ගැMෙ6 MF�F ෙලK6 සැලFc කරන ලද නැ>නc හ�යාකාර ෙනාවන ෙලK6 
]මා කළ වා�මා.ග වsාපෘ) වලට> සහ ටS6 ඇIලත ක.මා6ත �[± කර6නට>ය.  84

“#නය ගම6 කර6ෙ6 කz� ෙදෙක6,” යැi මාඕෙW Fප|Kgධ VයමනQ )�ණා Sව>, 

 Mao, a secret speech, in The Secret Speeches of Chairman Mao, ed. Roderick MacFarquhar, Timothy Cheek, and Eugene Wu 83

(Cambridge, Mass.: Council on East Asian Studies, Harvard University, 1989).

 MacFarquhar and Fairbank, Cambridge History of China, 14: 380.84



කෘçක.මෙl Kය`ම රැ¨රය ක.මා6ත Qෙ�ත*යට ෙපාcප කරM ලැ°ය. ශ�ම බලය 
9කෘ) ෙලK6 ෙබදා හ�න ලද ෙලසට අ£ ෙනාවන 9ලාසයV6 ප|ාWධනය ෙබදා හැµම ද 
අසම> ෙලසV6 Kgධ �ම ³රණා>මක සාධකයQ 9ය: 1958 - රාජs ක.මා6ත Qෙ�ත*ය 
අ8> ෙYවකය6 m:යන 21 Q බඳවා ග6නා ල�, එය එක වසරක - එක Qෙ�ත*යක 
Kයයට 85 ක ඉහළ යෑමQ ]ෙය5ජනය කෙxය. 1957-1960 - කෘçක.මෙය6 Hටත ෙYවය 
කරන ජනගහනය Kයයට 15 V6 Kයයට 20 Q දQවා වැ කරන ල�, ඒ Kය` ජනතාවට 
ක6න �6ෙ6 රජය 9K]. ඒ අතර HLසරබද ෙYවකය6 Kය�ල6වම ෙයාදා ගැMෙ6 
කෘçක.මය හැර අ]z> Kය`ම ෙgව� වලටi. ඔS6ව 9ශාල ඉං�ෙ6රැ වsාපෘ) වලට, 
ෙබාෙහ5 9ට ]�ඵල ]�පාදන සපයන ලද zඩා වාෙ6 වැඩ වලට, සාcප|දාiක ගcමාන 
9නාශ Vµමට, සහ අ8> ටS6 ඉ� කර6නට යනා- වශෙය6 ෙYවයට බඳවා ගැMº. 
1956 අ)ශය 9ÿ�ට අYවැ6ෙන6 පFව, ධානs ]�පාදනය Kයයට 13 V6 කපා 
හ�6නට හැV යැi ³රණය ෙකරැº.  ෙc “ආ.¯ක 9භා6)*ය සහ ෙgශපාලන ෙබාරැ ” 85

එකIව ෙ�Iෙව6 ඒවා එකI කර6නටව> ශාµ�ක ශQ)යV6 ෙනා[I ගcබද වැKය6 
ෙබාෙහාමය K·ෙම6 1960 අYවM ප|)ඵලය6 eහ.  ෙ\: ඉ�Vµc සහ වා�මා.ග 86

කට[I @:6ම තාQෂºකව අවස6 eෙl එ= - ]සා, “Kයයට 100 Q Íව 9දsා>මක” 
යැi ප|කාශනය ෙවන ෙහනා6 ප|ා6තය යM සාගතෙය6 වැෙය6ම �Q 9Ãන ලද 
ප|ා6තයQ ද eෙlය; mය ,ය අයෙW සංඛයාව m:යන 2 Kට m:යන 8 Q අතර 
සංඛsාවV.  1957 - (Kය` ]�පාදනෙය6 Kයයට 17 Q) ධානs ෙටා6 m:යන 48 V6 87

1959 - එ= උ¥ඡතම ප|මාණය e m:යන ෙටා6 67 Q (Kයයට 28 Q) දQවා ද, 1960 - 
m:යන 51 Q දQවා ද රාජs ෙක5ටා ඉහළ ,=6 )�ණ. ෙබාරැ Vයන ලgදS6 වටකර 
උÚල =රSº. නැ>නc හ�යටම V\ෙවා> ඔS6ෙW ප�පාලකය6 වටකර. අ6�i 
(Anhui) ප|ා6තෙl H=tවන ලද ෙෆ6යැ6W (Fengyang) ආකෘ) �Y)*Qකය යැi සැලෙකන 
ලgෙද= 1959 වසර සඳහා ධානs ෙටා6 199,000 Q ]ෙ\දනය කරන ල�. එය ඊට ක�6 
වසරට වැෙය6 ෙටා6 178,000 Q වැ �මV. න@>, 1958 - එ= e ෙටා6 89,000 ට හා 
සසඳg-, සැබෑ ]�පාදනය eෙl �� ෙටා6 54,000 Q පමº. ෙc අ£ ප|මාණය හ@ෙ\ 
Sව>, රජය 9K6 ෙc මායාකාµ අYවැ6ෙන6 මහ> සැබෑ ෙකාටසQ e ෙටා6 29,000 Q 
අරග6නා ල�. ඊ ළඟ අSරැgෙg -, Kය�ල6ටම පාෙ� බ> කැඳ ෙබා6නට Kgධ eහ. 
1959 වසෙ. ජනතාවෙW �නපතා පත*ෙl 9කාරරෑÙ YවභාවයV6 e සට6 පාඨය eෙl 
“අප|මාණ වසරQ ෙවMෙව6 සකFරැවm6 �ව> ෙව6න,” ය6නi. ජා)ක ¿ව>ප> ව:6 
�නපතා දව� කාලෙl ]දා ගැ¬ෙc Úණය ගැන ප|ශංසා කර6නට පට6 ග>ෙ>ය, එෙYම 
ෙcද සහ ෙප|5·6 යM අනවශs Fෙඛ5පෙභ5¼>වයQ යැi Vයm6 #6M6ෙW F9ෙ^Ê 
කාiක ශQ)ය ගැන පැහැ�: කර6නට ෛවදs වෘ>)කය6 ඉ��ප> eහ.  88

 ඒ> තවම> මා.ගය ෙවනY කර ත>වය ෙහාඳට හරවත හැVයාවට ඉඩQ )�ණ. එ් 
පැ>තට යන Hයවර 1958 ෙදසැcබ. මාසෙl - ග6නා ල�. න@> U.S.S.R. සමඟ ඇ)වන 
දැ 9භජනය සමå6, ඒ Kය�ලටම> වැෙය6 1959 ©: මාසෙl - ෙකාm[]Yn පQෂ 
ෙපා:L�[ෙර5ෙ\ ෙගෟරව¬ය තනIරQ ෙහාබවන ලද මාෂ� ෙප6W ෙඩ�i (Marshal 

 Ibid., p. 369.85

 Domenach, Origins of Great Leap Forward, p. 160.86

 Much of this information is taken from Jasper Becker, Hungry Ghosts: China’s Secret Famine (London: John Murray, 1996). This is 87

the only book we know of that gives a good overall picture of the famine that followed the Great Leap Forward.

 Ibid., p. 133.88



Peng Dehuai) ෙW ප|හාරය ]සා සහ මාඕෙW ක�ෙම5පාය අMව, රට @�ණ ෙදන ��කරතා 
H�ගැ¬ම ප|)Qෙ�ප කර6නට> ඒ සඳහා වරදQ එ�ල�ම ප|)Qෙ�ප කර6නට> මාඕ 
ෙවත ත]කරම ෙgශපාලන ෙ�I ක�ෙම5පායය6 ලැ�ණ. පමණට වැෙය6 9ශද e 
ආරQෂක අැම) ෙවMවට, ‘]ය@වාෙW’ Fවච ගැ>ෙතQ e :6 �යා\ (Lin Biao) 
ප>කරන ල�. ෙප6W පැ>තකට දමM ලැ�ව> ඒ අවYථාෙ\ - සැබැ96 අ> අඩංÚවට 
ගැMෙ6 නැත. 1967 - ඔ�ව පQෂෙය6 ෙනරපා දමන ල�ව, �9තා6තය දQවා Kරගත 
කරM ලැබ )�ය - 1974 - mය ,ෙlය. මාඕෙW ෛවරය -.ඝ කාලයQ පැව)ණ. ත>වය 
ඔ�ෙW වාKයට හරවා ග6නට, ජනතාවෙW සාØ=කය6 නගර බවට ¿`� කර6නට යැi 
කැඳවm6 “ෙ^��ඨ ඉ�� Hcම” ය� YථාHතයට (ඒ උපායක�මය සැබැ96ම ෙයාදා ගැMෙ6 
නැත) 1959 - ඔ� තැ> කෙxය. #නය එ= - එරට අ)මහ> සාගතය අ>දැÑය, න@> 
මාඕ එi6 ද ගැලSෙ6ය. :6 �යා\ 9K6 පFව Vයන ලද ප��,  ඉ)හාසය 
හැඩගස6ෙ6 �¬යYවරැ 9K]. 

 ඵල9පාකය e සාගතය සමYත ෙgශයටම බලපෑෙ\ය. ෙබi�ං නගරෙl Ñ�ඩා Hnට] 
සහ 9ෙන5දය සඳහා e ඉඩකඩ, ඉඩc කnL කරන ල�, නගරය Iළ ජනතාවෙW තnt 
]වාස සඳ8තල මත m:යන 2 ක zzල6 රඳවා )�ණ.  අ)ශෙය 6 දැවැ 6ත 89

ප|මාණයV6 e රටQ Sව>, 99ධාකාර ෙgශÚණය6 සහ සංYකෘ)ය6 )�ණ>, 
සාගතෙය6 VK� ප|ා6තයQ ගැලSෙ6 නැත. ඒ ප�Kg¨ය පමණV6, KයවෙY නරකම 
ෙgශÚºක ත>වය6 ]සා සාගතය හටග>තාය යන ]ල පැහැ�: Vµම ප�හාසයට 
භාජනය කරi. සැබැ96ම 1954 සහ 1980 යන අSරැ� ඊට වඩා මහ> ෙgශÚºක බාධා 
ඇ) කර )�º. 1960 - #න කාලÚණ වා.තා කරන Yථානය6 120 6 යc 9�යV6 ෙහ5 
බලපා6නට හැV ෙ\ යැi Vයන ඉෙඩ5ර 8 Q පමණQ ගැන සඳහ6 කර )�ණ අතර 
ඒවාෙය6 Iෙන6 එකQ පමණQ යc ෙලසV6 ගැට` සහගත eහ.  1960 අYවැ6ෙ6 90

ධානs ෙටා6 m:යන 143 ය6න 1957 වසෙර6 Kයයට 26 V6 අ£ eෙlය. එය 1958 
වසර ෙY ම 9ය. දශකෙl - ජනගහනය m:යන 100 කට වැ ෙවg-, අYවැ6න ඒ 
මnටමට 1950 - වැ· )�º.  ආහාර ෙතාග ෙබ-ෙc - ෙපා�ෙ\ වරප|සා�ත ත>වය6 අ> 91

eවා යැi Vයත හැV ටSc වල ජනතාවට, ඔS6 ආ¢£වට Vntෙව6 K·ම ]සා, 
එතරc දරැ± බලපෑමQ Kgධ ෙනාeහ. 1961 -, අÅරැතම ෙමාෙහාෙ> -, ටS6වල වැKය6 
සාමානsයQ හැLයට ධානs Vෙල5ගqෑc 181 Q ලබාග]g-, ගcබද වැKය6ට ලැ�ෙ6 153 
V; ගcබද වැKය6ෙW සලාක Kයයට 23 V6 පහළට බැස යg- නගර වැKය6ෙW සලාක 
Kයයට 8 V6 පමණQ පහළ ,යහ. #න නායකය6ෙW සcප|දාය අMව යm6, න@> ඔ� 
ගැන පැ)µ ය6නට ��ග6වන ලද ¿රාවෘ>තයට පටහැ]ව, ෙගාරහැ සහ cෙ�¥ඡ යැi 
ඔ� Kතන ලද ගcබද ජනතාව ගැන ඉතාම> අ�ප තැÑමQ සැබැ96ම දැQeෙlය. 

 Roux, La Chine populaire, pp. 295-296.89

 Becker, Hungry Ghosts, p. 283.90

 MacFarquhar and Fairbank, Cambridge History of China, 14:370 and 383.91



 

 

මාඕ ෙYIං සහ #න 
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අ�ලා ග>හ. 1958 - ඔS6 
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V�යාව:ය සඳහා “ෙ^��ඨ ඉ�� 
Hcම” �ය> කළහ. ෙකෙY Sවද, 

එ= ප|ධාන ඵලය eෙl මහ> 
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KLය -, m:යන 30 #න ජනතාවQ 
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රට තම පාලනය යටෙ> පව>වා 
ගැ¬ම තහSරැ කරගැ¬ම Hºස 
මාඕ 9K6 1966 - ‘].ධන 
පං)ෙl මහා සංYකෘ)ක 9Oලවය’ 
�ය> කරන ලgෙgය, න@> ඔ� 
සා.ථක Sෙl ප|ධාන වශෙය6 
K9� [gධයQ ආරcභ Vµමටi. 
රI @රකරැව6 9K6 ¬)ය 
=Iමතෙl ෙයාදාෙගන ගණනය 
කළ ෙනාහැV තරc මහ> 
ජනතාවQ මරා දමm6 රට ¿රා 
9නාශය සහ අවමානය පIරවා 
හැ�යහ. ෙම= _ෙය6 ෙපා-nසා6 
(Chien Po-tsan) නමැ) 
ඉ)හාසඥයාව පාලන ක�:යකට 
බාර -ම දැQෙ\. 

© D. R.



ක�: සහ අ6තවා-6 9K6 
“ජනතාවෙW හIර6” යැi හංව£ 
ගසන ලද අයව වධ=ංසා, පහර 
-c, වලට ලQ�ම> සහ ෙබාෙහ5 
අවYථා වල - මරා දැ²ම> Kgධ 
9ය. ෙම= “ගcබද වැKය6 Çරා 
කෑම,” ]සා ධනව> ගcබද 
වැKෙයQට ෙව තබා මරාදැ²ම 
දැQෙ\. 

© Archive Photos

ෙබi�ං, 1973. ෙල]6ෙW සහ 
Yටා:6ෙW ඡායාරෑප ප|ද.ශනයQ 

(මාඕ 9K6 Yටා:6 “#න 
ජනතාවෙW ෙ^��ඨ mIරා” යැi 
හÅ6වන ල�) දQව6ෙ6, #න-

ෙස59යn ගැtc )�ණ>, U.S.S.R. 
= ].මාතෘවරය6 තවම> #න 

ෙකාm[]Ynවා- ෙර�මෙl 
ස@gෙgශ ලQෂsය e බවi. 

©  Archive Photos

ෙකාm[]Ynවාදෙl රඟදැQ�ම. 
‘තහනc නගරෙl’ ආරQෂක පSෙ.  
ඉහ�6 Kටග> #න ෙකාm[]Yn 
පQෂෙl නායකය6 Lයෑනෙම6 

චIරශ�ෙl ෙO� ෙපා� ගැË KLන 
ඔS6ෙW යට>වැKය6ව නරඹ). 

නායකය6 සහ හ@දාමය 
ආකාරෙය6 ඇ) රfY�ම ෙර�මෙl 

ලQෂණයQ 9ය. 

© Keystone



 

Lයෑනෙම6 චIරශ�ෙl රI හ@දාව සමඟ 

පව>වන ලද කලා කෘ) මå6 
ෙgශපාලන ප|චාරය කරන ‘ඇ�nෙප|ාO’ 

ද.ශනයQ. තම අර@± සාQෂා> 

කරග>තා යැi මාඕ 9^වාස කළ පF 
ඔS6 ෙබාෙහ5 ෙදෙනzට දැ වධ=ංසා 

අ> eහ. වසර ගණනාවකට පFව, 

ෙබාෙහ5 ෙදෙනQ අවසානෙl ‘සංYකෘ)ක 

9Oලවෙl’ )� යථා.ථය6 ගැන කතා 
කළහ, එෙYම එනc මාඕෙW මරණෙය6 

පFව “පYවැ] æතනකරණයට” (එනc 

ප|ජාත*6තවාදය) සඳහා e අරගලයට 
එකI eහ. 

© Eastfoto 

1989 වස6තෙl - ෙබi�ං 
KF6ෙW නව පරcපරාවQ 
Lයෑනෙම6 චIරශ�ය අ�ලා ග>හ. 
ඔS6ෙW ප|ධාන උgයාචනය eෙl 
ප|ජාත6ත*වාදයi, එය ෙම= - 
මාඕෙW දැවැ6ත ඡායාරෑපය 
ඉ��HL6 තබා ඇ) ප|)මාෙව6 
සංෙQත කරi. 

© Catherine Henriette/AFP



 

 

ස) V=පයකට පFව රජය 9K6 මහ> ජනH|ය>වයQ =m � )�ණ ÿෂs වsාපාරයට එෙර=ව බලය 
ෙයද�ය. ©] 4-5 රා)*ෙl -, [ද ටැංV ව:6 KF කඳSරැ කඩා දැmණ. KF6 එQ දහසQ mය ,යහ. 

© Koichi Imaeda/ Magnum Photos

#න ප|)ගා²6 අරගලය අ>හැර දැ²ම ප|)Qෙ�ප කළහ. එක උදාහරණයQ නc (දzෙ¢ =ඳෙගන KLන) 
=ට¿ රI @රකරැෙවQ e වi �6ෙෂ6W (Wei Jingsheng) ය. “ප|)9Oල�ය අපරාධ” සඳහා වසර 15 කට 

@:6 Kරගත කරM ලැබ KL ඔ�ව 1995 ෙදසැcබ. = - නැවත> තව> වසර 14 කට Kරගත කරන ල�. 

1997 ෙනාවැcබ. මාසෙl -, අSරැ� 19 කට ආස6න කාලයQ Kර දâවc 9ôෙම6 පFව, ඔ�ව ]දහY කර 
එQස> ජනපදය ෙවත Htවහ� කරන ල�. 

© Xinhua News Agency/ AFP 



 

#නෙl ÚලාW ක�මය, ෙල5ගාi නc 
eව, ද¢ඩන Kරකරැව6 ෙව)6ම 
පදනc e Kරබ6ධනාගාර කcහ� 

¿`� පgධ)යV6 පැවෙතන 
ලgදV. ඒවාෙl ]�පාදනය කරන 
ලද ෙබාෙහ5 දෑ අපනයනය සඳහා 
eෙlය. හැ� e (Harry Wu) එ= 
වසර 19 Q Kරගත කර තබන 
ලgෙg ෙස59යn ෙgශය 9K6 
හංෙW�යාව ආක�මණය Vµම 

9ෙ\චනය කරන ලද ]සi. ඔ� 
තම අ>දැÑc ගැන සෑෙහන 

තරමක වා.තා එකI කරග6නට 
සම> eෙlය. ෙc ඡායාරෑප ෙදක 

රහෙY ග6නා ලද ඒවාi. 

© D. R.



1968 වස6තෙl -, දz± 9ෙයnනාමයට එෙර=ව කළ මහා ප|හාරයක -, 9ෙයn m6 හ@දාව 

�ඒ (Hué) ටSම අ�ලා ග>හ. දz± 9ෙයnනාc හ@දා ටSම අ�ලා ග]g- ඔS6ට සØල 

ඝාතන ෙසාෙහා6 V=පයQ ද හ@ 9ණ.  

© Gamma

උIරැ 9ෙයnනාමෙl ෙකාm[]Yn ප|)අධsාපන කඳSරQ. ප|) අධsාපනෙl අර@ණ 
ෙබෙහ96 ].��ට eවV: ඔS6ව Kරගත කරන ලද ක�මය Kරකරැව6 9K6 අMමත කළ 
[Ii සහ ඔS6ෙW Ùඩකය6ෙW අiයෙලා�ය අM_ත කරගත [Ii. 

© Henri Bureau/ Sygma



 

 

ප|)අධsාපන ක�මෙ\දයQ ෙලස áෂණය: ෙgශපාලන සහ සමාජමය ක�මයQ ය� තහSරැ Vµම 
සඳහා අවYථාවQ ලබාෙද6ෙ6 “ප|)9Oල�යවා�ෙයz” මරා දැ²ෙc - ය. © Coll. Doan Van Toai

1975 - ෙකාm[]Yn 9ෙයnනාමෙl 
ජයගqහණය ]සා තම6ෙW �9ත 
අනIෙ. යැi K" ප�Yථා¬ය 
ජනතාවෙW මහා ].ගමනයQ K� 
9ය. “ෙබ5nt ජනතාව” zඩා, අටවා 
ග> ෙබ5nt ව:6 පැන ,ෙl නව 
ආඥාදායක>වය යටෙ> KLනවාට 
වැෙය6 @�� ෙකා�ලකරැව6ෙග 
පහර -c වලට ]) ෙලK6 
ලQෙවන මහ @�ෙg - තම �9ත 
ගැන අවදානමQ ගැ¬මට 
කැමැ>ෙත]. 

© K. Gangler/ Sygma



 

 

1975 අෙO|�, කාcෙබ5ජය. ජයගqා÷ ෙQම. රෑÉ ෙනාc ෙප6 (Phnom Penh) ෙවත ඇI� ෙවi. ඉතා 
ෙකL කලV6, අගනගරෙl Kය` වැKය6 =Y කරm6, තරැණ ෙසා�දා�ව6, වයස අSරැ� 
පහෙළාවQ සහ දාසයQ අතර e බ�තරය, ෙපා� ෙපාn (Pol Pot), “අංක එෙQ ෙලාz සෙහ5දරයාෙW” 
ෙමවලc බවට ප> eහ. © A. Borrel/ Sipa Press

ෙපා� ෙපාn ෙර�මය ඇද වැ·ෙම6 පFව, නව 9ෙයnනාc පාQçක රජය “m]Y සංහාරෙl 
ෙකෟIකාගාරය” 9වෘත කර එ= ෙQම. රෑÉ යටෙ> හÅනාගත ෙනාහැV දහY ගණනක 
96�තය6ෙW =Yකබ� ප|ද.ශනය කරන ල�. © Splengler/ Sygma



 

 

 

ක�6 පාසැලQව පැව), +� Yෙල6W (Tuol Sleng) Kරෙගය, වධ=ංසා සහ මරාදැ²c අ)6 නරකම 
e මධsYථාන eෙlය—සෑම H�mෙයQම, ගැහැºයQම, සහ දරැෙවQම—z�රැ ෙලස මරා දම6නට 
ෙපර ඡායාරෑපයQ ග6නා ල�. © Photo Reza/ Sygma

“KරකරැෙවQ පැmº වහාම, 
අංකයQ ඔS6 මත ආයාකtවV6 
ගහන ලද පFව, මම ඡායාරෑපයQ 

ගැ¬ම µ)යQ හැLයට කරන 
ලgෙදm. ඔS6 පැmºෙl උ£කය 

]රැව>ව නc, එ9ට අංකය 
ඔS6ෙW හෙc ගසන ල�.” 

© Photo Archive Group/ Tuol 
Sleng, Musée du génocide 



 

 

 

ෙපා� ෙපාn, ඔ�ෙW පQෂ සෙහ5දරය6, සහ ඔ�ෙW පSෙ� අය සමඟ 1986 -. 1997 ©: මාසෙl 
- ඔ�ෙWම 8)න6වරැ 9K6 ෙබාරැ අ¨කරණයQ ඉ��යට ඔ�ව ඇදෙගන ෙගාY ෙවන> 
ෙgශපාලන අර@± පැහැ�:වම ප|@ඛ>වය ග> න£වක - 9]^චය කරM ලැ°ය. 1988 අෙO|� 
මාසෙl - ඔ� හෘදයාබාධයV6 mය ,ෙlය. © Archive Photos

�c ෙබ5cබ Htපස, ෙQම රෑÉ සIව තවම> කාcෙබ5ජෙl V�යාÐ� ඒකක සංඛsාවQ ඇත. 
ෙල5කෙl වැම �c ෙබ5cබ ]සා 96�තය6 e සමාMපා)කය ඉ6ෙ6 කාcෙබ5ජෙlය. ෙබාෙහ5 
96�තය6 දරැව6 සහ ගැටවර 9ෙl අයi. © Lovinny/ Gamma



 

 

V[බාෙ\ බ³Yතා ෙර�මය ඇද වැtණ පFව, කැYෙත*5 කැර:කරැව6ෙග6 ඉ)�ව KL එක අෙයQ eහ, 
ෙවනසQ ගැන බලාෙපාෙරා>Iව V[බාMව6 අතර ඉහ�6 පැව)ණ. කැYෙත*5 9K6 Ëඝ,ෙය6 බලය අ�ලා 

ගැ¬ම ගැන අෙනQ පා.ශවය6 අතර තරමක 9රැgධ>වයQ )�ණ. වෙc Kට දzණට: 1972 - උපවාසයV6 

mය ,ය ෙOෙඩ-5 89 ෙබාiෙට� (Pedro Luis Boitel); ඔ� හා ක�6 අ9ග> පQෂ සෙහ5දරය6ට එෙර=ව අ9ග> 
අරගලයQ සං9ධානය කර6නට වෑයc Vµම ]සා ෙව තබා මරා දමන ලද, උcෙබ.ෙට5 ෙස5� ම�6 

(Humberto Sori Marin); මෑතක - පමණQ ]දහY ෙකෙරන වසර 20 කට Kරගත කරන ලද ක9ෙයQ e ෙහ5.É 

වැ�Y (Jorge Valls). © D. R., © Luc Adrian (right)

ඇ6ෙග5ලාෙ\ V[බ6 හ@දාෙ\ =ට¿ අණෙදන ]ලධා�යා e, ජනරා� 

ඔෙචාආ (Ochoa), තම6ට එෙර=ව zම6ත*ණ කළා යැi කැYෙත*5 9K6 

ෙච5දනා එ�ල කරන ල�. ඒ ම>Íවs ෙහාර රහෙY ප|වාහනය Vµෙc (9ෙ^ෂ 

ෙYවා යටෙ> ෙර�මය 9K6 වසර ගණනාවQ ෙගන යන ලද) පදනම යටෙ>, 
කැYෙත*5 9K6 ඔ�ව මරණයට ³6� කර මරා දමන ල�. © F. Carrie/ 
Gamma



 

 

 

9Oලවෙl ආරQෂාව සඳහා කmt (CDR) රෙn හැම තැන H=tවm6 සමාජයට @කවාඩc බÃ6නට 
ඒවා භා9තයට ගැ¬මට කැYෙත*5 සම> 9ය. ප|ධාන වශෙය6 ඒවාෙl කා.ය භාරය eෙl පS� 
ztcභ ගැන ෙස5�Kෙය6 K·මi. V[බාM ම.ද¬ය යා6ත*ණෙl තව> ප|ධාන කාරකයQ eෙl 
ජනH|ය අ¨කරණය6ය, සාමානsෙය6 ඒවා CDR ØලYථාන වල - පැවැ>9ණ. © L’illustration/Sygma

9ෙයnනාමෙය6 ෙබ5nt ජනතාව පලා ය6නට ෙබෙහ96 ඉහතක -, ඉහත ඡායාරෑපෙl �Yවන 
ෙලK6 අටවා ග> බ�ෙYෙර5Y (balseros) පාරැ ව:6 දස දහY ජනතාවQ V[බාව අ>හැර ,යහ. 
ඔS6 දහY ගණ]6 @�ෙg - mය ,යහ. © Viviane Rivière/Sipa Press



 

 

ෙසාෙමාසා (Somoza) ට එෙර= අරගලෙl වඩා>ම 
Ñ.)ම> සැ6]Yටා ග��ලා ප|ධා]යා e, 
ෙකාමා6දා6ෙ> Ëෙර5 ෙලK6 හැÃ6ෙවන ලද 
ඒඩ6 පැYෙටාරා ෙග5ෙමY (Eden Pastora Gomez) 
සමඟ Ïෙඩ� කැYෙත*5. රට ෙස59යn 9ලාසෙl 
ජනරජයQ බවට හරව6නට සැ6]Yටා ෙර�මය 
වෑයc කරg- මනාÚවා (Managua) = - පැYෙට5රා 
එයට මහ> හඬQ නඟm6 9රැgධ eෙවQ බවට 
හැ�ණ. ඔ� නව ග��ලා [gධයQ ඇර×ය, එය 
1986 දQවා පැව)ණ (දzණ). © D. R.

ෙපරෑ = මාඕ ත*Yතවා- 
ක¢ඩායමQ e ‘-O)ම> 
මා.ගය’ (Shining Path) සහෙය5ගය 
දැQ�ම ප|)Qෙ�ප කළ ගcබද 
වැKය6ව සØල ඝාතනය කර6නට 
පFබට ෙනා�ය. ෙc ප|හාරෙl - 
මාසාමා� (Mazamari) ගෙc හැ>තෑ 
ෙදෙදෙනzට �9ත අ=m eහ. 
ඡායාරෑපෙl දැQෙව6ෙ6 එක 
96�තෙයzෙW =ස ය. © Monica 
San Martin/ Gamma



 

 

1979 සැOතැcබ. 14, ඉ)ෙය5Hයාව. ෙම6ÚYt හiෙල ෙc�යc (Mengistu Haile Mariam) බලය 
අ�ලා ගැ¬ෙc පY වැ] සංව>සරය ෙවMෙව6 අY අබාබා ෙවත යන ෙස59යn අගමැ) 
ඇෙලQK ෙකාK,6 (Aleksei Kosygin). ෙම6ÚYtෙW ආඥාදායක ෙර�මය ෙස59යn ක�මය අMව 
ෙමෙහයවන ල�. ඉ)ෙය5Hයාෙ\ කcකරැව6ෙW පQෂය “ෙ^��ඨ ඔQෙත5බ. 9Oලවෙl 
උරැමQකාරය6” �ෙc ආශාව ප|කාශ කරන ල�. © Lefort/ Gamma

1980 ගණ6 මැද - ඉ)ෙය5Hයාෙ\ ඉෙඩ5රයQ හටගැ]ණ, එi6 ¿`� ෙලස පැ)ර ,ය 
සාගතයQ හටග). ග��ලා ෙමෙහ[c පැව) ප|ෙgශ ව:6 ජනගහනෙl 9ශාල ෙකාටY 
බලා>කාරෙය6 ඉව> කර දම6නට ෙම6ÚYt zස,6න නැම) අ9ය ෙයාදා ග>ෙ>ය. 
එයාකාරෙය6 ඉ)ෙය5HයාMව6 “àm ප|ෙgශෙl ෙgශපාල]ක ප|)සං9ධානයක” ප|ාණ ඇපකරැව6 
බවට ප> eහ. © C. Steele-Perkins/Magnum Photos



 

 

 

 

1974 6 පFව ෙස59යn []යනෙl ආධාර ව:6 [Iව, 
‘ඇ6ෙග5ලාෙ\ 9@Q)ය උෙදසා e ජනH|ය වsාපාරය’ ද 
V[බාෙව6 1975 - උද\ ලැ°ය. MPLA එ��වා-6 e 
මාQYවා- ෙනාවන වsාපාර සමඟ සට6 ව�6නට දස 
දහY ගණ]6 “Yෙ\¥ඡා” H�Y පැmºෙl, 1989 
ජනවා�ෙl - පF බKන ආරcභයට ක�].  

© P. Adventurier/ Gamma1979 ෙදසැcබ. 27 වැ]දා 
ෙස59යn හ@දා ඇෆග]Yථානයට 
ඇI� eෙl, එවක - පාලනය 
,:÷ යm6 පැව) ප�Yථා¬ය 
ෙකාm[]Yn නායකය6ෙW 
ආයාචනා අMවi. එ= - දැ 
ෙසi6 ෙ� හැෙලන [gධයQ හට 
ගැ]ණ. ¿`� ෙලK6 පැ)ර ,ය 
ප|)ෙර5ධය හ@ෙ\, ගc සහ 
නගර 9නාශ කරන “මහෙපාළව 
,] තබන” ප|)ප>)යක 
ෙස59යn හ@දාව ]යැ`º. 
m]F6 ඉලQක කරග> ෙබ5cබ 
ව:6 ෙබාෙහ5 ෙසi6 ප|ථම 
96�තය6 eෙl දරැව6ය (උඩ). 
වසර දහයQ Iළ -, ෙස59යn 
හ@දා ෙමෙහ[c ව:6 m:යන 
1.5 ක m]Y �9ත �:ග6නා 
ල�, එi6 Kයයට 90 Q K9� 
ජනතාවi. © L. Van der Stockt/
Gamma



 

 

‘මරණෙl මාවත’ (Martwa Droga). 1949 - 
Yටා:6 9K6 ආQLQ වෘ>තයට උIෙර6 
සකලාÕ (Sakhelard) සහ ඉග.කා (Igarka) අතර 
�වන �c�ය මා.ගයQ පට6 ග>ෙ>ය. 
“ෙකාm[]Ynවාදය කරා ඉ��ගම6” යැi ෙc 
බැනරෙl Vයැෙවi. Yටා:6ෙW මරණෙය6 පFව 
වsාපෘ)ය අ>හැර දමන ල�. Hටමං කළ වැKය6 
පටවන ලද �c�ය ෙපnL ගණනාවQ අ�6නට 
ෙපර “ඉ)හාසගත �c�ය” යැi නc දැරෑ 
ෙටÖාnYVෙW �c�ය, අද කැලෑෙ\ මලකඩ කා 
ප�හා]යට ප>ව ඇත. © Tomasz Kizny/ Vu



 àm ප|ෙgශය6 අතර සෑෙහන තරමක 99ධ>වය6 )�ණ. පF,ය KයවෙY - 
සැබැ96ම සාගතෙය6 බැට කන ලද උIෙ. සහ වයඹ �ග e �බල àm ප|ෙgශය6ම 
නැවත> දරැ± ෙලK6 සාගතයට @�ණ �6හ. එයට 9රැgධ ෙලK6, ඈත උIෙ. H=L 
හiෙලා6�යැ6W (Heilongjiang) = zස,6ෙ6 KLන ජනතාවට Qෙ�ම àmයQ � 
ජනගහනය m:යන 14 Kට m:යන 20 Q දQවා ඉහළ ,ෙl එය සාෙOQෂ ෙලK6 VK> 
මැ�හ>�මQ Kgධ ෙනා� )�ණ àm ප|ෙgශයQ �ම> ෙY ම VKෙවQ වාසය ෙනාකරන 
ලද 9ශාල àm ප|ෙgශයQ ෙලK6 පැව³ම> ]සi. අ³තෙl පැව) [ෙර5Ùය සාගත වල - 
ෙම6, (එළව` ෙත� °ජ, උQ, Ë] °nරෑn, සහ ඒ Kය�ලටම වැෙය6 ක¿ වගාව වැ]) 
9ෙ^ෂෙය6 ]යැෙළන ලද වා]ජs කෘçකා.mක ]�පාදන මහ> ෙසi6 පහළ බැYෙY, 
සමහර 9ට Iෙන6 ෙදකQ තරc අ£ෙවm]. zස,6ෙ6 KL අයට තව �රට> ඒ 
]�පාදන mල - ග6නට ක�මයQ ෙනාe ]සා, zස,6න ඒ පැ)වල මහ> දැ ෙලසV6 
පැ)ර ,ෙlය. ෙවළඳාමට ]දහස )�ණ තැ6වල (නැ>නc ක`කඩ වල) සහ� mල පනY 
ÚණයV6- නැ>නc සමහර 9ට )Y ÚණයV6 ඉහළ ,ෙlය. මාඕ ආධානගqාහය 
වsවසනය තව> උගq කරන ල�: ජනතාවෙW ප|ජා සාØ=කය6 වලට Yවයං ප.යාO) 
�මට වගÑමQ )�ණ ]සා, ප|ා6ත අතර බ£ �වමාරැව බලව> ෙලK6 අ£ � )�ණ. 
ආහාර ෙසායා ග6නට ෙහ5 ඉඩc znL වගා කරග6නට zස,6ෙ6 KL පත�කරැව6 
යෑම ]සා ග� අÞරැ =ඟයQ ද පැව)ණ. zස,6න ෙගෙනන ලද ෙපා� කරVයාගත 
ෙනාහැV මානKක>වය සහ බලාෙපාෙරා>I මැÑ යාම ]සා ත>වය තව> වැ eහ. 
:යාS]6W (Liaoning) වැ] කා.²කරණය e ප|ා6ත වල ඵල9පාක ෙගාඩ ගැFº: 1958 
මnටc ව:6 බාගයකට 1960 - කෘçකා.mක ]�පාදනය ඇද වැtº, 1950 ගණ6 වල - 
ඒ ප|ෙgශෙl ආහාරපානා�ය ෙටා6 m:යන 1.66 සාමානsයQ ෙවg-, 1958 6 පFව @` රට 
¿රාම ෙබදා හැෙරන ආහාරපානා�ය �� ෙටා6 m:යන 1.5 Q දQවා පහළ බැස )�º. 

 සාගතය ප|ධාන වශෙය6 ෙgශපාල]ක ප|පංචයQ eෙlය යන ප�Kg¨ය පැහැ�: කර 
ෙප6ව6ෙ6, K.වා6 (Sichuan), ෙහනා6, සහ අ6�i වැ] සමYත ෙලK6 අපනයනෙl 
ෙය- KL ප|ා6ත වල, එනc මාඕ රfක�වා-6 නායකය6 e ප|ා6ත වල දV6නට ලැෙබන 
ලද ඉහළ මරණ මnටc සංඛsා ව:]. මධsම උIෙ. H=ටන අ6�i ප|ා6තය වැෙය6ම 
හා]යට ප> eවi. එ= සාමානs මරණ අMපා)කය e Kයයට 15 6, 1960 - මරණ 
මnටම Kයයට 68 Q දQවා ඉහළ ,ෙlය, ක�6 සාමානsය ෙලK6 Kයයට 30 Q ව 
පැව) උOප>) අMපා)කය Kයයට 11 Q දQවා පහළ වැtº. එ= ප|)ඵලයQ හැLයට 
එක වසරQ ඇIලත - ජනගහනය m:යන 2 V6 (සමYතෙය6 Kයයට 6 Q) පහළ 
,ෙlය.  ෙc Kය` ��කරතා හටග>ෙ> ගcබද වැKය6 9K6 ෙපෟgග:ක ධානs ෙතාග 92

වස6 කරෙගන K·ම ]සා යැi මාඕ ෙලK6ම ෙහනා6 = පQෂ V�යාකරැව6 ද H�ෙගන 
KLයහ. රෙn ප|ථම ජනතා ප|ජා සාØ=කය H=ටවM ලද, (m:යන 10 ක වැKය6 KL) 
ç6යැ6W (Xinyang) �Y)*Qකෙl ෙ�කcට අMව, “ගැට`ව ආහාර නැ)කම ෙනෙමi. 
ප|මාණව> තරm6 ධානs )ෙයනවා, ඒ> වැKය6 අතර Kයයට 90 Q අiයෙලා�මය 
��කරතා ව:6 ෙපෙළනවා.”  1959 KKරෙl - පං) [gධය ෙමා ෙහාතකට අමතක 9ය, 93

ගcබද වැKය6ට එෙර=ව, ජප6 9ෙර5¡ ග��ලා ක¢ඩායc වල ක�මෙ\ද වලට ඉතාම> 
ස²ප ක�මෙ\ද ෙයාදා ග]m6, හ@දා 9ලාසෙය6 ප|හාරයQ පට6 ගැ]ණ. අ£ම වශෙය6 

 Ibid., pp. 376-377.92

 Becker, Hungry Ghosts, p. 113.93



ගcබද වැKය6 10,000 Q Kරගත කරන ල�, එෙYම ෙබාෙහ5 ෙදෙනQ Kරගතව KLය - 
zස,6ෙ6 mය ,යහ. තවම> වාෙ6 වලට හරවන ෙනාලද ෙපෟgග:කව තබා ෙගන 
)ෙබන ලද හැÃ H= වැ] දෑ 9නාශ කර6නට ]ෙය5ගයQ පනවන ලgෙg ඒවා භා9තෙය6 
ප|ජා සØහෙl ආහාර සැප[ෙම6 LV6 Lක ෙහාරා කෑෙම6 ජනතාව වැළැQ�ම Hºසi. 
ෙ�ම6තය අත ළඟ එන ල�ව Sව>, ,6නQ ඇ9ýම පවා තහනc ෙක�ණ. ම.දනෙl 
¬) 9ෙර5¡ කට[I �යzරැ eහ. දහY ගණ]6 රfඳScකරැව6ව ක�මව> ෙලK6 
ශාµ�ක වධ=ංසා වලට ප@±වන ල�, එෙYම දරැව6 මරා දමා සමහර 9ට ඔS6ව 
තcබා ෙපාෙහාර ෙලK6 ෙයාදා ග6නා ලgෙg—“ෙහනා6 = ක�මය ඉෙගන ග6න," යැi 
ජනතාවට Vයන ජා)ක වsාපාරයQ රට¿රා පැ)ර යන ෙමාෙහාෙ> -මi. ජනගහනෙය6 
Kයයට 99 Q mය ,යා Sව> රI ෙකාය ෙලළව6න යැi ප|කාශ කරන ලද අර@º6 
[I e අ6�i = -, පණ HL6 වළ දැ²ම සහ ,]යc රI යකඩ ව:6 වධ=ංසා Vµම 
යනා- සාcප|දාiක ප|)ප>) වලට කාඩ.වරැ නැවත> හැරැණහ.  ඒ සංඛsාව6 ෙකාතරc 94

දැi දැÑම ]සා �9ත ගලවා ග6නා ලgදS6ව තව> තැ)ග6වM ඇතැi Vයා අවමංගල 
උ>සව තහනc ෙකරැº. අ>හැර දමා යන ලද දරැව6 ෙÁරා ගැ¬ම ද තහනc කරන 
ලgෙg, “අH වැෙය6 ග>තාම, තව> වැෙය6 අ>හැර දා9,”  Vයාi. නගර වලට  95

බෙල6 ඇI� ෙව6නට වෑයc කළ ගcවැKය6ට මැç6 IවQz ෙව පහර එ�ල eහ. 
ෙෆ6යැ6W �Y)*Qකෙl ෙමයාකාරෙය6 800 වැ H�සQ mය ,යහ, ගcබද 
ජනගහනෙය6 Kයයට 12 Q, නැ>නc 28,000 ක ජනතාවQ, යc 9�යV6 දâවc ලදහ. 
ෙc ෙමෙහ[ම ගcබද වැKය6ට තථs ෙලK6ම එ�ල e [gධයQ බවට ප>9ය. ෙඡ56-
ÎQ ෙඩාෙමනා¥ (Jean-Luc Domenach) ෙW වද6 ව:6 V\ෙවා>, “ෙgශපාලනයට 
උෙත5Hයාව බලහ>කාරෙය6 �ංගා ගැ¬ම සමාජෙl ෙපා:Y áෂණය සමඟ ඉතා ස²ප 
ෙලK6 @ණ ගැKණ.”  zස,6න ]සා Kgධ S මරණ සමහර ගcමාන වල - Kයයට 50 96

කට වැ තරමකට ඉහළ ,යහ. සමහර අවYථාවල - �9 ගලවා ග6නට සම> eෙl 
තම6ෙW ත>වය6 අපහරණය කරන ලද කාඩ.වරැ පමණV. ෙහනා6 සහ ඒ අසල 
පැ)වල m¬මY කෑෙc Kg¡6 ගණනාවQ (]ල වශෙය6 63 Q වා.තා 9ය) )�ණ: 
සමහර අවYථාවල - ප|ජා සාØ=කෙl ³රණය අMව දරැව6 අMභව ෙක�ණ.  97

 රI @රකරැව6 9K6 1968 - තව> m:යන ගණනQ පFපස හඹා යm6 KLය -, 
දහ අට 9යැ) වi �6ෙෂ6W (Wei Jingsheng) ඔ�ෙW  පSෙ�  අය සමඟ ‘ෙ^��ඨ ඉ�� 
Hcෙc’ කත6දර වලට සව6 ෙදm6 අ6�i ගෙc රfකවරණය ලැබ KLෙlය:  98

හ�යට ඒක ඔS6 යcVK හාYකමQ ]සා ගැලෙව6නට සම> e යc ෙල5ක 
9නාශයQ 9�යට සලකm6 ‘ෙ^��ඨ ඉ�� Hcම’ ගැන ගcබද වැKය6 කතා කරනව 
මට ෙමෙහ ආ¿ ගම6 ]තරම ඇ�ණ. ඒ ගැන දැ zIහලෙය6 මම ඔS6ෙග6 ඒ 
ගැන වැ 9Yතර ඇ�වම මට> තහSරැ Sනා “Yවභා9ක උව�රැ පැmº වසර 
IනQ” ඒ තරc Yවභා9ක eෙl නැතැi Vයන එක ගැන, එය ඊට වඩා ෙgශපාලන 
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 Domenach, Origins of Great Leap Forward, p. 157.96

 Becker, Hungry Ghosts, pp. 112-149.97

 Wei Jingsheng, “Mon évolution intellectuelle entre seize et vingt-neuf ans,” in La Cinquième Modernisation et autres écrits du 98

“Printemps de Pékin,” trans. and ed. Huang San and Angel Pino (Paris: Christian Bourgois-Bibliothèque Asiatique, 1997), pp. 244-246.



ෙනාසැලV:ම> V�යා මාලාවක ප|)ඵලයQ Vයන එක. උදාහරණයQ හැLයට, 
1959-60 - “ෙකාm[]Yn Fළඟ” [‘ෙ^��ඨ ඉ�� Hcම” සඳහා ෙයාදා ගැM± එක ]ල 
නාමයQ] සමෙl - ඔS6ෙW zස,6න ෙකාතරc දරැ± ෙලK6 පැවIෙ6ද ය> 
සහ� අYවැ6න පැ÷ ඇ) 9ට ඒවා කපා ගැ¬මට ෙහ5 ඔS6ට ශQ)යQ 
ෙනා)�ණ බව>, එෙYම ඔSනට එය සාෙOQෂව ෙහාඳ වසරQ යැi ද, ගcබද 
වැKය6 V\වා. ඔS6 ෙබාෙහාමයQ zස,6ෙ6 mය ,ෙl Fළඟට ගසා ෙගන � 
ඇට zöරැ වලට වැෙටන �හා බලාෙගන KLය -.  සමහර ගcමාන වල වචනෙl 
ප�සමාOත අ.ථෙය6ම අYවැ6න ෙනළ6නට VKෙවQ ඉ)� ෙවලා =Lෙය නැහැ. 
වරQ මම අෙO ගමට LකQ ඈතක �ව> e ඥා)ෙයQ සමඟ ගම6 කරm6 
KLයා. ඔ�ෙW ෙගදරට යg- අH VKෙවQ නැ) ගමQ පFකරෙගන ,යා. ඒ 
ෙගව�වල @�6 HයැK ඔQෙකාම නැ)ෙවලා. මඩ �>) 9තරi )�ෙණ. 

Kය`ම ගcවැKය6 ප|)සං9ධානය කරල ෙවන> තැ6වලට මාරැ කරන ලද ‘ෙ^��ඨ 
ඉ�� Hcම’ Iළ - අ>හැර දමා ,ය ගමQ යැi =තලා, මම ඇහැ\වා තව වගා�c 
වලට ඉඩ හදාග6න ඒ �>) කඩලා දැcෙc නැ>ෙ> ඇi Vයල. මෙW ඥා)යා 
H�Iරැ �6නා: “න@> ෙc ෙගව� ඔQෙකාම m]YF6ට අi)i, ඔS6ෙW අවසරය 
නැ)ව ඒවා කඩා දා6න බැහැ.” මම �>) �හා ඇY අයාෙගන =Lෙය ඒවාෙl 
ඇ>තටම m]YF �ව>ෙවනව Vයල 9^වාස කරග6න බැරැව. “සැබැ96ම ඒවෙl 
m]YF �ව>ෙවලා =Lය! ඒ> ‘ෙකාm[]Yn Fළඟ’ සමෙl ෙමෙහ හැෙම5ම mය 
,යා, ඉ)6 ආෙය> කSරැ> ආප� ආෙ\ නැහැ. අස�වැK ගcමාන අතර ඉඩc 
එතෙකාට ෙබදලා �6න. ඒ> සමහර ෙදෙනQ ආප� එ6න ¿`ව6 යැi ෙප¬ ,ය 
]සා, �ව>ෙවන තැ6 ෙබදලා �6ෙන නැහැ. ෙකාෙහාම ෙවත>, ඒ දැ6 ෙගාඩQ 
කාලයකට ඉYසර, මම =ත6ෙන නැහැ දැ6 VKෙවQ ආප� ඒ9 Vයල.” 

අH ගම අස:6 ඇ9gදා. වෙnම )�¥ච zöරැ සමඟ ඇ) පරYපර භාවය ඉYමI 
කරm6 මඩ �>) අත�6 පැලෙවලා )�න හ�තමþ පැහැ) ව� පැළෑL මත =රැ 
රfY ��Fෙ6 àm ද.ශනෙl =Y බවට එය ද එකI කරm6. මෙW ඇY ඉ��Hට, 
ව� පැළෑL අත�6, මට ක�6 Vයා )�ණ එක ද.ශනයQ මI Sණා, පS� 9K6 
ඔS6ෙW දරැව6 අMභවය Hºස �වමාරැ කරග>I ෙභ5ජන සංගqහයQ. අෙනQ 
m]YF6ෙW දරැව6ෙග මාංශ 9කm6 KLන පS� ztcභ වල K> තැS:6 [I 
@�±. අහලක )�± Hnට]යක සමන�8 පFපස හඹා �වන දරැව6 Sෙ6 
¿නරැOප>)ය ලැÒ ඒ ඔS6ෙW ෙදම\Hය6 9K6 ,ල දමන ලද දරැව6. මට ඒ 
දරැව6 ගැන අMකcපාවQ ඇ) Sණා, ඒ> ඔS6ෙW ෙදම\Hය6 ගැන මට දැM± 
තරm6 ෙනෙමi. අෙනQ ෙදම\Hය6ෙW කÅ` සහ ෙශ5කය මධsයෙl—නරකම 
නරක K=නය6වල - පවා, කවදාව> රස බල6නට ෙනාK" මාංශයQ, m]Y මාංශ 
,:6නට ඔS6ව ෙයා@ කෙx zමQ ද? ඒ ෙමාෙහාෙ> - මට වැට÷ ,යා ඔ� 
ෙමාන වෙW මY වැgෙදQ ෙවලා =Lය ද Vයල, “m]Y ව.ගයා KයවY ගණනාවක 
-, එෙYම #නෙl අSරැ� හාර ප6 දහසක කාලයක - දැකලා නැ) 9�ෙl,”  99

m]ෙසQ: මාඕ ෙYIං. තම6ෙWම දරැව6 අ]> අයට බාර -ලා, අ]> අයෙW 
මාංශ ව:6 තම6ෙW zස,6න ]වාග6නට තරc ෙදම\Hය6ව HYF වnටන 
ලgෙg මාඕ ෙYIං සහ ඔ�ෙW ෙහංචiය6 9K6 ඔS6ෙWම අපරාධමය ෙgශපාලන 

 A celebrated formula used to describe Mao Zedong by Lin Biao in a speech on 18 September 1966.99



ක�මෙය6. ප|ජාත6ත*වාදය [ම� Kයෙl උÚල ගැන සඳහනQ] ඝාතනය කර¿ ඔ�ෙW 
අපරාධය ෙස5දා හ�6න මාඕ ෙYIං �ය> කරල )�ෙණ ‘ෙ^��ඨ ඉ�� Hcම’, එi6 
zස,6ෙන6 ම6ම> e ගcබද වැKය6 දහY ගණනQ එVෙනකාව උද` ව:6 
මරා ග>ත, එෙYම ඔS6ෙW බාල 9ෙl =තවI6ෙW ෙ� සහ මY වලට H6Kgධ 
ෙවm6 ඔS6ෙW �9ත ෙÁරා ග6නට කට[I කළා. ඔS6 සැබෑ ඝාතකය6 eෙl 
නැහැ; සැබෑ ඝාතකය6 තමi මාඕ ෙYIං සහ ඔ�ෙW සගය6. මාඕ නායක>වය 
�6 පQෂෙl මධsම කmtවට පහර ෙද6න ශQ)ය ෙප6 ෙඩ�ආi (Peng Dehuai) 
9K6 ෙහා යා ග>ෙත ෙකා ෙහා 6ද Vයල , ගcබ ද වැ K ය6 ඒ තරcම 
ෙකාm[]Ynවාදය H�z� කෙx ඇi ද Vයල, එෙYම ඔS6 8 ශඕV (Liu Shaoqi) 
ෙW ප|)ප>) වලට පහර ෙද6න VK� 9ෙටක VKෙවzට ඉඩ M�6ෙන ඇi 
Vයල>, මට අවසානෙl වැට�ණා. සහජ ආශාමය 9යරැ ෙමාෙහාතක - ඔS6ෙW 
ස²පතය6ව මරාෙගන ක6න ෙහ5 තම6ෙWම ෙ� මK6 හැ�± අයව ක6න ෙහ5 
නැවත කවදා ෙහ5 VK� අãප|ායයQ නැත යන සරල සහ යහප> ෙ�Iව ]සi. ඒ 
ෙ�Iව VK� අiයෙලා�මය සැලÑමකට වැෙය6 මහ> ෙසi6 වැදග> eෙlය. 

 À� ගගාµ6 අභsාවකාශයට යව6නට සැරෙසන ෙමාෙහාෙ> -, සැත¿c 30,000 කට 
වැ �c�ය මා.ග පgධ)යQ සහ ¿`� ෙලK6 පැ)ර )�ණ ෙ.ෙය5 සහ �රකතන 
පgධ)යV6 [I e රටQ, ප|ාW æතන [ෙර5පය වsසනයට ප> කරන ලද ආකාරෙl 
යැ¿c අ.ÒදයV6 9නාශයට ප>ෙවm6 )�ෙ6, දහ අට වැ] KයවෙY සමYත 
ෙල5කෙlම ජනගහනයට බලපාන ලද තරc 9ශාල ප�මානයV]. වචනෙl ප�සමාOත 
අ.ථෙය6ම ගණනය කළ ෙනාහැV m:යන ගණනක ජනතාවQ තණෙකාළ සහ ගYවල 
ෙපාI තcබm6 FO හද6නට වෑයc කරm6 KLයහ, ඔS6 නගරෙl ගYවල ෙකාළ 
කැ/හ, ගcවල පාරව� �ෙW ඉබගාෙ> ඇ9ද ,ෙl ක6නට zමQ ෙහ5 ෙසායා ගැ¬මට 
තරc අසරණ ත>වයV], නැ>නc ඵලQ ෙනාලැෙබන ප�gෙද6 රfකව� ස=තව ආහාර 
රfෙගන යන ක¢ඩායc වලට පහර ෙදන අර@ෙණ], (ෙහනා6 = ç6යැ6W සහ ල6 
කාඕ (Lan Kao) �Y)*Qක වල - ෙම6) සමහර 9ට ඔS6 කරVයා ගත ෙනාහැVව ක�: 
ගැFණහ.  කෑමට VKවQ ඔS6 ෙවත ෙනායැ Sº, ඒ> 9L6 9ට සාගතයට වගVව 100

[>ත6 හැLයට ප�Yථා¬ය කාඩ.වරැ6ව ෙව තබා මරා දැ@ණහ. අ9ග> ෙස5�K හ@දා 
]වාස ඇIලත කඩාපැන බඩ ඉ�Þ HL ඇ>දැi ෙස5�K කළහ.  මරණ මnටc තව> 101

ඉහළ යවන ලgෙg ඉමහ> ෙලK6 ෙබ5ෙවන ෙර5ග සහ වසංගත පැ)ර යාම ෙ�Iෙව]. 
ම6දෙප5ෂණය ]සා H�Kඳ ගැ¬මට ෙනාහැVයාෙව6 උOප>ත අMපා)කය6 �ං�ව දQවා 
පහළ වැtº. ෙල5ගාi = Kරකරැව6 zස,6න ]සා mය ,ය අ6)මය6 ෙනාeහ. ඒ> 
ඔS6 ෙව)6 ආහාර =ඟ6නට පැmº අස�වැK ගcබද ජනතාවෙW ත>වයට වැෙය6 
ඔS6ෙW ත>වෙl ඇ) අනIරැදායක බෙ\ එතරc ෙවනසQ ෙනා�ය. 1960 අෙග5YI 
මාසෙl -, සාගතෙය6 වසරQ ඉQම යg-, ෙඡ56 පැYzවා:]ෙW ශ�ම හ@දාෙ\ හතෙර6 
IනQ එQෙක5 mය ෙගාY )�ණහ නැ>නc mය යm6 KLයහ, එෙYම තවම> �ව>ව 
KLයS6 අ^ව ෙබL අYෙY �.ණය ෙනාe )�Þ ඇට ෙසායන ත>වයට සහ හරQ ෙබL 
Iල KLන ප±ව6 කන ත>වයට වැ· KLයහ.  zස,] ප.ෙlෂණ සඳහා කඳSරැ වල 102

 Roux, La Chine populaire, pp. 296-297.100

 Ibid., pp. 213-216.101

 Pasqualini, Prisoner of Mao, pp. 248, 238-239.102



රඳවා KL ජනතාව ෙයාදා ගැ]ණ. එක අවYථාවක - පා6 HL සමඟ Kයයට 30 ක 
කඩදාK තලපයQ mශ� කර හදන ලද පා6, �.ණ පgධ)ෙl බලපෑc ගැන අධsයනයQ 
සඳහා ෙයාදා ගැ]ණ. තව> වෙරක හා� වIර සමඟ mශ� කළ වÚරැ �c Oලවාං, ෙයාදා 
ගැ]ණ. පළ@ අ>හදා බැ�ෙc - කඳSරැ ¿රා දරැ± මලබgධයQ පැ)�ණ. එi6 ෙබාෙහ5 
ෙදෙනQ mය ,යහ. ෙදවැ6ෙන6 ද ෙබාෙහ5 අය ,ල6 e අතර ඒ වන 9ට> �.වල � KL 
අය mය ,යහ. 

 1957 - @` රෙn සමYතයQ ෙලK6 මරණ අMපා)කය 11 Kට 1959 සහ 1961 වසර 
වල - Kයයට 15 Q දQවා ඉහළ ,ෙlය, 1960 වසෙ. - Kයයට 29 ක ඉහ�6ම සංඛsාව 
දැQ�ය. උOප>) අMපා)කය 1957 - Kයයට 33 6, 1961 ෙවg- Kයයට 18 Q දQවා 
පහත වැLණ. උOප>) අව ප|මාණය අ>හැ�ය 9ට, සමහර 9ට එය m:යන 33 Q තරc 
සංඛsාවQ 9ය හැVi (ඒ> සමහර උප> ප|මාද eවාද 9ය හැVi), 1959-1961 අSරැ� වල 
- සාගතය සcබ6ධෙය6 K� e �9ත අ=mය m:යන 20 Q සහ m:යන 43 ක 
සංඛsාවQ අතර ෙව).  පරාසෙl අ£ ෙකළවෙ. දැQෙවන සංඛsාව 1988 Kට #න රජය 103

9K6 භා9තා කරන ]ල ද>තයi. ෙමය #න ඉ)හාසෙl පමණQ ෙනාව @` ෙල5ක 
ඉ)හාසය Iළ - ම දV6නට ලැෙබන නරකම සාගතය 9ය හැVයාව ඉතා වැi. ෙදවැ] 
නරකතම e සාගතය දV6නට ලැෙබ6ෙ6 1877-78 - උIරැ #නෙlය, එi6 අ=m eෙl 
m:යන 9 Q හා m:යන 13 Q අතර �9ත සංඛsාවV. ෙමවැ] ෙgශපාලන සහ ආ.¯ක 
ස6ද.භයක 1932-1934 කාලෙl - U.S.S.R. = සාගතෙය6 m:යන 6 Q පමණ mය ,යහ,  
එය ‘ෙ^��ඨ ඉ�� Hcම’ සමෙl #නෙl සමYත ජනගහනෙය6 mය ,ය සංඛsාව හා 
සසඳg- F` සමාMපා)කයV.  සාමානs ත>වය6 යටෙ> HLසරබද පැ)වල මරණ 104

අMපා)කය නගර වලට වැෙය6 Kයයට 30 V6 සහ Kයයට 60 V6 පැව)ණ. 1960 - 
එය ෙදÚණයV6 වැ 9ය, Kයයට 14 6 Kයයට 29 දQවා ඉහළට නåන ල�.  සාගතෙl 
ඵල9පාක මඳQ පමා කර6නට ගcබද වැKය6 සම> eෙl ඔS6ෙW හරකා බාන 
අMභවෙය]. එi6 ඔS6ෙW @` ]�පාදන ප|ාWධනය ඔS6 භා9තා කරන ලදහ. 
1957-1961 -, ඌර6 ෙග6 Kයයට 48 Q ද, Kය` V� පnL ස>වi6 ෙග6 Kයයට 30 Q 
ද මY Hºස මරණ ල�.  ඒ කාලෙl රෙn ප|ධාන ක.මා6තය e ක¿ වැ�ම වැ] ආහාර 105

ෙනාවන වගා ෙවMෙව6 ෙව6කර )�± àm ප|ෙgශය6 1959-1962 - Iෙන6 එකකට 
වැෙය6 අ£ � ,ෙlය, ඒ අ£ � යාම ]�පාදන ක.මා6ත Qෙ�ත*යට ]සැකෙය6ම 
බලපාන ල�. 1959 6 පFව ]�පාදනය ��ග6ව6නට ගcබද වැKය6ෙW ෙවළඳෙපාලව� 
නැවත 9වෘත කළ>, ඉ�ලා KL mල ගණ6 ඉතා ඉහ�6 පැව³ම>, පැව) ප|මාණ 
ඉතාම> අ£ෙව6 )°ම> ]සා හාමෙත6 KL අ�පයකට �9 පව>වා ග6නට පවා ආහාර 
ෙසායා ගැ¬ම අපහF eෙlය. උදාහරණයQ හැLයට 1961 -, ෙවළඳෙපාල ඌරැ මY mල 
ගණ6 රාජs අෙල9 සැ� වලට වඩා දාහතර ÚණයV6 වැෙය6 පැව)ණ. �,6 �ගටම 
ධානs ප|මාණව> ෙලසV6 ෙනා)�ණ වයඹ �ග F6දර ගcමාන වල ධානs mලට 
අ£ෙව6 ආහාර mල ඉහළ යෑම දV6නට ලැ�ණ. ග6Ç (Gansu) = zස,6න ]සා mය 
යන ජනතාවQ 1962 - තවම> KL අතර “අ.ධ හාමත” ත>වය6 සඳහා රජය ].ෙgශ 
කරM ලැÒ ]ල Ëමාෙව6 බාගයQ හා සමාන ධානs සලාක පමණQ පැව)ණ. 

 Lin, “Collectivization”; Becker, Hungry Ghosts, pp. 270-273.103

 MacFarquhar and Fairbank, Cambridge History of China, 14: 370-372.104

 Ibid., pp. 372-386, for these and most other figures regarding the Great Leap Forward.105



 ෙනාදැන K·ම ]සා ෙහ5, ඒ> වැෙය6 ෙප¬ ය6ෙ6 ෙකාm[]Ynවාදය ෙගාඩ 
නැóම සඳහා �: ෙද6නට Kgධ e m:යන හතරක පහක �9ත ගැන ෙනාසැලV:ම> 
බව ]සා Vයාi, රජය අ.Òදයට ප|)චාර (එවැ] වදනQ ෙම= - භා9තා කළ හැV නc) 
දැQeෙl පැව) ත>වය අMව සරල ෙලK6ම සාපරා¡ යැi Vයත හැV ෙමෙහ[c ව:]. 
@` ධානs අපනයනය6, ප|ධාන වශෙය6 U.S.S.R. ෙවත යවන ලද, 1958 - ෙටා6 m:යන 
2.7 6 1959 ෙවg- ෙටා6 m:යන 5.8 Q දQවා වැ කරන ල�, එෙYම 1960 - එය 1958 
මnටමට පමණQ වැtº. 1961 - ෙටා6 m:යන 5.8 Q සැබැ96ම අපනයනය කරන ල�, 
ඒ 1960 ට වඩා ෙටා6 m:යන 66,000 V6 වැෙය], ඒ> එය ද තවම> හාමෙ> KLන 
අයට ක6න ෙද6න ප|මාණව> ෙනා�ය.  එQස> ජනපදෙl සහනාධාර ෙgශපාලන ෙ�I 106

]සා ප|)Qෙ�ප කරන ල�. පහFෙව6 ප|)චාර දQව6නට හැVයාව )�± ෙසF ෙල5කය 
වsවසනෙl ප�මාණය ගැන ෙනාදැMව>කm6 KLයහ. සහ� Vෙල5වQ ]දහY 
ෙවළඳෙපාෙ� - [ආ6 2 Q සහ 4 Q අතර අගයV6 e කාලයක -, HLසරබද �OපI6ට 
යවන ආධාර වසරකට [ආ6 m:යන 450 කට වඩා අ£ @` එකIවV6, නැ>නc එQ 
¿gගලෙයzට [ආ6 0.8 Q බැ,6 eෙlය. කÅ ෙවනතක ෙග]ය6නට සහ Yවභාව 
ධ.මය ෙම�ල කර6නට හැVi Vයා #න ෙකාm[]Ynවාදය ¿රසාරc ෙදාඩවා )�ණද, 
එය ෙc භQ)කය6 mය ය6නට අ>හැර දමා )�º. 

 1959 අෙග5YIෙ\ Kට 1961 දQවා, Kg¡6 �ග හැෙරන ආකාරය �හා පැ>තV6 Kට 
බලාෙගන KLm6 පQෂය කට[I කෙx උද\ කර6නට හැVයාවQ ෙනාමැ) ෙලසV]. 
මාඕ දැ ෙලK6 පාQçකව KL ‘ෙ^��ඨ ඉ�� Hcම’ 9ෙ\චනය Vµම අනIරැදායක වැඩQ 
eෙlය. න@> ත>වය ෙකාතරc නරක eවාද ය>, ෙර�මෙl නායකය6 අතර ෙදවැ] තැන 
KL 8 ශඕV අවසානෙl - ‘සභාප)ව’ ]දහසට කරැ± Vය6නට Kgධ  ෙවන පැ>තට 
දමm6 ප|ජා සාØ=ක ෙගෙන6නට ක�6 ප|)ප>)යව )Ò පහF ආකාරෙl සØහකරණ 
ෙවත අ.ධ ෙලK6 ආපF යෑම පනවන ලgෙgය. ජනතාවට නැවත> zඩා ඉඩc 
කැබැ�ලකට අi)ය Vය6නට අවසර ලැ�ණ, ගcබද වැKය6ෙW ෙවළඳෙපාලව� නැවත 
9වෘත ෙක�ණ, zඩා ෙපෟgග:ක කcහ� 9වෘත කර6නට අවසර ලැ�º, ශ�ම ක¢ඩායc 
ශ�ම හ@දා හැLයට නැවත> ෙබදා දැmණ, ඒවා ක�6 පැව) ගcමාන ක¢ඩායc තරෙc 
ප|මාණය6ට සමාන eහ. ෙc ප|)ප>) ]සා රට ඉතා ඉQමº6 සාගතෙය6 ෙගාඩ 
ආහ.  ඒ> ඒ තරc ෙ\ගයV6 එය දµÍතාවෙය6 ෙගාඩ ආෙ\ නැත. 1952 Kට 1958 107

දQවා ක�මෙය6 වැ e කෘçකා.mක ]�පාදනය එය යා [I මා.ගය ෙනාදැන අතරමංව 
KLෙlය. එ= ඵල9පාක දශක ෙදකQ )YෙY අ>9Ãන ල�. 9^වාසය නැවත එ6ෙ6 “බඩ 
සcß.ණෙය6 Hරැ± පFවi” (මාඕ ප|ජා සාØ=ක වල Kgධ ෙවනවා යැi VÀව). 1952 
සහ 1978 - කෘçකා.mක ]පැ[c @`ම]6ම ෙදÚණයV6 වැ Sව>, ෙc කාලෙl - 
ජනගහනය m:යන 574 ක Kට m:යන 959 Q දQවා ඉහළ ,ෙlය. බ�තර ෙලK6 ඒක 
¿gගල ]�පාදන ව.ධනය Kgධ � )�ෙ¢ 1950 ගණ6 වල - ය. ෙබාෙහ5 ප|ෙgශය6 = 
- ]�පාදනය 1975 මnටc දQවා ය�> ඉහළ ය6ෙ6 1965 - ය (ෙහනා6 = එය 1968-69 
තරc පF කාලයක - ය).  @`ම]6ම  කෘçකා.mක ඵලදාîතාවට දැ ෙY පහර වැ- 108

)�ණ; ‘ෙ^��ඨ ඉ�� Hcෙc’ ¿�මාකාර සcප> නාY)ය ]සා එය හ� කාලV6 පමණ 

 Ibid., p. 381.106

 Becker, Hungry Ghosts, pp. 235-254.107

 Domenach, Chine, p. 154.108



පහත ෙගාY )�ණ. 1983 වසර ෙතQ ඵලදාî>වය නැවත 1952 මnටමට එ6ෙ6 නැත.  109

#නය තවම> දැ දµÍතාවෙය6 KLන සාcප|දාiක ගqා²ය සමාජයQ යැi, (උදාහරණයQ 
හැLයට ආහාර HËමට ග6නා ෙත�, ර>තර6 ��9: යැi සැලෙකන ආකාරෙl) 
Fෙඛ5පෙභ5¼ භා¢ඩ දැ ෙY =ඟ e යැ¿c ආ.¯කයQ ෙලK6 V�යා කර6ෙ6 යැi ද, 
සංYකෘ)ක 9Oලවය සමෙl ඇK6 �t වා.තා වලට අMව Kය�ල6ම එකඟ ෙව).  110

ෙර�මෙl ෙප|ාපගැ6ඩා ගැන දැ ෙY සැක කර6නට ජනතාව හැඩගසන ලgෙg ‘ෙ^��ඨ 
ඉ�� Hcම' 9K]. ප|ජා සාØ=කය6 �ය> කර වසර 9Yසකට පFව නැවත> ෙවළඳෙපාල 
ආ.¯කය හÅ6වා-ම Htපස ප�ශ�ම බලය e ගcබද වැKය6 ඩ6W Qෂ\H6ෙW ආ.¯ක 
ප|)සංYකරණ ගැන ඉතා සIL6 ප|)චාර දැQ�ම ¿�මයQ ෙනාෙ\.  

 ෙබාෙහ5 9ෙgÐය සංචාරකය6 ද අසතsය යැi Vයා KL, ෙර�මෙl 9ශාලතම රහස 
e 1959-1961 වsසනය6 VKදා සැබැ96ම )Ò ෙලK6 හÅනා ගැMෙ6 නැත. Kය�ල 
පර�වට තබm6 තම6ෙW 9^වාසය ෙවMෙව6 ෙප¬ KLm6, 1962 ජනවා� මාසෙl - 
කාඩ.වරැ ෙවMෙව6 පැවැ>ෙවන ලද සcම6ත*ණයක - සාගතය m]Y වරදQ ]සා Kgධ 
eවQ යැi :[ ප|කාශ කෙxය.  ඍ�වම මාඕ වරදට හF ෙනාකර ඊට වඩා යමQ VK> 111

ෙලසV6 Vව ෙනාහැV eෙlය. ඔ�ෙW මරණෙය6 පFව Sවද, 1981 - #න ෙකාm[]Yn 
පQෂය ඔ�ෙW �9තය ගැන අවස6 ³6�ව රෑපවා=]ෙය6 ෙබදා හ�g- පවා ‘ෙ^��ඨ 
ඉ�� Hcම’ ගැන VK� 9ෙ\චනයQ Kgධ ෙනා�ය. 

ෙලaගාe: සැඟgණ hලාi 

 #න ෙකාm[]Ynවාදෙl අ�මා� Iළ ෙබාෙහ5 ඇටසැV: )�ණ>, ඒවා ෙල5කෙl 
අවධානෙය6 ෙකාතරc කාලයQ ගැල� KLයා ද ය6න ¿�මයV. දැවැ6ත ෙලK6 පැ)ර 
)Ò රfඳSc කඳSරැ පgධ)ය එi6 ෙවනY ෙනාෙ\. 9ශාල ප�මානෙl කඳSරැ 1,000 කට 
ආස6න සංඛsාවQ ෙම6ම ගණනය කළ ෙනාහැV තරc රfඳSc මධsYථාන ද )�ණ (ෙc 
ප�¥ෙ¦දෙl @ල ඇ) K)යc බල6න), ඒ> ජනතාවෙW ජනරජෙl ෙබාෙහ5 ඉ)හාස 
9Yතර Iළ ෙහ5, එෙYම මෑත කා�න තව> 9Yතර ස=ත කෘ) Iළ - ෙහ5 ඒවා ගැන 
VK� සඳහනQ නැත. ම.ද¬ය යා6ත*ණය තම6ව ඉතා ෙහාÃ6 සඟවා ග>ෙ>ය. Kරගත 
Vµම ෙහ5 බලා>කාර ශ�මය පරණ ෙර�මෙl හැ�යාව6 K=කරවන ලද ෙහi6, ඒ 
ෙවMවට ජනතාව ශ�මය හරහා “ප|)සංYකරණය” නැ>නc “ප|)අධsාපනය” සඳහා යවන 
ල�. ප|ධාන රfඳSc කඳSරැ 9ශාල මහජන වsාපාර ෙලK6 ෙවYමාරැ කර )�ණ, එනc, 
උදාහරණයQ හැLයට “�6WÇ කා.mක සායc වැඩෙපාළ” (Jingzhou Industrial  Dye 
Works) යMෙව6 ෙදාෙ. නම )ෙබ6ෙ6 සැබැ 96ම �ෙබi ප|ා6තෙl අංක 3 දරන 
Kරෙගදර බව, එෙහම> නැ>නc, “i6Wෙඩ ෙ> වIයාය” (Yingde Tea Plantation) යM 
Úවා6ෙඩා6W ප|ා6තෙl අංක 7 දරන ශ�ම ප|)අධsාපන මධsYථානය යැi අෙයQ දැන 
KLය [I 9ය.  Kරකරැව6ෙW පS�වල අය පවා :[ෙ\ ].නාmක තැපැ� ෙපnL අංක 112

 Lin, “Collectivization”; Aubert, “Economie et société rurales,” pp. 166-168.109

 Hua Linshan, Les années rouges (Paris: Seuil, 1987), p. 202.110

 Becker, Hungry Ghosts, p. 243.111

 Harry Wu, Laogai: The Chinese Gulag, trans. Ted Slingerland (Boulder: Westview Press, 1994), pp. 117, 178.112



වලට පමº. මාඕ [ගය ¿රාම, සාමානsෙය6 වසරකට වැ කාලයQ ෙගෙවන උග6වන 
V�යාව:ය Iළ - ඔS6ව බල6නට පැmþම තහනc eහ. 9ෙ^ෂෙය6ම සංYකෘ)ක 
9Oලවය කාලෙl - Kරගත Vµම ෙහ5 සමහර 9ට Kරකරැව6ෙW මරණය පවා ඥා³6ට 
හැම 9ටම දැMc �6ෙ6 නැත, නැ>නc ඔS6ට දැMc �6ෙ6 ෙබාෙහ5 ක� ගත � ,ය 
පFවi. ජනරජෙl =ට¿ ජනා¨ප) e, රහKගත Kරෙගදරක රඳවා KL 8 ශාඕV 1969 
ෙනාවැcබ. මාසෙl - mය ,ය බව ඔ�ෙW දරැව6 1972 අෙග5YI ෙතQ දැන ෙනාKLයහ;
1967 අෙග5YI මාසෙl Kට තම සැmයා ෙම6ම Kරගතව KLන ලද ඔS6ෙW මව 
බල6නට යාමට දරැව6ට අවසර ලැ�ෙ¢ 1972 අෙග5YI ව:6 පFවi.  Kරකරැව6 113

යc කෙලක බා=ර ෙල5කයට ,ෙl නc, ෙනාෙප¬ KLය [I යැi දැ ]ෙය5ග පනවා 
)�º. කර බාෙගන ]හඬව Kර zL වල රfô K·ම �රැ � KLන ලද ඔS6ට �c�ය 
Yථාන වල - අ8> අ@I ]ෙය5ග ලැ�ණ: “�c�ෙl - සාමානs 9�යට හැKෙර6න. එය 
තහනc, මම නැවත> Vය6නc, කර බාෙගන K·ම තහනc. කාට හ� වැKV�යට ය6න 
උවමනා නc, එ9ට @රකරැවාට සංඥා කර6න, අත mට ෙමාළවා මාපට ඇå�ල �Q 
කරලා. Kගරn °ම සහ කතාබහ Vµමට ඉඩ ලැෙබනව. ඒ> ෙම5ඩ වැඩ කර6න එපා. 
@රකරැව6ට අවසර )ෙයනවා ෙව )ය6න.”  114

 වසර ගණනාවQ යන ෙතQ Kරකරැව6ව KLන ලgදS6 ෙව)6 ලබාග> ප|කාශ 
ඉතාම> �ලබ eහ. මාඕ යටෙ> ද¢ඩන පgධ)යට ඇI� eෙවzට එi6 ]Qම යාම දැ 
ෙසi6 අËරැ�ම එයට එQ ෙ�IවV. ]දහY කරන ලද Kරකරැව6ට තම6ෙW අ>දැÑc 
ගැන කතාබහ ෙනාකරනවා යැi �\රා K·මට Kgධ �ම තව> ෙ�IවV; නැ>නc ඔS6ව 
ය�> Kරගත ෙකෙරi. දැනට ඇ) ෙතාරIරැ ව:6 ෙබාෙහාමයQ සපයා ඇ>ෙ> ඒ ]සා 
Kරගත කරන ලgදS6ෙග6 ඉතා අ�ප ෙකාටසQ e 9ෙgÿකය6 9K]. 9ෙgÐය 
Kරකරැව6ව ඔS6ෙW ආ¢£ ව:6 ආරQෂා කරන ලද ]සා, ඔS6 ෙබාෙහ5 9ට පණ 
HL6 එ�යට ආහ. ෙc අමතකව ,ය Kරෙගව� Iළ =ර 9 KLන මහ> ජනතාවQ �Q 
9Ãන ආකාරය ගැන ඇK6 �t සාQç සැපîම සමහර අයට බාර eහ. #න නම බාඕ 
රැෙව5-වැ6W (Bao Ruo-wang) e ෙඡ56 පැYzවා:]ෙW කතාව එවැ6නV. තම6 සහ තම 
සගය6 9K6 ඔ�ව එතරc ප�Yසm6 ආරQෂා කර6ෙ6 ම6දැi එQ KරකරැෙවQ 
ඔ�ට පැවËය: “ෙc Kය` ජනතාව, ඒ අය කSරැ> එ�යට ය6න සම> ෙව6ෙන නැහැ, 
මා> ඇI`ව. �9තකාලයටම ෙකා6ත*ා>IවQ. ඔයා පමණi ෙවනY ෙකෙනzට ඉ6ෙන, 
බාඕ. ඔයා කවදා හ� ෙලාz ෙදාෙර6 එ�යට ය6න ¿`ව6. ඒක 9ෙgÿකෙයzට ෙව6න 
¿`ව6, ඒ> අHට ෙනෙමi. ඔයා ,ෙයා> එතෙකාට ඔයාට තමi ඒ ගැන Vය6න ¿`ව6 
එකම එQෙකනා. ඒකi අHට ඕන ඔයාව �වI6 අතර )ය6න…බය ෙව6න එපා, ඔයා 
ෙමෙහ ඉ6න තාQ ක�, ඔයා �ව>ව KLi. මම ඒක ඔයාට ෙපාෙරා6� ෙවනව. එෙYම 
ඔයාව ෙවන කඳSරකට මාරැ කරල යැ\ෙවා>, අH වෙW =තන ෙවන> අය K·9. ඔයා 
වLනා ෙකෙනQ, වයසක මMYසෙය5!”  115
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 Yan Jiaqi and Gao Gao, Turbulent Decade: A History of the Cultural Revolution (Honolulu: University of Hawaii Press, 1996), p. 164.113

 Pasqualini, Prisoner of Mao, p. 172.114

 Ibid., p. 248.115



 ෙල5ගාi යM එQතරා 9�යක තැනQ ෙනාe තැනV, මාඕවාදෙl එ�ෙය6 m:යන දස 
ගණනක ජනතාවQ අ6ධ කරM ලැÒ ක` ÚලV. හැ� e (Harry Wu) ර` ෙලK6 ගණනය 
කරන ලද ප��, 1980 ගණ6 මැද ෙතQ m:යන 50 Q පමණ ජනතාවQ ඒ පgධ)ය 
හරහා ගම6 කර )�ණ.  ෙබාෙහ5  ෙදෙනQ එ= - mය ,යහ. ෙඡ56-ÎQ ෙඩාෙමනාQ 116

ෙW ඇYතෙc6I අMව සෑම වසරක - ම රfඳScකරැව6 දළ වශෙය6 m:යන 10 Q 
KLයහ, එය සමYත ජනගහනෙය6 Kයයට 1-2 Q අතර සංඛsාවකට සමාන ෙ\. මරණ 
අMපා)කය Kයයට 5 Q පමණ ෙලK6 පැව³ම ]සා, Kරගතව KLය - m:යන 20 Q 
පමණ #6M mය ,යා යැi Vව හැVi, එෙYම ‘ෙ^��ඨ ඉ�� Hcම’ ]සා හටග> 
1959-1962 සාගතය කාලෙl - (සාමානs සලාක පැව) ත>වය6ට නැවත ය6ෙ6 1964 - 
පමණQ Sව>) m:යන 4 කට ආස6න සංඛsාවQ එ= - mය ,යහ.  ෙඡ56 117

පැYzවා:]ෙW අßරැ ෙහ�දර\ සමå6, (e සහ ෙඩාෙමනාQ :යන ලද) මෑත කා�න 
අධsයන ෙදෙක6 දැ6 ෙමෙතQ කාලයQ අ£ෙව6ම දැන KLන ලද KයවෙY මහා 9ශාල 
රfඳSc කඳSරැ පgධ) IනQ ගැන පැහැ�: සාමානs 9YතරයQ ලැ° ඇත. 

 පgධ)ෙl ප�මානය අ)ශෙය6 දැවැ6ත eෙlය, Kරකරැව6 සහ පgධ)ෙl පැවැ>ම  
99ධාකාර eහ (පළ@ ]දහY Vµෙc රf�ල පට6 ගැMෙ¢ 1978 - පමº). ෙබාෙහ5 
සාමානs අපරාධකරැව6 ෙgශපාලන වරදකරැව6 යැi ප|)ව.¼කරණය � KLය>, සහ 
ඔS6ෙW Kර දâවc කාලය6 ඒ අMව -.ඝ � )�ණ>, 1955 - රfඳScකරැව6ෙග6 
Kයයට 80 Q ෙgශපාල]ක Kරකරැව6 හැLයට ප|ාෙය5,කව සැලzº. ඊ ළඟ දශකය 
පට6 ග]g- ෙgශපාලන Kරකරැව6 සංඛsාව Kයයට 50 V6, සහ 1971 ෙවg- Iෙන6 
එකQ දQවා පහත ෙගාY )�º—ෙර�මය ගැන ෙපා� අසIට දQවන ලgදQ 9ය හැVi, 
එෙYම ෙgශපාල]ක අYථාවරය මත අපරාධමය ත>වය6 ඉහළ යm6 )°ම> යැi Vව 
හැVi.  Kරගත Vµc 99ධාකාර eහ.  ]ෙර5ධායන මධsYථාන, (=ට¿ නා යකය6 118 119

උෙදසා e 9ෙ^ෂ Yථාන ඇI`) Kරෙගව�, ]ල වශෙය6 පැව) ෙල5ගාi, එෙYම 
ෙල5�ෙයා (laojiao) සහ �[ෙl (jiuye) යැi හැÃ6ෙවන ලද මධsYථ වශෙය6 දâවc ෙදන 
Hටමං කරන Yථාන. 99ධ නගර වල H=L 2,500 Q තරc e රඳවා තබන Yථාන ද¢ඩන 
ෙකාෙද\ රfස ෙවත Hටමං කර යව6නට Çදානc කරන තැ6 eහ. ඔS6ට එෙර= න£ 
Çදානc කරන ෙතQ ඔS6ව ඒවාෙl රඳවා KLයහ—එවැ] V�යාව:යQ සඳහා සමහර 9ට 
වසර දහයQ ගත9ණ. මධsම අ¨කාµ6 9K6 ෙපා�ෙ\ ඍ�වම පාලනය කරන ලද සහ 
රfඳScකරැව6 අත�6 Kයයට 13 Q පමණV, එනc දළ වශෙය6 Kරෙගව� 1,000 V. 
ෙc දැ ෙලස @ර රfකව� ෙයාදා )�ණ, දැ ආරQçත මධsYථානවල දරැ±තම දâවc 
ලැÒ Kරකරැව6 රඳවා KLයහ. මරණ දâවම ]යම කරන ලද පFව වසර ෙදකකට එය 
අ>=tවන ලද Kරකරැව6, සාමානsෙය6 ඒ වසර ෙදක අවසානෙl - “හැ�යාව අවංක 
ෙලK6 ප|)සංYකරණය කර ගැ¬ම” ]සා �9තා6තය දQවා Kර දâවමQ ෙලK6 ෙවනY 
කරන ලද අය> ඒවාෙl KLයහ. ඉහළ තනIරැ දරන ලද කාඩ., 9ෙgÿකය6, පැ9gද6, 
ප|)ගා²6, සහ චර¿රැෂය6 වැ] වැෙය6 9ෙ^çත ¿gගලය6ව ද ෙc Kරෙගව� වල 
රඳවා )�ණහ. ඒවාෙl �වන ත>වය6 දැ ෙලK6 9චලs eහ, ෙබාෙහ5 9ට Kරෙගය 

 Wu, Laogai, p. 38.116

 Domenach, Chine, p. 242; Pasqualini, Prisoner of Mao, p. 318.117

 Domenach, Chine, pp. 318, 512.118

 On this subject see Wu, Laogai, pp. 23-39; Domenach, Chine, pp. 139-226.119



නරඹ6නට 9ෙgÐය අ@>ත6ව රfෙගන යන ලද ෙබi�ං = Kරෙගදර අංක 1 =, ජනතාව 
ඔS6 කැම) තරමQ අMභව කරන ලද අතර � පැලෑ: වල ෙනාව තතාm මත ඔS6 ]දා 
ග>හ.  න@> ක.කශ 9නය, සහ එ= - ]යැ ෙළ6නට Kgධ e කා.mක ශ�මෙl  දැ 120

බව, එෙYම ]ර6තරෙය6 Kgධ e අiයෙලා�මය වධ=ංසා ]සා Kරකරැව6 ෙබාෙහ5 
9ට “එ�මහෙ6” ඇ) ශ�ම කඳSරැ ෙවත මාරැ කර යව6න යැi ඉ�ලා KLයහ. 

 රට ¿රා 9Kර )ෙබන ලද ඒ දැවැ6ත කඳSරැ Iළ Kරකරැව6 බ�තරය අවසානෙl 
රfඳ9ණ. වඩා>ම 9ශාල සහ වඩා>ම ජනාÑ.ණ e කඳSරැ H=ටන ලgෙg අභs6තර 
ෙමා6ෙග5:යාෙ\ උIරැ මැ6ø�යාෙ\ අ.ධ කා6තාර කලාප Iළ සහ Lෙබn, ç6�යැ6W, 
සහ #නෙl H=ටන රැKයාM ෙකා:මා හා සමාන ෙවන, ,cහානෙl ,]යc ෙවන සහ 
ෙ�ම6තෙl mෙදන ෙgශÚණයV6 [I සැබෑ ද¢ඩන ප|ා6තයQ e V6හාi (Qinghai) 
වලi.  Hටමං කරන ලgදS6 අ£ම වශෙය6 50,000 Q පමණ KL, #නෙl 9ශාලතම 121

රfඳSc Yථානය හැLයට සැලෙක6ෙ6 කඳSරැ අංක 2 9ය හැVi.  ඈත බට=ර 122

ෙපෙදYවල සහ ඊසාන �ග ප|ෙgශය6= ඉතාම> ක.කශ කඳSරැ )�ණා යැi සැලෙකන 
ලද Sව>, @`ම]6 ග]g-, ඒ මහා 9ශාල රාජs ද¢ඩන ෙගා9ෙපාලව� වලට වැෙය6 
නගරාස6න කලාප වල H=ටන ලද Kර කcහ�වල වැඩ කරන ත>වය6 නරක eෙlය. 
රfඳScකරැව6 ප|ධාන වශෙය6 ප|ා6ත ෙහ5 නගරසභා ප�පාලන අ¨කාµ6 යටෙ> KL 
බැ96, (99ධ ප|ෙgශ ගණනාවQ Iළ පැ)ෙරන ෙලK6 කඳSරැ පgධ)යQ ෂැ6හi සI 
9ය), ඒ ඒ රfඳScකරැව6 ඒ ඒ පළා> ව:6 පැmºයහ, ඉ)6, උදාහරණයQ වශෙය6 
නැෙගන=ර #නෙl Lෙබn රfඳScකරැව6 ෙනාKLයහ. ෙස59යn Kර කඳSරැ ව:6 
ෙවනYව, ෙc #න කඳSරැ ප�Yථා¬ය ෙහ5 කලාÙය ආ.¯ක ආකෘ) වලට ෙයාදා ගැෙනන 
ල�, එෙYම ඉඳ=ෙටක පමණQ ඔS6ව ජා)ක මnටm6 K�කරන ලද, #න-ෙස59යn 
ෙදකඩ �ම ]සා වසර )හකට වැ කාලයQ )YෙY අ>=tවා )�ණ, ෙස59යn V�,Kයා 
(Kirgiziya) එනc ව.තමාන V�Y,Yතානය (Kirigizstan) දQවා හදන ලද “mත*>වෙl �c�ය 
මා.ගය” වැ] වsාපෘ) වලට ෙයාදා ග6නා ල�. 

 කඳSරැ වල රfඳScකරැව6 ෙකාටY Iනකට ෙබදන ල�. මාඕ පාලනය යටෙ> -, එ= 
e 9ශාලතම ක¢ඩායම, කඳSරැ Iළ -.ඝතම කාලයQ රඳවා KLන ලgදS6, 9ෙ^ෂ 
ෙලK6 “ශ�මය I�6 ප|)සංYකරණය” යැi අ.ථ දැQ9ය හැV ෙල5ගාi ෙවත ³6� e 
ජනතාවෙග6 සම69ත eහ.  ෙc මධsම -නැ>නc -.ඝ කා�න Kරකරැව6ව හ@දාමය 123

9ලාසයV6 Yෙකාෙඩ-ා6, බැටෑ:ය6, කcපº, යනා- වශෙය6 සං9ධානයව )�º. 
ඔS6ට K9� අi³6 අ=m � )�± අතර ඔS6ෙW ශ�ම සඳහා VK� ෙ\තනයQ 
ලැ�ෙ¢ නැත, එෙYම ඔS6ව බල6නට අ@>ත6ට එ6නට අවසර ලැ�ෙ¢ ඉතා 
කලාIරV]. ඒ කඳSරැ Iළම, නැ>නc සමහර 9ට 9ෙ^ෂ තැ6වල-, ෙල5�ෙය5 (laojiao) 
ෙහව> “ශ�මය I�6 ප|)අධsාපනය” ලබාග6නා අය ෙලK6 ෙදවැ] ව.¼කරණයQ ද 
eහ. දQçණාංශ 9ෙර5¡ ෙමෙහ[ෙc උ±Fම I�6 1957 අෙග5YIෙ\ H=tවා ගැෙනන 
ලද එQතරා 9�යක ප�පාලනමය රfඳSc ක�මයQ e ෙමi6 ආරQෂක හ@දා වල 
අ¨කරණ-බාහs කට[I යc ]ල ත>වයකට ෙගෙනන ල�. 96�තය6ට සැබැ96 න£ 

 Pasqualini, Prisoner of Mao, p. 97.120

 Domenach, Chine, p. 541.121

 Wu, Laogai, p. 30.122

 Wu prefers “retraining.”123



³6� ෙනාලැ�ණ, ඒ ]සා ඔS6ෙW රfඳSc කාලය ගැන ]^_ත කාලයQ ෙනාපැව)ණ, 
ඔS6ෙW K9� අi³6 ]ල වශෙය6 ඉව> කර දමා ෙනා)�º, ඒ> උදාහරණයQ 
වශෙය6 ඔS6ට කඳSරැ Iළ KLය - ච6දය ප|කාශය වැ6නකට හැVයාවQ ෙකාෙහ>ම 
ෙනා�ය. ඔS6ට F` ෙ\තනයQ ලැ�ණ, ඒවා ෙබාෙහ5 9ට ආහාර සහ ඉÅc =tc 
ෙවMෙව6 Vයා කපා ග6නා ල�. ඔS6ට එ�ල � )�± ෙච5දනා එතරc බරපතල 
ෙනාeහ, ඒ ]සා වසර Yව�පයකට වැය ඔS6 ඒවාෙl රfô ෙනාKL න@> ෙබාෙහාමයQ 
රඳා පව)6ෙ6 ඔS6 හැKෙරන අ6දම මත යැi ඔS6ට පහදා )�º. ෙල5�ෙය5 = 
රfඳSc සහ වැඩ කරන ත>වය6 ෙල5ගාi හා පැව) ත>වය6ට සමාන e අතර ඒ ෙදකම 
ෙමෙහයවන ලgෙg රාජs ආරQෂක යා6ත*ණ 9K]. 

 �[ෙය (jiuye) “බලා>මක රfVයා-ප>Vµc ෙYවකය6” යM යc තරමV6 වරප|සා�ත 
ෙකාnඨාශය, සමහර 9ට “]දහY ෙYවකය6” යැi ද හැÃ6Sව>, සාමානsෙය6 කඳSරQ 
e ඔS6ෙW වැඩ කරන තැ6 ව:6 සමහර 9ට වසරකට ෙදවතාවකට වැෙය6 ඉව>ව 
යෑමට ]දහසQ ෙනා�ය. ෙල5�ෙය5 Kරකරැව6ට වැෙය6 ෙහාÃ6 සැලzc ලැ�± සහ ඒ 
අයට වැෙය6 ෙ\තන ලැ�ණ ඔS6ට පS�වල අයව කඳSරැ ඇIලට ෙගෙන6නට>, 
එෙYම එ= - 9වාහ ෙව6නට පවා අවසර )�ණ. ෙකෙY න@> ඔS6 �ව> eෙl අ.ධ 
Kරගත ත>වය6 වලi. ෙcවා කඳSරැ සඳහා )Ò යc ආකාරයක 9සcÙඩක zL වැ] 
ආකාරයV6 පව>වාෙගන ය6නා ලද ඒවාi, ]දහY කරන ලgදS6ව ඔS6ෙW ඉ)� 
�9ත කාලය දQවාම ඒවාෙl රඳවා )�ණ. 1960 ගණ6 දQවා ෙල5ගාi = Kය` 
Kරකරැව6 ෙග6 Kයයට 95 Q ඔS6ෙW Kර දâවc කාලය ෙගවා ඉවර කරන ලද පFව 
�[ෙය = රඳවා තැ�ණ. 1980 ගණ6 @ල - ඒ ද>තය තවම> Kයයට 50 Q 9ය, =ට¿ 
ෙල5�ෙය5 Kරකරැව6ෙග6 Kයයට 20 Q සහ 30 Q අතර H�සQ එයට එකI කළ 
[Ii.  ඔS6ෙW සමාජ ප�සර ව:6 කපා හැර, රfVයා සහ නගරය වාසය අ=m � ,ය, 124

එෙYම ]ර6තරෙය6 අ¨කාµ6 9K6 “අපරාධකාර” සැmය6 අ>හැර දමා ය6නට 
බලකරන ලද ]සා �Qකසාද e භා.යාව6 KLන ලද, වරQ “ප\” කරන ලද ]සා ෙසF 
�9ත කාලයම සැකකරැව6 හැLයට ³6� ෙවන ෙමාS6ට ය6නට ෙවන තැනQ 
ෙනා)�º, ඒ ]සා ෙc ත>වයට ප>ව KLනවා හැෙර6නට ඔS6ට කළ හැV යමQ 
ෙනා�ය. බලාෙපාෙරා>I තබාගත හැV ෙවන> VKවQ ෙනාe ෙහi6, ෙල5ගාi = 
Kරකරැව6 පවා ඔSනට අMකcපාව දැQeහ: 

අHට හ@ෙවන ]දහY ෙYවකය6 මහා ප\කාර ෙකාටසQ. ඒ අය �Yෙව6ෙ6 
Kරෙගදරට අi) අය හැLයට. කcමැ:, ¿�±වQ නැ), V�L. VKම ෙදයQ ගැන 
VK� වෑයමQ ගැ¬ම ඵලQ නැතැi ඔS6 පැහැ�:වම ³රණය කරලා )ෙයන 
බවQ ෙපෙනනව, එක 9�යකට ඔS6 ]වැ��i, ඔS6 ]රIරැව බඩ,6ෙ6 
ඉ6නවා, එෙYම @රකරැව6 සහ Kර පාලකය6ෙW ]ෙය5ග වලට ලQෙවනව, අHව 
වෙWම ඔS6ව> රා)*යට අÚ� දාල )ෙයනව. අෙO ත>වෙl සහ ඔS6ෙW ත>වය 
අතර එකම ෙවනස ඔS6ට ෙගදර ,=6 එ6න ඇ) වරප|සාදයi. ෙවන VK ඵලQ 
නැහැ, ඔS6ට ෙ\තන ලැ�ණා Vයන එක ඇ>ත, ඒ> ඒවා ඔS6 ආහාර සහ ඇÅc 
වලට ෙගව6න Sණා, තව �රට> ඒවා ආ¢£ෙ\ තෑ, ෙනාෙවන ]සා. ෙc ]දහY 
ෙYවකය6ට VKම ෙදයQ තැÑමQ නැහැ.  125

 Ibid., pp. 142-143.124

 Pasqualini, Prisoner of Mao, p. 266.125



මාඕ යටෙ>, ඕනෑම Kර දâවමQ එයාකාරෙය6 �9ත කාලය දQවාම e ³6�වQ eෙlය. 

“නව `mසා” ෙසායා යෑම 

 සමාජයට ආප� ය6නට VK� හැVයාවQ නැ)ව Kරගත Vµම යM, රfඳScකරැවා 
ප|)සංYකරණෙය6 “නව m]ෙසQ” බවට හැර�ම යන Ø:ක වශෙය6 ද¢ඩන පgධ)යQ 
ෙව)6 අගයන අර@ණට පටහැ] eවV. ෙඡ56-ÎQ ෙඩාෙමනාQ ෙප6වා �6 ප��, ක�මය 
යM “රඳවා තැ°ම දâවමQ ෙනාෙ\, එය අපරාධකරැෙවzට තම හැ�යාව6 
ප|)සංYකරණය ගැ¬මට පෑෙදන අවYථාවV.”  ආරQෂක ෙYවාවල එක අභs6තර 126

:HයQ අMව නව රfඳScකරැව6 @�ණ ෙදන V�යාව:ය පැහැ�: ෙක�ණ: “අෙයzට 
¬)යට අවනත 9ය හැVව6ෙ6 අෙයQ තම වැර� H�ග>ෙ> නc පමº. Kරකරැව6ට 
ඉගැ69ය [I ප|ථම පාඩc ෙදක H�ගැ¬ම සහ යට>�මi, ඔS6 රfô KLන කාලය ¿රාම 
ඔS6 ෙc පාඩc මතකෙl තබාගත [Ii.” Kරකරැව6 ඔS6ෙW අ³තෙය6 කැ¸ ,ය 
පFව ඔSනට “]වැර� අදහY” බාරගැ¬ම පට6ගත හැV eහ: අපරාධකරැවාෙW 
ෙgශපාලන අදහY ]වැර� මගට ෙගන යෑමට Ø:ක අධsාප]ක Kgධා6ත හතරQ අවශs 
9ය: මාQYවා--ෙල]6වාදය, මාඕවාදය සහ සමාජවාදය ගැන ශ�gධාව, ෙකාm[]Yn 
පQෂය, සහ ජනතාවෙW ප|ජාත6ත*වා- අඥාදායක>වය.  එ= ප|)ඵලයQ වශෙය6, 127

=Q²මQ නැ) සහ ඉෙගන ග6නට ප|මාද බවQ දQවන ෙc “නරක KF6ට” උග6වන 
ඉහළම තැන Kරබ6ධානාගර eහ, පQෂය පමණQ ෙහ5 KIෙ\ එෙලK]. ශ�ම කඳSරක - 
“අෙO අ8> KF සෙහ5දරය6 සාදරෙය6 H�ග]@!” යැi එ�ලා )Ò බැනරයQ 
පැYzවා:] දVන �tෙ\ය.  එෙYම අධsයනය Kgධ eහ. ¿�± කාලය Iළ -, සෑම 128

�නයකටම රා³* ආහාරෙය6 පFව අ£ම වශෙය6 පැය ෙදකQ ව> KරzLෙl - අධsයනය 
කළ [I 9ය. ඒ> සමහර Kරකරැව6ෙW ප|ග)ය සItදායක ෙනාe 9ට, නැ>නc 
ෙgශපාලන ෙමෙහ[c )ෙබන 9ට, පාඩc Vµම @` දවස, ස)ය, නැ>නc මාසයQ ¿රා 
පවා ද Kgධ eහ. සමහර අවYථා වල - ස) ෙදකක Kට මාස IනQ දQවා e 
“ෙනානව)න අධsයනය” ද¢ඩන පgධ)ය යc ආකාරයV6 හÅ6වා -මQ හැLයට 
සැලVණ.  පං) ඉතාම> දරදâ ආකාරයV6 ෙගන යන ල�. ඒ කාලෙl - එහා ෙමහා 129

ඇ9-ම, නැå·ම (=ඳෙගන KLන ඉ�ය\ව ෙවනY Vµම පවා), කතාබහ, එෙYම දවස ¿රා 
බර වැඩ කර අවසන )ර ෙලK6 පැව) ]�මත ]සා ]දා වැ·ම>, තහනc eහ. 
කෙත5:ක භQ)කෙයQ ෙලK6 ඇ) දැ e පැYzවා:], භාවනා, පාෙපා¥චාරණ, සහ 
මාQYවා--ෙල]6වා- ප|)ප>) ව:6 ෙවනY 9�යකට තැæ පFතැ9: �c යනා�ය ගැන 
¿�මයට ප> eෙlය. m]සා සහ ෙද9ය6 අතර පාලමQ තැ¬ම තව �රට> අර@ණ 
ෙනා�ය. දැ6 අර@ණ eෙl පQෂෙl ෙපා� යට> බවට ඒÑය ¿gගලයාව 9Fරැවා හැµමi. 
ෙවනYකc සඳහා, පාෙප5¥චාරණ මත පදනc e සැKවාර (ඒවා ඉතා ස9Yතරා>මක eහ) 
ෙවMවට ව�6 වර 'ජනතාවෙW �නපතා’ පත*ය Vයැ�ම සහ ඒවා ගැන සංවාදය නැ>නc 
එ= ඇ) Kg¨යQ ගැන සංවාදය උපෙgශණය බවට ෙයාදා ගැ]ණ. සංYකෘ)ක 9Oලවය 

 Domenach, Chine, p. 162.126

 Wu, Laogai, pp. 49 and 55.127

 Pasqualini, Prisoner of Mao, p. 196128

 Wu, Laogai, p. 50.129



කාලෙl -, සභාප) මාඕ ෙW කෘ) ඒ ෙවMවට Vයවන ල�; ඔ�ෙW KI9: ඇIල> 
ෙව`මක HටපතQ සෑම ෙකෙනQම පාෙ� අෙ> තබාෙගන යා [I eහ. 

 Kය` අවYථා වල - අර@ණ එකම එකQ eෙlය: ඒÑය ¿gගල ෙපෟරැෂ>වය 
9නාශයi. ඔ�ද KරකරැෙවQ S KරzLෙl ප|ධා]යා, පQෂ සාමා�කෙයQ ෙලK6 KLන 
ලgෙදQට, එ= - 9ෙ^ෂ àmකාවQ රඟපා6නට Kgධ 9ය: ඔ� 9K6 සෑම 9ටම 
ක¢ඩායc සංවාද පට6 ග>ෙ>ය නැ>නc ආචාර ධා.mක Kgධා6ත රfග> කත6දර 
අෙO ඉෙග¬ම සඳහා Vයන ලgෙgය. අH කතා කරත හැV e අෙනQ Kය` මාතෘකා—
පSල, ආහාර, Ñ�ඩා, 9ෙන5ද කට[I, සහ සැබැ96ම :ං,ක V�යා—සcß.ණෙය6 තහනc 
eහ. ‘ආ¢£වට @�ණ ලා, අH එකට ඉෙගන ගත [Ii සහ එVෙනකා ගැන ෙස5�Kෙය6 
KLය [Ii’; එය ආද.ශ පාඨය 9ය, එෙYම එය Kරෙගදර හැම තැනම :යා )�º.” 
පාෙප5¥චාරණය ෙහාඳ අදහසV, එෙYම අෙයQ නරක ]සා කර ඇ) වැර� H�ගැ¬ම> 
එෙලK6ම ෙහාඳ eවV: “අH අය> zමන ව.¼කරණයකට ෙහ5 Sවද, අH හැෙම5ම Iළ 
ඉතා නරක KI9: )� ]සා අH අෙO අපරාධ කර )�º,” KරzLෙl ප|ධා]යා එෙY 
VයM ලැ°ය.  ඉ)6 එය එෙY eවා නc, පැහැ �: Vµම eෙl සැ ෙම5ම ධනවාදය, 130

අ¨රාජsවාදය, නැ>නc ප|)ෙර5ධ අදහY ]සා නරQ � KLන බවi. අවසාන 9ම.ශනෙl 
-, ෙgශපාලනෙය6 VKවQ මඟ ෙනාහැෙරන සමාජයක, Kය` අපරාධ ෙgශපාල¬ය eහ. 

 ඉ)6 එ9ට 9සÅම eෙl, ඉතා සරල ෙලK6, ජනතාවෙW අදහY ෙවනY Vµමi. 
#නෙl - චා�ත*ය හදවෙත6 ෙව6 කරM ෙනාහැV ]සා, ]� ෙබාiෙ�රැ වYත*යQ 
ඇඳග> තව> 9Oල�යකරැෙවQ �ෙc උවමනාව ��ග6වM Hºස මාෂ� :6 බාඕ 9K6 
ආකෘ)යQ ප|ව.ධනය කෙxය. එනc ‘අර@ණ’ ෙවMෙව6 ෙYවය සඳහා ෙ^��ඨ 
ය6ත*ණයක zඩා චක�ද6තයQ �ෙc, නැතෙහා> 1960 ගණ6 @ල - ෙමෙහ[මක ෙය- 
KLය - mය යෑෙc වාසනාව =m e ෙල ෙෆ6W (Lei Feng) නැම) �ර ෙසා�දාදාවා ෙම6 
�ෙc, ආඩcබරයi. “Kරකරැවා,” :6 බාඕ ප|කාශ කෙxය, “ඉතා ඉQමº6 ඉෙගන ග6ෙ6 
වගÑෙම6 බැහැර ආද.ශ පාඨ ව:6 කතා කර6නටi. ෙම= අනIරැදායක බව නc 
සැබැ96ම ඔ� ආද.ශ පාඨ ව:6 =ත6නට ¿රැ� �මi. ෙබාෙහ5 අය එෙY කර). 
සාමානsෙය6 කඳSෙ. යථා.ථය6 ඔ�ව එi6 එ�යට ඇද දමi.”  131

 පාෙප5¥චාරණ ක�මය ].මාණය කරන ලද ã6ෙන56මාද 9^වය ගැන උදාහරණයQ 
දQවන Kg¨යQ ෙඡ56 පැYzවා:] 9K6 K= කරi: 

එක Ëතල, Fළ හමන රfයක අධsයන කාලෙl -, මම zLෙය6 ඉව> ෙවලා ,යා 
@ත*ා පහ කර6න. Ëතල වයඹ �ග Fළං වලට මම අ�Sනාම, වැKV�ය )ෙයන 
යාර 200 ෙවත ඇ9�6නට මට එතරc ඕනකමQ )�ෙණ නැහැ. මම ගබඩා 
ෙගාඩනැå�ල ෙවතට ,=6 එ= �>)යට @ත*ා කළා. මම =Iවා ෙc ක`වෙ. 
මාව කSරැ> දVන එකQ නැහැෙන Vයල. 

මට වැර�ණා. මම ඉවර ෙව6න> ක�6 මෙග පYස පැ>තට )[± සහ කනc 
පහරQ ලැ�ණ. මම හැ�ලා බලg� මට ෙපMෙන ඡායාද.ශකයQ 9තරi, ඒ> 
කටහඬ Kරෙගදර භාරකාරයාෙW. 

 Pasqualini, Prisoner of Mao, pp. 32, 48.130

 Ibid., p. 50.131



“ඔබ ද6ෙන නැ>ද ස¬පාරQෂක µ)?” ඔ� ත�6 9මFවා. “ඒ ෙකාෙහාම Sණ> 
ඔබ කSද?” 

මම මෙW නම �6නා, ඊට පYෙස Kgධ Sෙ¢ මට කවදාව> අමතක ෙනාෙවන 
පාඩමQ… 

“මම H�ග6නවා මම වැර�i Vයල, ෙව5ඩ6, ඒ> මම කළ ෙg Kරබ6ධනාගාර 
ෙරÚලාK උ�ලංඝණය VµමQ 9තරi, ඒ> ඔයා ¬)ය කඩල )ෙයනව. ආ¢£ෙ\ 
සාමා�කය6ට ඉඩQ ලැෙබ6ෙන නැහැ Kරකරැව6ට අත තැ°මට. ශාµ�ක 
ප|ච¢ඩ>වය තහනc.” 

ඡායාද.ශකය ඒ ගැන ක�පනා කරg- ෙපා 9රාමයQ ඇ)Sණා, මම නරකම 
ප|)ඵලය බලාෙපාෙරා>Iෙව6 =Lය. 

“බාඕ, ඔබ Vයන ෙg ]වැර�i,” ඔ� V\ෙව =තාමතා ඇ)කර ග> සංF6 
ග)යV6. “මම H�ග6නවා මම වැරfgදQ කළා Vයල—මම ෙc ගැන අෙO 
[=රෙගදර භාරකාරය6ෙW] ඊ ළඟ Yවයං-9ෙ\චන සැKවාරෙl - මI කර6නc. 
ඔබ Çදානc ද ආපF KරzLයට ,=6 මට ස9Yතර පාෙප5¥චාරණයQ :ය6න?” 

ඔ�ෙW ප|)චාරෙය6 මම ¿�මයට ප>Sණා. මට දැ සංෙ\ගයQ ද පහළ Sණා; 
ෙමතැන KරකරැෙවQ ඉ��ෙl ඔ�ෙW වරදQ H�ග>ත ෙව5ඩ6 ෙකෙනQ ඉ6නවා. 
කවදාව> අහල නැ) ෙදයQ! “ඔ\, ෙව5ඩ6, මම සතsෙය6ම එෙY කර6නc,” යැi 
එකව�6ම ප|කාශ කර6නට හැෙර6නට මට ෙවන Vය6න ෙදයQ )�ෙ¢ නැහැ. 

…මම මෙW තැෙ6 වාෙවලා මෙW පාෙප5¥චාරණය H�ෙයල කරන6ට පට6 ග>ත. 
දවY V=පයකට පFව, ස)පතා 9ම.ශනෙl -, මම එය සමYත zLයටම 
ඇෙහ6න හඬනඟා Vෙය\ව. 

“මම කළ ෙg එතරc දරැ± නැතැi මIHL6 ෙපෙන6නට ¿`ව6,” Vයවලා 
ඉවරෙවලා මම එකI කළා,  “ඒ> තව �රට 9භාග කරල බැ8වම එi6 
ෙප 6ව 6ෙ6 ආ¢£ ෙ\ ඉ ගැ 6� c ගැ න තැ Ñ ම Q ෙනා මැ ) යා ව ස හ 
ප|)සංYකරණයට ප|)ෙර5ධ දැQ�ම. @ත*ා Vµෙම6 මම මෙW ෙක5පය යL 9�යV6 
ප|ද.ශනය කළා. එය �යÚ` V�යාවQ. ඒක හ�යට කSරැ> ෙනාබලා KLය - 
ආ¢£ෙ\ Øණට ෙකළ පහරQ ගහනවා වෙW ෙදයQ. මට හැV තරc දැ ෙලK6 
දâවc කර6න යැi ආ¢£ෙව6 ඉ�ලා K·ම පමණi මට කළ හැV ෙදය.” 

පාෙප5¥චාරණය ෙව5ඩ6 යෑ6W ෙවත යැSණා, මම බලාෙගන =Lය. මම Çදානc 
KLෙය තව> සැරයQ �දකලාවට දා9 Vයල. රා³* ෙදකකට පFව යෑ6W KරzLයට 
ආව එයාෙග ³6�ව> එQක. 

“දවY V=පයකට ඉහත -,” ඔ� V\ව,  “ඔබ අත�6 එQ අෙයQ ඔ� ¬)යට 
ඉහ�6 ඉ6නව Vයල =තල ෙලාz වැරfgදQ කළා…අH එයාට ෙc සැෙ. ය6න 



ෙදනව, ඒ> =ත6න එපා ඒක ]සා ඔබට හැම 9ටම පාෙප5¥චාරණයQ :�ම 
පමණV6 කරදර ව:6 �ංගලා ය6න ¿`ව6 Vයල.”  132

 ෙමාළ ෙY-ම යැi බට=ර ]µQෂකය6 V=ප ෙදෙනQ 9K6 9Yතර කරන ලද එයම 
eෙlය. එය VK> ෙලසV6 K[c ෙනා�ය; සරලව ග>ෙතා> එය සෑම ෙදයකටම සරල 
ආකාර 9සÅමQ සපයන, ත�6 V�යා>මක කරන ලද අiයෙලා�යක මෘග YථාHතයi. 
ඒÑය ¿gගල>වෙය6 අදහY ප|කාශයQ Vµමට Kරකරැව6ට VK� අවYථාවQ ෙනාමැ) 
�ම එ= වැදග>ම අර@ණ eෙlය. එය සඳහා ෙයාදා ග> මා.ග 99ධ eහ. ඒවා අත�6 
වඩා>ම අ8> ක�මය eෙl ]) ෙලK6 අ£ෙව6 ආහාර සැපîම මා.ගෙය6 ප|)ෙර5ධය 
�.වල කර තැ°ම සමඟ Ø:ක දහෙc පº9ඩය Y¯ර කා�න ෙලසV6 යා6තm6 ෙහ5 
සැපîමi. ෙc ක�මෙ\දය6 ෙයාදා ගැMෙ6 ]වා£ පා£ අවYථා නැ) (අධsයනය, වැඩ, 
-.ඝ දවY ¿රව6නට අ]වා.යෙය6 කළ [I වsායාc) එෙYම ෙපෟgග:ක ඉඩකඩQ 
ෙනාමැ) (KරzL පමණට වඩා Hµ )�º, රා)*ය ¿රාම ලin ද�වා )�º, එෙYම 
ෙපෟgග:ක ෙgව� ඉතා අ�පයQ පමණQ ළඟ තබා ගැ¬මට අවසර ලැ�ණ), සහ තම6 
ෙW ම e අදහY ප|කාශයට VK� අවYථාවQ ෙනාSº: සංවාද වලට සහභා¼ �ෙc - Vව 
[I e Kය` ෙg ප|ෙ\සm6 වා.තා ගත කර ඒ ප|කාශ කළ ¿gගලයාෙW :HෙගාMවට 
ඇIල> කරන ල�. #නය 9K6 Lෙබn රටට මැ�හ>�ම ගැන එතරc උන6�වQ 
ෙනාදැQ�ෙම6, 1959 - කළ එක ප|කාශයකට පැYzවා:] සෑෙහ6න දâවc ලැ°ය. ක�මය 
Iළ පැව) තව> අ8> ලQෂණයQ eෙl Kරකරැව6ටම අiයෙලා�මය වැඩ පවරා 
)°මi. එi6 ක�මෙl ඵලදාî>වය ෙප6වන ල�. Kරකරැව6 එVෙනකා ගැන ෙසායා 
බැÎහ, ඔS6 තම සගය6ෙW වැඩ තQෙYරැ කළහ, එෙYම ඔS6 ෙකාපමණQ අMභව 
කළ [I දැi පාලනය කළහ, ]දහY කර6නට ]යmත අය ෙකාතරc �රකට 
“ප|)සංYකරණ” වලට භාජනය � ඇ>දැi 9වාද කළහ; ඒ Kය�ලටම වැෙය6, තම6ෙW 
ප|ග)ය ෙකාතරc දැi ෙප6�ම සඳහා තම6ව Yවයං-9ෙ\චනයට ත�8 කර6නට තම 
KරzLෙl සගය6ව 9ෙ\චනය කළහ.  133

ආහාර අ9යQ කරග> ආකාරය පැYz9:] K= කරi: 

ආහාර වලට ෙකාතරc බලයQ )ෙයනවාද—එය තමi වැදග> එකම දැය, 
ෙ^��ඨතම සIට, සමYත Kරබ6ධනාගාර ක�මෙlම වඩා>ම බලව> අãෙO|ණ 
බලය. ප|^න Vµc V�යාව:ෙl 9¨ම> අංගයQ හැLයට සලාක ක�මය හÅ6වා -ලා 
මාසයකට පYෙස, මෙW අවාසනාව ]සා මම ,ෙl ගqාY mYn ෙ�6 (Grass Mist 
Lane) [ෙබi�ං = 9ශාලතම රfඳSc මධsYථාන ව:6 එකQ] ෙවතට. සහෙය5ගය 
ලබාග6නට ²ට වඩා වැදග> ෙවන VKම අ9යQ නැහැ. වsසනකාµ ෙලK6 
ෙකnt සහ �යාරැ බඩ ඉ�Þ කැඳ, [උIරැ #නෙl සහ� වලට වැෙය6 අMභවයට 
ගැෙනන, පා6 ෙවMවට ග> #නෙl ඒ හා සමාන eව] ෙවා’+ (wo’tou) zඩා 
පා6ෙග, සහ එළව` K=6 ³රැ අෙO �9තවල ෙQ6ÍYථානය සහ අෙO ගැöරැ 
අවධානය එQතැ6 eව බවට ප>9ය. සලාක �,6 �ගටම පැවෙතg- අH ෙකnt 
ෙවg-, සෑම අාහාර ඇ�>තQම අපමණ සැලV�ලV6 [Iව හැV තරc කාලයQ 
අරග]m6 අMභව කර6නට අH ඉෙගන ග>ෙත@. කඳSරැ Iළ - Kරකරැව6 

 Ibid., pp. 253-254.132

 Ibid., pp. 51-56, 110-115, 249.133



ෙකාතරc ෙහාÃ6 කෑම කෑවාද ය6න ගැන කටකතා සහ ඉතා දැ ෙලK6 ආශා 
කරන ලද K=න පැ)ර ,ෙlය. මම පFව දැනග> ප��, ෙc කටකතා �=කරන 
ලgෙg පාෙප5¥චාරණ �� ගැ6�ම Hºස ප|^න 9මස6න6 9K]. වසරQ ¿රාම ෙc 
ආහාර ෙ\ල ගැ¬මට Kgධ e පF මම වැෙය6 ආහාර ලබාගැ¬ම සඳහා ඕනෑම 
ෙදයQ කළා යැi H�ගැ¬මට Çදානm6 KLෙයm. 

හාමතෙl තැ°ම ඉතාම> ÇQෂම ෙලK6 අධsයනය කරM ලැ°ය—අHව �වI6 
අතර )ය6නට ප|මාණව>, ඒ> VKම 9ෙටක අHට zස,6න අමතක ෙනාවන 
තරමට. ප|^න Vµc පැවැ>ෙවන මධsYථානෙl මා ෙගe මාස පහෙළාෙ\ - මම 
බ> කෑෙ\ එකම වතාවQ පමණQ e අතර VK �ෙනක මY කෑෙ\ නැත. මාව අ> 
අඩංÚවට ෙගන මාස හයකට පFව, මෙW zසය ඇIළට හැVý ෙගාY )�ණ, 
සාØ=ක ඇෙñ සරල ෙලK6 ඇෙ& ෙකාටY වැ-ම පමº6 අත පය වල ඇ)ෙවන 
තැ�c මෙW Kරැෙ. දV6නට ලැ�ණ. මැහැ�ලකෙW තන Hය[රැ ෙම6 මෙW 
පYසා පැ>ෙ> හම ද :=� � එ�ලා වැ· )�ණ. ඇY ෙප¬ම අපහැ�: eෙlය, 
එෙYම අවධානය රඳවා ගැ¬ෙc බලය ද මට අ=m 9ය. ]යෙපාI කප6නට 
ෙමවලමQ පා9¥_ ෙනාකර කzෙ� ]යෙපාI කඩා ඉව> කර6නට හැV තරc e 
9ටm6 ඌණතාවක වා.තාගත ලQෂsයකට මා H9ස KLෙයm. මෙW හම ¿රා 
��9: පටලයQ පැ)ර )�º. මෙW ෙකා¢ඩය හැෙල6නට පට6 ග)… 

“ෙමතැන �9තය ෙම¥චර නරක 9�යට )Áෙබ නැහැ,” Î (Loo) මට Ñෙ\ය. “අHට 
සෑම �න 15 කට සැරයQ බ> ආහාරයQ ලැ�ණ, සෑම මාසයකම අග - තcබ¿ F� 
පා6 ලැ�ණ, ඒ වෙWම අ8> අSරැgද, මැi 1 වැ]දා, ඔQෙත5බ. 1 වැ]දා, වෙW 
ෙලාz ]වා£ වල - මY LකQ ලැ�ණ. ඒ දවYවල ෙහාඳi.” 

‘ම� Kයෙl’ [ගෙl - [සැබැ96ම ඊට පFව ආ දQçණාංශ 9ෙර5¡ වsාපාරෙl -] 
Kරෙගදර ගැන ෙසායා බල6නට ජනතාවෙW ]ෙය5�ත H�සQ පැmºයාට පFව ඒ 
Kය�ල ෙවනY eෙlය. Kරකරැව6 ප|මාණව> තරමට කන හැL දැÑෙම6 ඔS6 
තැ) ග>හ. ෙc ප|)9Oල�යවා-6, සමාජෙl වැදගැcමකට නැ) H�ස සහ 
ජනතාවෙW හIර6 e අය ෙබාෙහ5 ගcබද ජනතාවට වැෙය6 ඉහළ �වන 
මnටමක K·ම යM VKෙY>ම ඉවKය ෙනාහැV යැi ඔS6 ³රණය කළහ. 1957 
ෙනාවැcබ. Kට තව �රට> උ>සව අවYථාවල - Kරකරැව6ට බ>, මY ෙහ5 
)�Þ HL ෙනාලැ�ණ. 

ආහාර ගැන ඇ) උන6�ව අHව ෙකාතරc දැ ෙලK6 ෙවළාෙගන )�ණාදැi 
Vවෙහා> අH එක 9�යකට 9යරැ වැ· KLෙය@. අH ඕනෑම ෙදයQ කර6නට 
Çදානcව KLෙය@. එය ප|^න Vµc සඳහා ක�ම වාතාවරණයQ eෙlය. අH සෑම 
ෙකෙනQම අHව කඳSරකට යව6න යැi අය�6නට �@. :යැ9�ලV6 9ෙ^ෂෙය6 
ඉ�ලා K·මQ ෙනාමැ)ව ගqාY mYn ෙ�6 ව:6 VKෙවQ ඉව>ව ෙනා,යහ. ඒ 
සඳහා ෙප5රමයQ ද )�º. “කඳSරැ Iළ වැඩ Vµෙම6 මෙW ප\ ගැන 9Yෙස5පය 
දැQ�මට කරැණාකාර මට අවසර ෙද6න.” 



පF කාලෙl -, කඳSරැ Iළ ත>වය6 ෙකාරතc නරක Sවද, හැම Kර කඳSරැ 
පාලකෙයzටම අH එතැන ඉ6ෙ6 අH එය ඉ�ලා KL පමණQ බැ96 යැi අවංකව 
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 Kරකරැව6ව කැම) කරවා ගැ¬ම සඳහා ඊට වඩා සාcප|දාiක e ක�මය6 ද භා9තා 
ෙක�ණ. තම6ෙW අපරාධ H�ග>, ෙහාÃ6 හැKෙරන, ඔS6ෙW සගය6ව ප|) ¿�± 
කර�ම සඳහා V�යාÐ� ෙලK6 සහාය ෙදන අය, සහ ඔS6ෙW හS�කාරය6 ෙහ5 
කැර:කාර ස²පතය6ව ෙහළා දV6ෙ6 නc, වැෙය6 ෙහාÃ6 සැලV: ලැෙබ6ෙ6 යන 
ෙපාෙරා6�ව ��ගැ6�මQ 9ය. ෙහළා දැÑම අවsාජ ප|)සංYකරණය Kgධ � ඇ>දැi 
බලන වැදග> 9භාගයQ 9ය. ]ල වnෙට5රැෙ\ වද6 ව:6 V\ෙවා>, “අෙනQ අයව 
ෙහළා දැÑම ප\ කමා කරගැ¬ෙc ඉතාම> ෙහාඳ ක�මයV.” 9ම.ශන �[ෙර5ෙ\ ඇIලත 
බැනරයQ ෙමෙY ප|කාශ කරන ල�:  “පාෙප5¥චාරණය කරන අයට :=� දâවc; 
ප|)ෙර5ධය දQවන අයට දැ දâවc; 9ÿ�ට ලz± ග6නා අයට @Q)ය; ඉතා 9ÿ�ට 
ලz± ග6නා අයට තෑ,.”  -.ඝ කා�න දâවc ලැÒ ෙබාෙහ5 ෙදෙනQ ඔS6ෙW Kරගත 135

කාලය අ£ කරගැ¬ෙc බලාෙපාෙරා>Iෙව6 අ)ශය උන6�වV6 ෙප|ාපගැ6ඩා කට[I 
වල ]යැ`න බවQ දැQeහ. එ= - ඇ) e ගැට`ව—පැYzවා:] 9K6 උදාහරණ 
V=පයQ දQවන ල�—ඔS6ට ඒ සඳහා ආප� VKවQ ෙනාලැ°මi: දැ Kර දâවමQ 
වළQව6නට ඔS6ෙW යහප> හැ�යාව එQෙක5 ප|මාණව> ෙනා�ය, නැ>නc, තව> 
නරක අතට ,ෙl, අ£ කරන ලද කාලය අවසානෙl - හැම 9ටම එෙY ෙ\යැi Vයා 
සැලෙකන ලද කාලයම eහ. ෙබාෙහ5 9ට කට වචනෙය6 පමණQ න£ ³6�ව දැMc -ම 
Kgධ ෙවg- තම6ෙW න£ වලට ෙබාෙහ5 9ට ජනතාව ෙප¬ ෙනාKLයහ. එක වයසක 
රfඳScකරැෙවQ ක�මය පැහැ�: කෙx ෙමෙYය: “ඔS6ෙW හIර6ට �6 ෙපාෙරා6� රfÑම 
සඳහා වගÑමQ ඇතැi Vයා ෙකාm[]Ynවා-6 සලක6ෙ6 නැහැ. අවසානයට යන 
මා.ගයQ හැLයට, ඒක සා.ථක කරග6න හැV ඕනෑම උOපරවැnLයQ නැ>නc 
උපක�මයQ භා9තයට ]දහසQ ඇතැi ඔS6 සලකනව, ඒකට ත.ජන සහ ෙපාෙරා6� 
අi) ෙවනව… එ වෙWම තව ෙදයQ මතක )යාග6න—පාවා ෙදන අය ගැන> VKම 
ෙගෟරවයQ ෙකාm[]Yn අයට නැහැ.”  136

 බලා>කාර ක�මෙ\ද ඊට වඩා සාමානsයQ eෙlය. පාෙපා¥චාරණයට අසම> ෙවන 
අය, තම පQෂ සෙහ5දරය6 ෙහළා දැÑම ප|)Qෙ�ප කළ අය (“රජයට ෙතාරIරැ ඉ��ප> 
ෙනාකර K·ම යM දâවc ලැ�ය හැV වරදV”) , ෙකාm[]Yn  ධ.ම 9ෙර5¡ ෙලK6 137

යැi සැලෙකන ආකාරෙය6 කතා කරන අය, තම6ෙW න£ ³6�ව ගැන ඇපෑ� ඉ��ප> 
Vµම ]සා ෙපා� ජනතාවෙග කැමැ>ත H�ගැ¬ම ප|)Qෙ�ප කරන ලද බව දQවන අය, 
යනා-6ෙW Kර දâවc -.ඝ ෙක�ණ. එයාකාරෙය6 වසර පහක Kර දâවමQ �9තා6තය 
දQවා -.ඝ Vµම ෙබෙහ96 පහF 9ය. ෙසF Kරකරැව6ෙW �9ත වලට බලපෑc 
කර6නට ද Kරකරැව6ට හැVයාව )�ණ. KරzLෙl ප|ධා]යාෙW “වෘ>³ය” රඳා 
පැව)ෙl අෙනz> අය මතi, ඒ ]සා වැෙය6ම ප|)ෙර5ධ දQවන ලgදS6ට ඔ� 
වැෙය6ම පහර �6 අතර සාමානsෙය6 එ= - ඔ�ට ෙසF Kරකරැව6ෙW සහාය ඒ 

 Ibid., pp. 45-46.134

 Ibid., pp. 36, 73.135

 Ibid., p. 298.136

 Ibid., p. 147.137



සඳහා ලබාගත හැV ද eෙlය. ෙc අi6 කර දැ²c වලට අමතරව, “9භාගය” නැ>නc 
“අරගලය” යැi හැÃ6ෙවන ලgදQ ද පැව)ණ. එය VK> ෙලසV6 ඕපපා)ක eෙl නැත; 
96�තයාව ෙත5රාෙගන )�ෙ¢ Kරෙගදර අ¨කාµ6 9K], එෙYම ෙ\ලාව හා Yථානය ද 
ක�6ම ³රණය කර ග6නා ලgදV. කෘç කට[I ප|)සංYකරණ [ගෙl - පැව) ගcබද 
Kgධ කළ සං9ධානා>මක ජනවා.,ක සංහාරය6 ඒ ප�සරය 9K6 K=යට නඟන ලද 
Sව> ෙම= - මරණය අ)ශෙය6ම �ලබ ඵල9පාකයQ පමණQ 9ය. පැYzවා:] ෙමෙY 
K= කරi: 

ෙබාරැ පාෙප5¥චාරණයQ කළ බවට ෙච5දනා ලැබ KL අෙO 96�තයා මැ� වයෙY 
KරකරැෙවQ 9ය. ඔ� @ර¢£ ප|)9Oල�යවා�ෙයV, යැi කාඩ.වරයා අප ෙවත 
කාÕෙබ5Õ ව:6 හැí ලSÕYÙකරයV6 කෑ ගසm6 V[ෙ\ය…ඔ� zමQ ෙහ5 
Vය6නට =ස ඔසවන හැම අවYථාවක - ම—ඇ>ත ෙහ5 ෙබාරැ, එය අHට වැදග> 
eෙl නැත—“ෙබාරැකාරයා! වැදගcමකට නැ) තැනැ>තා! එෙහම> නැ>නc 
“බැ�:ෙග ¿තා!” යනා- වශෙය6 Vයm6 ඔ�ෙW හඬ මැÑ යන ෙලK6 අH මහ> 
හඬQ නැÞෙව@…ෙමයාකාර 9�යට තව> පැය IනQ ¿රා අරගලය ඇ- ,ෙlය, 
පFෙවන හැම m]>Iවක - ම අH තව> දරදâ සහ න¿රැ ෙලK6 හැKරැෙන@. 
අHට අවශs ෙg ලබාග6නට අH ඔ�ව කෑ: කෑ: වලට කඩා දම6නට තරc සම> 
බවV6 KLයා යැi මට Kෙ>. පFව මට ඒ ගැන Kතා බල6නට කාලයQ ලැ�ණ 
පFව, අප @�ණ �6 m]සාෙW Úණ යහප>කc zමQ Sව>, ආ¢£ෙ\ Yථාවරය 
සමඟ අH දැ ෙY එකඟ � එය මානKකව H�ග6නට Çදානm6 ඒ අවYථාෙ\ අH 
අප ෙවMෙව6 අරගලෙl ෙයෙදm6 KL බව මට වැට�º.  138

 එවැ] ත>වය6 යටෙ> - Kරකරැව6 මහ> බ�තරය අවසානෙl - යට> 
කරගැ¬මට හැVයාව ලැ�ණ. ෙc V�යාව:ෙl - අනනsතාවය H�බඳ #න ප|ෙ\ශය g�³ය 
ෙලසV6 පමණQ පැව)ණ. [gධෙl - 9ෙයn m6 9K6 අ�ලා ග6නා ලද ප|ංශ 
Kරකරැව6ට, සමYත ෙලසV6 #න Kරකරැව6ට වඩා ෙහාÃ6 සැලzc කරන ලද Sව>, 
ෙc ආකාරය හා සමාන e ප|)අධsාපන V�යාව:යකට ඔS6 ද හF e අතර ඔS6 ද 
එයාකාර ෙලK6ම ප|)චාර දැQeහ.  ප|)අධsාපන V�යාව:ෙl ඵලදාî>වය ලබා 139

ගැෙන6ෙ6 මෙන59දsා>මක කැම)කරවා ගැ¬ෙc බලව> ක�මෙ\ද ෙදකක mශ�ණයV]. 
එකQ, රfක� ළදරැකරණයi, එනc පQෂ සහ ප�පාලනය මව සහ Hයා �ෙම6 
Kරකරැවාට කතා කර6ෙ6 සහ ඇ9�6ෙ6 ෙකෙYදැi (කර බාෙගන, ගමන ෙදÚණයV6 
ෙ\ගව> කර, @රකරැවා 9K6 උපෙදY මහා හiෙය6 කෑ ගසා Vයg-) සහ Kය�ල පරම 
පරා¡න>ව සබඳතාවයV6 [I e ඔ�ෙW ආහාර රැ_ක>වය සහ ෙසෟඛs H�ෙව> 
පාලනය Vµෙම]. අෙනක, Kරකරැව6ව එක ඒකකයQ හැLයට එකI Vµමi, එ= - 
සෑම ඉ�ය\වQම, සෑම වචනයQම වැදග> 9ය. සැබෑ පSල සමඟ සcබ6ධ �ම පවා 
ෙකාෙහ>ම ෙනාහැV ෙවg-, ෙc ක¢ඩායම පSල බවට හැ�ණ. භා.යාව6ට තම6ෙW 
සැmය6 ෙව)6 �Qකසාද ෙව6නට> සහ දරැව6 හා ෙදම\Hය6 අ>හැර දම6නට> 
බලා>මක ෙකරැº. 

 Ibid., p. 81.138

 Albert Stihlé, Le prêtre et le commissaire (Paris: Grasset, 1971).139



 ෙපෟgග:ක ප|)සංYකරණ ෙකාතරc ගැöරැ ෙලK6 Kgධ eවාද ය6න ගැන අHට 
=ත6නට පමණQ ¿`ව]. ආද.ශ පාඨ ව:6 කතා කරm6, යා6)*ක ෙලK6 ප|)චාර 
දQවm6, Yවයං-ප�භව කරගැ¬c ආකාර ව:6 “ෛචතKක Kය�9නසා ගැ¬මට”  පාර 140

කපන ලgදා ෙY ම ඒවා Yවයං-ආරQෂාව සහ �9ගලවා ගැ¬ම සඳහා ද ෙයාදා ග> ක�ම 
eහ. ෙපෟරැෂය VKයc ආකාරයV6 ෙදකඩ කරෙගන ෙහ5 ෙපෟgග:ක ඉඩකඩක 
ආකාරයQ පව>වාග6නට ජනතාවට හැV eවා යන අදහස සමහර 9ට ෙබාළඳ 9ය 
හැVi. න@> ‘ෙලාz සෙහ5දරයා’ ගැන තව �රට> gෙ\ෂ ෙනාකරන ලද ජනතාව ෙබාෙහ5 
9ට එෙY කෙx වැට÷මQ ]සා ෙනාව ක�ෙම5පායය ෙලසV6 ත.ක කළ බැ9]. ඔ�ෙW 
ප|)අධsාපනය සcß.ණ කරන ලද ෙලK6 ෙප¬ ,යා යැi සහ @රකරැව6 9K6 ඔ�ට 
VÀ ෙgව� Kය�ල ඔ� අවංක ෙලK6 9^වාස කළා යැi ද 1961 - පැQzවා:] සඳහ6 
කරi. න@> ඔ� ෙමෙY එකI කරi: “ඒ වෙWම මම දැන KLයා මෙW හැKµම ¿`ව6 
තරc ¬)ෙl අzරටම ස²පව පව>වාෙගන යාම මෙW ෙහාඳට ෙබෙහ96 බලපාන බව.” 
අ6තගා² මාඕවා- KරzLයක ප|ධා]ෙයzට ප|)චාර දQවන තව> උදාහරණයQ 
පැYzවා:] සපයi: ෙර�මයට ඇ) ඔ�ෙW ආදරය සහ භQ)ය ඔO¿ කරM Hºස, 
ෆැර6හin �ං�වට අංශක පහQ ඉහ�6 ඇ) ¬)මය Ëමාවට වැෙය6 උ�ණ>වය 
පහළ ,යද Kරකරැව6ට වැඩ Vµමට ඉඩ �ය [I යැi ද, එෙYම වැෙය6 වැඩ Vµම 
සඳහා ක�6 නැåට යාමට ඉඩ �ය [I යැi ද Vයා ඔ� Vයා KLෙlය. එය “@`ම]6ම 
සcප|දාiක ෙනාෙ\” යැi ³6� කරm6 @රකරැවා ඔ�ෙW කතාවට බාධා කෙxය, එ9ට 
අෙනz> Kය` Kරකරැව6 ෙබාෙහ5 ෙසi6 සැනFc FFc ෙහළන ලදහ.  ෙබාෙහ5 #6M 141

ෙම6ම, ඔS6ට ද ක�මය ගැන යc 9^වාසයQ )�ණ, ඒ> ඔSනට උවමනා eෙl හැV 
ඕනෑම වැයQ ෙගවm6 කරදරෙය6 ගැල� ඉ6නටi. 

වර/ අපරාධකරැෙව/ pවා සෑම <ටම අපරාධකරැෙව; 

 ෙච5දනාවQ වැර� eවා යන ෙහ5 න£ මඟට ෙගන යන ඕනෑම අෙයQ ]දහY ෙකෙ.9 
යන අදහසට ෙc ක�මය Iළ VK� ඉඩQ ෙනාමැ) 9ය. #නෙl - ජනතාව අ> අඩංÚවට 
ගැMෙ6 ඔS6 වරදQ කරන ලද ]සා ෙනාෙ\; ඔS6 වරදකරැව6 eෙl ඔS6 අ> 
අඩංÚවට ෙගන )�ණ ]සාi. Kය` අ> අඩංÚවට ගැ¬c ෙපා�Kෙය6 කරන ල�, එය 
ෙකාm[]Yn පQෂෙය6 ෙමෙහයවන ලද “ජනතාවෙW ආ¢£ෙ\” ෙකාටසQ e අතර මාඕ 
ෙYIං 9K6 පාලනය කරන ල�. අෙයz තම6ව අ> අඩංÚවට ගැMණ ෙ�Iව ප|^න 
Vµම සභාප) මාඕට එෙර= ෙවන තරc වරදQ eෙlය, එi6 අෙයQ සැබැ96ම 
ප|)9Oල�යවා�ෙයQ යැi ෙහ�දර\ ෙක�ණ. එයාකාර e ත.කනෙය6ම, Kරෙගදර 
@රකරැෙවzට අවනත ෙනාව6නා ෙවත ද “ෙමාකද! ජනතාවෙW ආ¢£වට අවනත 
ෙනාෙව6න තරc ඔබ ].áත ද?” යැi සරලවම කෑ ගසා 9මKය හැVi. අෙයzෙW 
අපරාධ H�ගැ¬ම සහ සමYත ෙලK6 යටහ> �ම පමණQ එකම ෙත5රාගැ¬c eහ. 
KරzL වල µ)ය තම6ට ත�6 දâවc කර ගැ¬ම 9ය: “ඔයා ප|)9Oල�යවා�ෙයQ. අH 
හැෙම5ම එෙහමi. නැ>නc අH ෙමතැන ඉ6ෙ6 නැහැ.”  ක�මෙl ෙc K=9ක� ත.කනය 142

 Domenach, Chine, p. 170.140

 Pasqualini, Prisoner of Mao, pp. 219, 231.141

 Ibid., p. 32.142



අMව, තම6 අ> අඩංÚවට ප>�ෙc ෙ¥තනා ෙමානවා දැi Vයා ø�තයා 9K6ම ඉ��ප> 
කළ [Ii. “අHට Vය6න ඇi ඔබ ෙමතැන ඉ6ෙ6 Vයල” ය6න ¿�±කරැෙවz 9K6 
අ8> KරකරැෙවQ ෙව)6 සාමානsෙය6 අහන පළ@ ප|^නයi. තම6ට එ�ලෙවන 
ෙච5දනා Kරකරැවා 9K6ම සැකKය [I e අතර දâවම සඳහා ද තම6 9K6ම 
].ෙgශයQ ඉ��ප> කළ [I 9ය. Kරකරැව6 9K6 අMක�mක ෙලK6 පාෙප5¥චාරණ 
ඉ��ප> කළ [I e අතර (දැ ගැට`වQ පැන නැó වහාම ඔS6ට නැවත> @ල පට6 
ඇර#ය [I Sහ), සමහර අවYථාවල - එයට මාස ගණනQ යන ල�, එෙYම සමහර 9ට 
ජනතාවෙW �9ත ගැන @`ම]6 දශක ගණනාවQ 9Yතර කර6නට Ht Kය ගණ]6 
-.ඝ ද eහ. ප|^න Vµc ද -.ඝ කාලයQ )YෙY Kgධ eහ, සමහර අවYථාවල - පැය 
3,000 Q තරc -.ඝ eහ.  ජනතාව VÀ ප�� පQෂයට කා ලය ඕනෑ  තරm6 )�º. 143

ප|^න කළ අය 9K6 ෙබාෙහ5 9ට ]6දට ඉඩ ෙනා�6හ (එය තහSරැ කර6නට ප|^න 
Vµc ෙබාෙහාමය රා³* කාලෙl - Kgධ 9ය), දරැ±තම දâවම H�බඳ ත.ජනය—මරා 
දැ²ම පවා—නැ>නc ශාµ�ක වධ=ංසා කාමරයට යන �යzරැ ගමනQ, පF කාලෙl - 
හැÃ6eෙl “ෙකෟIකාගාරය” Vයාi.  144

¬6 ෙච6W (Nien Cheng) ෂැ6හi Kරෙගදරක =ට¿ රfඳScකරැෙවQ ෙමෙY K=කරi: 

Kරෙගදර ඉYH�තාලෙය6 ආප� ආ¿ �නෙl - ෙYවෙl =ට¿ @රකරැවා මෙW 
අතට පෑනQ සහ ³6ත zOHයQ �6න. ඇය V\වා, “ඔෙÁ පාෙප5¥චාරණය :යන 
එක පට6 ග6න! ප|^න කරන අය එය එනෙතQ බලාෙගන ඉ6ෙන.” 

ප|^නකරැවා 9K6 මට ෙදන ලද ෙකාළ ෙර5ල මම අතට ග>ෙතm, මෙW 
ච�තපදානය :ය6න යැi Vයා 1966 ෙ�ම6තෙl - මා හට ෙදන ලද =Y ෙකාළ 
ෙවMවට, පළ@ Htෙ\ මාඕෙW 9ෙ^ෂ පාඨයQ සඳහ6 9ය. එය රI ඉ� ගැÇ 
හතරfY ෙකාtවQ ඇIෙ� “FHµc ]ෙය5ගය” යන KරYතලය යටෙ> 9ය, එ= 
ෙමෙY සඳහ6 9ය, “ඔS6ට ඉඩ ෙද6ෙ6 Fවච Ñකරැ ෙලK6 ඉ6නට පමණi. 
ඔS6ට තම6ෙW වාරෙl - හැෙර6නට කතා කර6නට ඉඩ ෙනාලැෙÁ.” ෙකාළෙl 
අග, Kරකරැවා 9K6 සාමානsෙය6 තම6ෙW නම අ>ස6 කරන තැන, ෙමෙY :යා 
)�ණ, “අපරාධකරැවාෙW අ>සන.” 

මෙW Qෂºක ප|)චාරය eෙl “අපරාධකරැවා” යන ප�භව වචනය ගැන ඇ) e 
ෙක5පයi, සහ මෙW නම එ= ෙනා:යන ³රණා>මක බවi. ෙකෙY Sවද, m]>I 
V=පයQ සලකා බැ�ෙම6 පFව, මම ෙc ත>වෙය6 ප|ෙය5ජනයQ ගැ¬මට 
ක�ෙම5පායQ හදා ග>ෙතm… 

උ¿ටා දQවන ලද මාඕෙW පාඨය යL6 මම තව> හතරfY ෙකාtවQ ඇඳ එ= 
උ6 මම> “FHµc ]ෙය5ගය” යැi :\ෙවm. ෙකාtව ඇIෙ�, මම තව> මාඕෙග5 
පාඨයQ :\ෙවm: එය ‘zඩා රI ෙපාෙ>’ ෙනාමැ>තV, ඒ> ඔ�ෙW “ජනතාවෙW 
අභs6තර පරYපරතාවය6” නමැ) රචනාෙව6 එය මෙW මතකෙl සටහ6ව 
)�º. පාඨය ෙමෙYය: “ප|)9OලවයQ ඇ>ෙත නc, අH සහ)කෙය6ම එය 
යටප> කර@. අH වැරfgදQ කළෙහා>, අH සහ)කෙය6ම එය ]වැර� කර@”… 

 Domenach, Chine, p. 168.143

 Pasqualini, Prisoner of Mao, p. 42.144



මම ෙYවෙl KL @රකරැවාට කඩදාKය �6ෙනm. එ�නම සවY කාලෙl - මාව 
ප|^න Vµම සඳහා කැඳවන ලgෙgය. 

ෙසා�ලා�වා හැෙර6නට කාමරෙl ක�6 KL m]F6ම KLයහ. හැෙම5ෙWම @�± 
ඔරවන බැ96 අÅරැ � )�ණ, මම අපරාධකාරෙයQ ෙනාවන කළ එෙY යැi 
අභ1පගමනය කර6නට ඔS6ට ඇ) අi)ය ෙසායා බල6නට ³රණය කළ 
අවYථාෙ\ - එය මම බලාෙපාෙරා>Iෙව6 KLෙයm. මම ප|^නකරැවාෙග6 
සංඥාවQ ලැෙබන ෙතQ බලා ෙනාKට හ]කට මාඕෙW ඡායාරෑපයට කඳ නවා 
ආචාර කෙළm. ප|^නකරැවා මා ෙවත හඬ නඟා Vයවන ලද උ¿ටාග> ෙ¦දය 
ෙමෙYය,  “අ¨රාජsවා-6ෙW �වන බ�ල6 සහ එෙYම zm6ටැ6W = ප|)ගා² 
ක�: සහ ඉඩc =mය6ෙW කැමැ>ත ]ෙය5ජනය කරන අයව> යටප> කර6නට 
අH ආඥාදායක>වෙl සcß.ණ බලය ෙයාදාගත [Ii. ඔS6ට ඔS6ට ඉඩ 
ෙද6ෙ6 Fවච Ñකරැ ෙලK6 ඉ6නට පමණi. ඔS6ට තම6ෙW වාරෙl - 
හැෙර6නට කතා කර6නට ඉඩ ෙනාලැෙÁ.” 

මම :À කඩදාKය ප|^නකරැවා ඉ��ෙl )�ණ. මම වා e පFව, ඔ� ෙcසයට 
ත�6 ගැFෙ\ මා �හා රවාෙගන බලා KLm]. අනIරැව ඔ� ය�> ෙcසයට ත�6 
ගසා ෙමෙY කෑ ගැFෙ\ය, “ඔබ ෙමතන ෙමාකQද කරලා )ෙය6ෙන?” ඔ� අැå�ල 
�Ú කරm6 කඩදාKය ෙප6�ය. “ඔබ =තනවද අH ඔබ එQක ෙස�ලc කරනවා 
Vයල?” 

මම ]හඬව KLෙයm. 

“ඔබ එතරc බරපතලකමQ ෙනාදQවන හැ�යාවV6 ඉ6ෙන,” පරණ ෙYවකයා 
Ñෙ\ය. 

“ඔෙÁ හැ�යාව ෙවනY කරග>ෙත නැ>නc, ඔබ ෙc Yථානෙය6 VKදා Hටෙවලා 
ය6ෙන නැහැ,” තරැණ ෙYවකයා Ñෙ\ය. 

මම VKවQ Vය6නට ෙපර,  ප|^නකරැවා මෙW 9Yතරය �මට 9K කෙxය, Ht 
�ම 9Kµ ,යහ, ඔ� ¿tෙව6 නැånෙnය. ඔ� ෙමෙY Ñය,  “ආප� ඔෙÁ Kර 
zLයට ,=6 ඒක ආෙය> :යනවා!” 

@රකරැවා ෙදාර ළඟ ෙප¬ KLm6, “එ�යට එ6න!” යැi කෑ ගැËය.  145

 අ£ම වශෙය6 1950 ගණ6 මැද Kට සංYකෘ)ක 9Oලවය දQවා කාලය අතර -  
ෙමයාකාර ෙහ5 ප|ච¢ඩ>වයQ දැQ�ම ඉතාම> �ලබ 9ය. වධ=ංසාවQ H��ö ෙවන 
VKවQ, පහර ගැËම ෙහ5 අවලාද Ñම පවා දැ ෙY තහනc 9ය, Kරකරැව6 එය දැන 
KLයහ; තම6ට MF�F ෙලK6 සලකන ලදැi ඔO¿ කරත හැV නc යc සහනයQ 
ලබාගත හැV බලාෙපාෙරා>IවQ ඔSනට ඇ)කරගත හැVයාව ලැ�ණ. ඉ)6 ඒ ]සා 
සැබෑ ප|ච¢ඩ>වය මහ> ෙලK6 K[c eෙlය, ඒවා පැව)ෙl එQෙක5 96�තයාට පහර 
ෙද6නට අ]z> Kරකරැව6ට අවසර ලැෙබන “අරගල සැKවාරයක” -; නැ>නc Y¯ර 
කා�න ෙලK6 යදc ෙහ5 ආහාර ගැ¬මට සහ ෙසෟඛs කට[I සඳහා VK� ඉඩQ 

 Nien Cheng, Life and Death in Shanghai (London: Macdonald, 1986), pp. 224-226.145



ෙනාමැ) ෙලසV6 ෙබාෙහ5 9ට අ> Htපසට කර මාංÆ දමා තැෙබන ලද Kරකරැව6ව 
උ±FමQ ෙනාමැ), වා[ සංසරණයට ඉඩQ ෙනාමැ) ඉතා zඩා Kර zLවල 
�ගහැෙර6නට බැ� ෙලK6 KLය - ය. ෙc zLවල රfඳවන ලද Kරකරැව6 ඔS6ෙW 
දâවc කාලය �න අටකට වඩා වැ Sවෙහා> ෙබාෙහ5 9ට mය ,යහ. Y¯ර කා�න 
ෙලK6 9ලංÚෙ\ KLන, VL VLෙl අ> තද ෙවන ප�gෙද6 මාංÆ දමා තැ°ම 
සාමානsෙය6 ෙබාෙහ5 �රට Kgධ e වධ=ංසාවV, එi6 ඉතා ඉQමº6 අ> ඉ�², දරැ± 
ෙ\දනාව සමඟ ෙබාෙහ5 9ට සදාක� පව)න කැළැ� ඇ) 9ය. 

KරකරැෙවQෙW මැºQකt තද ෙවන ෙලK6 9ෙ^ෂ මාංÆ දැ²ම යM මාඕවා- 
#නෙl Kරබ6ධනාගාර ක�මෙl සාමානsෙය6 ෙයාදා ග6නා ලද වධ=ංසාවV. 
සමහර අවYථාවල - අමතර යදc KරකරැවාෙW වළ8කර වලට දමM ලබi. 
අෙනQ අවYථාවල - 9ලංÚෙ\ KLන KරකරැවාෙW මාංÆ ජෙ6ලෙl ෙපා�ලකට 
ගැටගසා තැෙÁ, එ= - ඔ�ට ක6නට, ෙබා6නට, ෙහ5 වැKV�යට ය6නට 
ජෙ6ලෙය6 එහාට යා ෙනාහැVi. එ= අර@ණ eෙl ඔ�ෙW අ¨�ඨානය �ôම 
සඳහා ඔ�ව ප�භවයට ප> Vµමi…ජනතාවෙW ආ¢£ව Kය` වධ=ංසා 
ආකාරය6 Øෙල5>පාටනය කරන ලදැi ප|කාශ Vµම ]සා, ]ලධාµ6 9K6 
සරලවම ෙc ක�මෙ\දය6 හැÃ6eෙl “දâවc” නැ>නc “කැම)කරවා ගැ¬c” 
යMෙව].  146

 ෙc ෙමෙහ[c වල ]ල අර@ණ eෙl පාෙප5¥චාරණයQ ලබා ගැ¬මi. එය 
සාQçකයQ හා සමාන බලයV6 [I 9ය. ෙහළා දැÑc ද එයාකාර eහ.  එi6 
KරකරැෙවzෙW අවංක භාවය ෙප6�ම ෙY ම, එi6 ෙපා�Kෙl ෙච5දනා සැබෑ eවා යැi ද 
ඔO¿ Vµම> Kgධ 9ණ. අෙයQ ෙවත ෙහළා දැÑc IනQ එ�ල Sවෙහා> එ= - ඔ�ව 
අ> අඩංÚවට ගත හැV යන µ)ය ]සා දcවැල �,6 �ගටම -.ඝ � ,ෙlය. වs)ෙ.ක 
අ�පයQ හැෙර6නට ෙපා�Kය 9K6 ෙයාදා ග> ක�ෙම5පායය6 යM සෑම තැනකම ෙපා�K 
9K6 ෙයාදා ග6නා ලද ඒවාම eහ: පරYපර 9ෙර5ධතා ඉYමI කර දැQ�ම, Kය�ල ගැන 
දැන KLන ෙලK6 ෙප6Mc Vµම, අෙයzෙW පාෙප5¥චාරණය ෙවන> පාෙප5¥චාරණ සහ 
ෙහළා දැÑc සමඟ සංස6දනය Vµම. බලා>කාරෙය6 ග>තා ෙහ5 ඕපපා)කව ලැ�ණා 
ෙහ5 ෙහළා දැÑc  (ෙබාෙහ5 නගරය6 = �� වල 9ෙ^ෂ  “ෙහළා දැÑc ෙපnLයQ” 9ය) 
ෙකාතරc ගණනාවQ eවා ද Vයෙතා> අෙයzෙW අ³තය ගැන වැදග> VKවQ සැඟ�ම 
ඉතාම> ��කර eෙlය. පැYzවා:]ෙW ප|)ෙර5ධය අවසානෙl �ඳ වැෙට6ෙ6 ඔ�ව 
ෙහළා දVන ලද :[c Vය�ෙc - ය: “එය �යජනක ෙහ�දර\වQ. ඒ Kය ගණ]6 e 
අ)6 :යන ලද Ht වල ෙසF 9දsා.$6, mIර6, වරQ ෙහ5 ෙදකQ පමණQ හ@ � 
ඇ) 99ධ ජනතාව 9K6 කරන ලද ෙහළා දැÑc…—මම 9^වාස කර¿ ෙකාතරc H�සQ 
ෙදවරQ =ත6ෙන නැ)ව මාව පාවා -ල )යනවද!”  1973 - VK� පාෙප5¥චාරණයQ 147

ෙනාකර (ෙමය ඉතාම> අසාමානs Kg¨යV, අ)ශය ශQ)ම> ෙපෟරැෂයQ ෙම6ම 
සංYකෘ)ක 9Oලවෙය6 පFව ෙපා:Y ප|)ප>) ෙවනY �ම> යන ෙදෙQම ප|)ඵල ]සා) 
]දහY කරM ලැÒ ]6 ෙච6W වෙnට ඇයව ආරQෂක ෙYවා ෙවත රෙප5.I කරන ලද 
ඥා³6, mIර6, KF6, සහ ෙYවකය6 යනා- Kය�ල6ම එQ ෙරාQ eහ. සමහර අය 

 Ibid., pp. 298-299.146

 Pasqualini, Prisoner of Mao, p. 72.147



එෙY කළා යැi Vයා KLෙl ඔS6ට ඒ ගැන VK� ෙත5රා ගැ¬මQ )�ෙ¢ නැතැi 
Vයm].  148

 අවසානෙl - න£ව Çදානc e පFව, KරකරැවාෙW වදsතාවය ගැන “සැබෑ කතාව” 
Kරකරැවා සහ 9]Fරැවා අතර සහ-]�පාදනෙය6 රඟ දැQෙව6නQ 9ය, එය “සැබෑ 
ප�Kg¨ අ.ථ 9චාරමය උපක�මÐ� ෙලK6 ෙනාමඟ යැ�මV”.  සැබෑ ෙලසV6 බලපාන 149

ලදැi Vයැෙවන “අපරාධයQ” (9]Fරැවා සහ Kරකරැවා යන ෙදෙදනාම ෙමය යc 
තරමකට ෙහ5 9^වාස Vµම වැෙය6 ප|ෙය5ජනව> 9ය, එෙYම ෙවන> වරදකරැව6 
ගැන> සඳහ6 ෙව6ෙ6 නc එය ද වාKයට ෙ�I 9ය), යc තරමකට රfක� සහ 
ෙgශපාලන එ��වාදය6 ]) ෙලසV6 ඉ��ප> කරන එය Ùඩෙන56මා- 9ලාසයV6 
සහ@:6ම නැවත ච�ත පණ ෙපාවන ලgදV. ඒ ]සා, ‘ෙ^��ඨ ඉ�� Hcම’ කාලෙl -, 
සරල ෙලK6 9ෙgශයකට යවන :[මක ෂැ6හi = ධානs සලාක යා6තමට පහළ වැ· 
ඇතැi සඳහ6 Vµම යM අෙයQ චර¿රැෂෙයQ යැi Vයන ]ල සාQç බවට ප> eෙl ඒ 
ද>ත ]ල ¿ව>ප> ව:6 ඒ වන 9ට> ප|කාශනය කරන ල�ව සහ ඒවා නගරෙl KLන 
Kය` 9ෙgÿකය6 9K6 දැන KLන ලද Sව> යන ප�Kg¨ය පැව)ය - ය.  150

ෙපෟරැෂ>වය අ>හැර දැ²ම සාමානs ඵල9පාකය eෙlය, පැYzවා:¬ දQවන ප��: 

ආ>ම 9^වාසය නැ) ව6නට Kරකරැෙවzට වැ කාලයQ ය6ෙන නැහැ. 
කාලයාෙW ඇවෑෙම6 මාඕෙW ෙපා�Kය ඔS6ෙW ප|^න Vµc ක�මෙ\ද ප�ß.ණ 
ෙලK6 ඉතා )[± ලQෂsයකට හදාෙගන )ෙයනවා ද V\ෙවා>, මම අãෙය5ග 
කරනවා ඕනෑම m]ෙහzට, #න ෙ\වා ෙනාෙ\වා, ඔS6ෙW බලපෑc වලට 
හFෙනා� ඉ6න බල6න Vයල. නැ) අපරාධ ඔබ ලවා හදන එක ෙනෙමi 
ඔS6ෙW අර@ණ, �9තයQ ෙග9ය [>ෙ> ෙමෙහමi Vයන ෙපා�Kෙl සංක�පය 
අMව ය6ෙන නැ) ]සා ඔබෙW සාමානs �9තය ඔබ ෙගවන 9�ය ��ටi, 
ප\කාරi, දâවc ලැ�ය [Ii, Vයල ඔබ ලවාම H�ගැ¬ම කර�මටi ඔS6ෙW 
අර@ණ. ඔS6ෙW සා.ථක>වෙl පදනම ෙව6ෙන Kරකරැව6 Iළ බලාෙපාෙරා>I 
ර=ත �ම, Kරකරැවාට @`ම]6ම Kරබ6ධනාගාර @රකරැව6ෙW H=ට යටෙ> 
හැමදාම, බලාෙපාෙරා>I ර=තව KL6නට ෙවනවා යැi අවෙබ5ධ කර�ම. 
KරකරැවාෙW අ> අඩංÚවට ගැ¬ම පරම ]සා, එෙYම එය ඔ�ෙW වදsතාවය ගැන 
ප|^න කළ ෙනාහැV සාQçයQ ]සා, Kරකරැවාට VK� 9>)වචයQ නැහැ. (මෙW 
@` Kරගත අSරැ� ගණනාව ¿රාම, වැර-මV6 අ> අඩංÚවට ගැMණ එQ 
අෙයQව මම දැන KLය—]වැර� නම ඒ> වැර� m]හා. මාස V=පයකට පFව 
ඔ� අ]Q එQෙකනාෙW වැර� ඔQෙකාටම පාෙප5¥චාරණය කරල )Áබ. වැරfgද 
ෙහායාග>තට පYෙස, Kරබ6ධනාගාර අ¨කා�6ට ෙබාෙහාම අපහF Sනා එයාව 
ආප� ෙගදර යව6න කැම) කරවා ග6නට. එයාට =Iෙ6 ෙගදර ය6න බැ� 
තරමට එයා වැර�i Vයල.) Kරකරැෙවzට න£වQ නැහැ, ෙහාÃ6 ෙපර Çදානc e 

 Nien, Life and Death, part 3.148

 Domenach, Chine, pp. 170 and 185.149

 Nien, Life and Death, p. 318.150



උ>සවයQ සමහර 9ට පැය බාගයQ 9තර පැවැ>ෙවන; ¬³ඥය6 සමඟ සාක¥ඡා 
නැහැ; බට=ර අදහෙස6 ඇපෑ� VKවQ ද නැහැ.  151

 න£ ³6�ව �6 පFව, Kරකරැවාව ශ�ම කඳSරකට යවM ලබi, රජෙl ෙගා9ෙපාළQ 
ෙවත, පතලකට, නැ>නc කcහලකට. ෙc කඳSරැ Iළ අධsයන �ගටම කරෙගන ,ය ද 
(ඒවා ෙපර ෙම6 ෙනාව ³වï බැ96 අ£ eහ), එෙYම Kරකරැව6ට ඔS6ෙW ත>වය K= 
කරවM Hºස 9L6 9ට “අරගල සැKවාර” වලට භාජනය කරM ලැ�ව ද, ප|ධාන ෙලK6 
Kgධ eෙl වැඩ Vµමi. “ශ�මය I�6 ප|)සංYකරණය” ය6ෙ6 - @� වචනය ගැන VK� 
ෙස5පා¨ක බවQ ෙනා�ය. අ> අඩංÚෙ\ තබන ලද මධsYථාන වල - ෙම6ම ලැෙබන F` 
ප|මාණෙl ආහාර ෙ\� ෙදකV6 දවෙY පැය ෙදාළහQ වැඩ කරත හැV ඔS6ෙW හැVයාව 
මත ඔS6ව ලz± ෙදන ල�. සාමානs ෙYවකෙයzට වැෙය6 ක6න ලැෙබනවාය ය6න 
Vයැෙවන, “ඉහළ මnටමV6 ]¿ණතා දQවන වැඩකරැෙවQ” හැLයට ආහාර සලාක ලබා 
ගැ¬ම දැ6 ඔS6ෙW ��ගැ6�ම 9ය. ප|)ඵල @` Kර ක¢ඩායම නැ>නc කාමරය අතර 
සාමානsයV6 දQවන ලgෙg ක¢ඩායc වැඩ ��ම> කර ක¢ඩායෙc යහපත Hºස පැය 
දාසයQ නැ>නc දහ අටQ වැඩ කරත හැVයාව ඇ>ෙ> කාටදැi ෙසායා බල6නටi. 
1950 ගණ6 අග -, “Y¿n]Q එකQ කරනවා," ෙමය හැÃ6ෙවන ල�. ]මQ නැ) 
ෙgශපාලන ෙgශන අහ6නට Kරකරැව6ට Kgධ ෙවන වැදග> ජා)ක ]වා£ �නය6 
හැෙර6නට ෙවන ]වා£ දවY ෙනාeහ. ඔSනට ප|මාණව> තරm6 වYත* ෙනා�ය. 1950 
ගණ6 වල -, ජනතාව සරල ෙලK6ම හැඳෙගන KLෙl ඔS6ෙW අ> අඩංÚවට ගැ¬ම 
Kgධ e අවYථාෙ\ - හැඳ KL වYත*ය6ම eහ. Ëතල කබා සපයන ලgෙg #නෙl 
සi°�යාව හා සමාන e උIරැ මැ6ø�යාෙ\ කඳSරැවල KL අයට පමº, Kරකරැව6ට 
වසරකට එක වYත*යQ පමණQ ලැ°ම ඒවාෙl µ)6 eහ.  152

 සෑම මාසයකටම සාමානsෙය6 ලැෙබන ලද ආහාර සලාකය Vෙල5 12 > 15 > ධානs 
e අතර තම6 ෙව)6 අෙOQෂා කරන ෙවෙහස ෙයාදව6ෙ6 නැ) ඕනෑම Kරකරැෙවzට 
මාසයකට Vෙල5 9 ක හ�K සලාක F` ප|මාණය ලැ�ණ. ෙමම සලාක ප|මාණය දහනව 
වැ] KයවෙY ප|ංශ Kරෙගව� වලට වඩා අ£ eහ, ෙස59යn කඳSරැ වලට වඩා අ£ eහ, 
1975-1977 කාලෙl - 9ෙයnනාc Kර කඳSරැ Iළ පැව) මnටc හා සමාන eහ.  9ටm6 153

සහ ෙප|5·6 ඌණතා �යzරැ eහ: Kරකරැව6ට VK� මාංශයQ ලැ�ෙ6 නැත, එෙYම 
Ë] ෙහ5 ෙත� VKවQ ලැ�ෙ6 ද නැත. එළව` අ�පයQ සහ පළIරැ ඇ�>තQ පමණQ 
ලැ�ණ ]සා ඔS6 දැ දâවc ලැෙබන අපරාධයQ e ආහාර ෙහාරකc කර6නට 
ෙපළöනහ. තම6 ෙවMෙව6 ආහාර ෙසායා ග6නට ද ඔS6 හැV තරc වෑයc කළහ. 
ක6නට ¿`ව6 පැළෑL සහ zඩා ස>I ෙසායා ,යහ, 9ය� ²ය6 ඉතාම> 9ෙ^ෂය6 
ෙසායා යන ලgදV. දැ ෙY ෙබ5ෙවන ෙර5ගයQ නැ) අවYථාවක - ෛවදs පහFකc අවම 
ෙලK6 පමණQ සපයන ලද අතර, දැ ෙY �.වල, ෙබාෙහ5 ෙසi6 මහ`, නැ>නc 
කරVයා ග6නට ෙනාහැV අයව සැබෑ මරණ කඳSරැ ෙවත යවන ල�, ඒවාෙl ආහාර 
සලාක ෙකාතරc අ�පයQ eවාද Vයෙතා> �9තය ඉතා ඉQමº6 අවස6 eහ.  අ> 154
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තරමQ අ£ බවV6 පැව³ම ෙ�Iෙව6 @රකරැව6 ෙනාදVන කළ දරදâ e Kරකරැව6 
µ) තම6ට කැම) ෙලK6 ෙවනY කර6නට සම> �මi. ඒ> VK9ෙටක ඔS6 තම 
ක�6 �9ත වල භාෂාමය ෙහ5 හැ�යාෙ\ �රැ ¿රැ� වලට ආප� ය6නට තරc �ර �ග 
ෙනා,යහ. ෙකෙY Sවද, �9තය දරාගත හැV Sº, එෙYම Kරකරැව6 අතර යc අ�ප 
තරමV6 සාම,qයQ පැව)ෙlය. 

 රfඳScකරැව6 ෙල5ගාi ක�මය Iළ ඉ��යට යg-, ප|)අධsාපනෙl Ø:ක අදහස අÅරැ 
�ම වැෙය6 Kgධ 9ය. ඒÑය ¿gගලය6 අMගමනය කළ ගම6 මා.ගය රට �වන 
මා.ගය හා සමාන eෙlය: m:යන ගණනක අධානගqා÷ “KF6” බා=ර මැ�හ>�c මඳ 
පමº6 [Iව සහ සමහර අවYථාවල - Kරෙගව� ඇIළ ෙකාm[]Ynවා- භQ)මI6 
ෙවm6 තම6ව ÿQෂණය කරග]g-, ෙල5ගාi = “ප�ß.ණ” සමෙය6 (1954 Kට 1965 
දQවා) පFව ක�මය අ�ප ෙලK6 කැ¸ යාමට පට6 ෙගන මා.ගය zමQදැi ෙනාදැන 
අතරමං ෙව6නට පට6 ග). අ8)6 තව තව> අපරාධකරැව6 කඳSර ෙවත පැmþම 
ෙc සමå6ම Kgධ eෙlය. ඔS6 ෙබාෙහාමයQ ෙදනා ඉතාම> තරැණ 9ෙl අය e අතර  
ෙපා�ෙ\ ආ>ම 9^වාසය6 �ඳ දමන ෙලසV6 ද e එය පFපK6 සංYකෘ)ය 9Oලවය 
පැmºෙlය. පgධ)යට )� සමාජ ගqහණය ඉතා ෙසm6 අ=m ෙව6නට පට6 ගැ]ණ. ඒ 
අතරIෙ. - කඳSරැ ඇIලත රfඳScකරැව6 අතර ක�: V=පයQ හැ�º. අ¨කා�ය 
ෙවත Ñකරැ �ම සහ ෙගෟරවය දැQ�ම තව �රට> ඕපපා)කව Kgධ ෙනා�ය; ඒවා ලබා 
ග6නා ලgෙg පාෙප5¥චාරණ හරහා නැ>නc ප|ච¢ඩ>වයට හැµම I�]—එෙYම ෙc 
ප|ච¢ඩ>වය තව �රට> එක පැ>තV6 පමණQ �ග හැෙරන ආකාරයV6 Kgධ ෙනා9ණ. 
කැමැ>ත යටප> Vµම මå6 ජනතාවෙW _6තනය ප|)සංYකරණය කරත හැV යැi 
යන අදහස සැබෑ 96�තයා 9ය. එන@> වsාපෘ)ය ඇIලත @ල පට6ම යc තරමකට 
පරYපර 9ෙර5ධයQ සටහ6 � )�º. ජනතාව ඔS6ට වඩා උසY ත>වයකට ෙගන යා 
[Ii යන 9ධානය එක පැ>තV6 ද, ඔS6ට නැවත> -O)ම> අනාගතයQ සඳහා පා 
ගම6 කරන ].ධන පං)ෙl ෙපා� ජනතාව හා එකI ෙව6නට තම තම6ව �[± කර 
ගැ¬ම සහ H�K� කර ගැ¬ම සඳහා බලා>මක Vµම පැව)ණ. සාQෂා> කරග>ෙ> 
zමQදැi ය6ෙ6 වැදග>කමQ ෙනාමැ), නැ>නc ඉතාම> �ලබ අවYථාවක - සැබෑ 
]දහස ]සා සමාජෙය6 ෙකා6 කර දැ²ම, අෙයQව Kර ෙගදරට දැෙම6නට ෙ�I e 
අපරාධය ෙහ5දා හ�6නට ෙවන> VK� ක�මයQ ෙනාමැ) e ]සා Kර අඩYKෙl ෙගවා 
දමන �9තයක �.දා6ත යථා.ථය අෙනQ පැ>ෙත6 eෙlය. ඉ)6 ෙකLෙය6 V\ෙවා>, 
ඉරණම යM ෙමාෙහාතක - පමණQ කළ වැරfgදQ eවාද නැ>නc වැර� පSෙ� ඉHද 
KLයාද ය6න Sවාද, ඉරණම I�6 පාලනය ෙකෙරන පරම දරදâ සමාජය ෙවY වසා 
තබ6නට m]සා ප�ß.ණ Vµෙc සංවාදය අසම> 9ය. එකම ෙලK6 අමාMçක සහ 
උ>තර බැÃය ෙනාහැV පරYපර 9ෙර5ධය 9K6 සංYකෘ)ක 9Oලවය යැi හැÃ6ෙවන 
සමාජîය ප|සාරණය සහ එ= 9සÃය ෙනාහැV අසා.ථක>වය යන ෙදකම �=කරන ල�. 

අH ෙල5ගාi ව:6 ]Qම ය6ෙ6 ල2 ඝාතන ගැන 9YතරයQ සමå]: 

ඔS6 Kය�ල6ම මැද KLෙl යදc සහ 9ලංÚ ව:6 බÃන ලද කරනවෑmයාi. 
ඔ�ෙW ෙගල වටා දමා ඉන වෙn ත�6 අ�න ලද කඹයQ ]සා ඔ�ෙW =ස නැ² 
)�º. ඔ�ෙW අ> Htපසට කර බැඳ තැ�ණ. @රකරැව6 9K6 ඔ�ව අප ඉ��යට 
ත�8 කරන ල�. �මාලය ඔ�ෙW කz� අත�6 �cකැL ෙලK6 ඉහළට යg-, ඔ� 



එතැන ඇඟ බැÃ පFතැ9: ව6ෙනQ ෙලK6 ]හඬව Kටෙගන KLෙlය. ෙය6 
(Yen) කථාවQ පව>ව6නට Çදානc කරෙගන KLෙlය. 

“ඉතාම> නරක ෙදයQ ගැන මට කතා කර6නට )ෙයනවා. ඒක Vµම ගැන මට 
සIටQ නැහැ සහ ඒක VK> ෙලසV6 ආඩcබර ව6නට ෙදයQ ෙනෙමi. න@> 
එය මෙW වගÑමi සහ එය ඔබට පාඩමQ ෙව6න ඕන. ෙc ෙමතැන ඉ6න 
නරකයා Kරගත කෙx ආචාර ධා.mක ෙච5දනාවQ යටෙ>—ෙකා�ෙලQ එQක 
සම:ං,ක සබඳතාවයQ පැවැ>�ම ]සා. ෙc වරදට ඔ�ට ලැ�ෙන වසර හතක 
දâවමQ 9තරi. පFව කඩදාK ෙම5ෙල වැඩ කරg- ඔ�ෙW හැ�යාව ]රIරැවම 
නරක eවා එෙYම ඔ� හැම )Yෙසම ෙහාරකc කළා. ඔ�ෙW දâවc කාලය 
ෙදÚණයV6 ඉහළ දැcමා. දැ6 අH ෙසායාෙගන )ෙයනව ඔ� වයස දහනවයක 
තරැණ KරකරැෙවQව :ං,ක අපහරණයට ෙයාදාග> බව—මානKක ආබා¨ත 
KරකරැෙවQව. ෙමය සමාජෙl - Kgධ eවා නc, ඔ�ට දැ ෙY දâවc කරනවා. 
ඒ> ෙම= - ඔ� කළ ෙg ]සා, ඔ� ආචාර ධා.mකව පමණQ ෙනෙමi, Kරෙගදර 
ෙහාඳ නම සහ ශ�මය I�6 ප|)සංYකරණ Vයන ෙ^��ඨ ප|)ප>)ය> V�L කරන 
වරද කරල )ෙය6ෙන. ඉ)6 ඒ ]සා ඔ� නැවත නැවත> කරන වැර� සලකා 
බැ�ෙම6, ජනතාවෙW FÙ|c උසා9ෙl ]ෙය5�තයා 9K6 දැ6 ඔබට ඔ�ෙW න£ 
³6�ව Vයවනව.” 

]� ]ල ඇÅම හැඳග> m]සා ඉ��යට ඇ9>, අපරාධ ගැන නැවත සඳහ6 කර 
අනIරැව ජනතාවෙW උසා9ෙl ³6�ෙව6 අවස6 ෙවන, කනYස8 සහගත 
වා.තාව Vයැ�ය: වහාම මරණයට ප@±�ෙම6 මරණ දâවම. 

Kය�ල ෙකාතරc හ�KයV6 Kgධ eවාද Vයෙතා> මට ග�ගැෙස6නට ෙහ5 �ය 
ෙව6නට තරc කාලයQ ෙහ5 ෙනා)�ණ. ]� ]ල ඇÅm6 [I m]සා අ6)ම 
වචනය Vයවා හමාර ෙව6නට> ෙපර කරනවෑmයා මරණයට ප>ව )�º. ඔ�ෙW 
HtපK6 Kටෙගන KL @රකරැවා ත HYෙත5ලයQ එ�යට ෙගන ඔ�ෙW =ස 
9වෘත ෙව6නට ෙව තබා )�ණ. ෙ� සහ ෙමාළය කෑ: කෑ: ඉYසරහ ෙO�ෙl 
අF6 ෙගන KL අෙO ඇෙ& හැම තැන පැ)�ණ. �ම ගැෙහm6 )�ණ H�z� 
සහගත Kරැර ෙව)6 ඉවත බලා මම වමනය දැcෙමm. ෙය6 නැවත> කතා 
කර6නට ඉ��යට ආෙ\ය. 

“ෙcක ඔබට අනIරැ ඇඟ�මQ. ෙc කඳSෙ. තව �රට> සැහැ�8 දâවc නැ) 
බව ඔබට Vය6නට මට බලය ලැ° ඇත. ෙමතැ6 පට6, Kය` ආචාර ධා.mක 
අපරාධ ෙc 9�යටම දâවc කරM ලබi. දැ6 ඔෙÁ Kර zL වලට ආප� ෙගාY 
ෙc ගැන සංවාද කර6න.”  155

සංOකෘMක <=ලවය: ආරා]ක ඒකාsපMවාදය (1966-1976) 

 කෘç කට[I 9Oලවෙl සහ ‘ෙ^��ඨ මහා Hcම’ á)ය දනවන ඒ> ෙබාෙහ5 �රට 
ෙනාද6නා සංත*ාසය6 සමඟ සංස6දය කරg-, “].ධන පං)ෙl ෙ^��ඨ සංYකෘ)ක 

 Ibid., p. 187.155



9Oලවෙl’ ඵල9පාක මධsYථ ෙලසV6 ෙප¬ යi. mය,ය සංඛsාව6වල ඇYතෙc6I 
මහ> ෙලK6 ෙවනY ෙව): ෙබාෙහ5 කIවරය6 9K6 ද>තය 400,000 ක Kට m:යන 1 
Q දQවා යැi දQව), ඒ> ෙඩාෙමනාQ 9K6 ගණනය කර ඇ>ෙ> m:යන 1 Kට 
m:යන 3 Q දQවා Vයාi.  සංYකෘ)ක 9Oලවෙl  බලපෑම, අ³තෙl - සහ 156

ව.තමානෙl - ද ෙල5කෙl ප�ක�පන ශQ)ය මත සහ මතකෙl ඇ>ෙ> එ= සංවාදෙl 
සහ V�යාව Iළ ඇ) අ6තවා- රfක�වාදෙය6 පමණQ ෙනාව එ= ෙප¬c අ6තරය ද 
I�]; එය 9ශාල වශෙය6 නගරබද ප|පංචයV, එය Kgධ eෙl රෑපවා=] [ගෙl - ය, ඒ 
]සා ÇQෂම ෙලK6 සං9ධානය කරන ලද K> ඇදග6නා උgෙ\ගා>මක ෙgශපාල]ක 
උ>සව ව:6 Hරැ± 9ÿ�ට ඡායාරෑප ව:6 H�ගැ69ණ. තව �රට>, ක�6 පැව) 
ෙමෙහ[c ෙම6 ෙනාව සංYකෘ)ක 9Oලවය අවස6 e සැº6ම වාෙW, 9ෙ^ෂෙය6ම ඒ 
සදාචාර 9ෙර5¡ හැKµc වල ]යැ`ෙ6 වයසක කාඩ. ෙහ5 ෙකාm[]Yn නායකය6 eෙl 
නc, ඒ රI @රකරැව6ෙW පමණට වැ අ6තගා² හැKµc ගැන පැmº: Vµමට ඉඩ 
ලැෙබන ලද වහාම එය #නය Iළ ]ල වශෙය6 ෙහළා දැVණ. අාප� ¬)ය සහ 9නයට 
යg- PLA 9K6 K� කළ ඝාතන ගැන පැmº: Vµමට එතරc ඉඩකඩQ ෙනාලැ�º. 

 සංYකෘ)ක 9Oලවය 9රැgධාභාස ව:6 Hµ ඇත. පළ@ෙව6ම, එය අ6තවාදය 9K6 
සහ)කෙය6ම දවෙY Ø:ක>වය ග> ෙමාෙහාතQ ෙලK6 ෙප]ණ. 9Oල�ය V�යාව:ය 
ශQ)ම>ව ආය)නකගත කරන ලද පFව එය Kය` බල මධsYථාන හරහා වසරQ 
ඇIලත - පැ)ර ,ය බවද ෙප¬ ,ෙlය. න@> ඒ හා සමඟම නගරාස6න පැ) ව:6 
එහාට ෙනා,ය, පාසැ� යන වයෙY දරැව6 අතර පමණQ දැ බලපෑමQ ඇ) කරන ලද 
එය ඉතාම> පt අදහසQ ස=ත වsාපාරයQ ද eෙlය. ඒ කාලෙl - HLසරබද ෙපෙදY 
තවම> ‘ෙ^��ඨ ඉ�� Hcෙc’ වsසන ව:6 ප|කෘ) ත>වයට පැmෙණm6 KLයහ, U.S.S.R. 
සමඟ පැව) ෙනාස6F6තාවය6 ඉහ�6ම පැව)ණ, (පරමා± අ9 ෙබාෙහ5 ෙසi6 
ෙQ6õයව )�±) ගcබද වැKය6, [ද හ@දාව, සහ 9දsා>මක ප.ෙlෂණ යනා�යට 
ඒවාෙය6 VK� බලපෑමQ ෙනා9ය [I යැi ‘සංYකෘ)ය 9Oලවෙl ක¢ඩායම’ (Cultural 
Revolution  Group  -CRG) 9K6 ³රණය කරන ල�.  CRG  = නsාය eෙl රට ආප� 157

Hයවර V=පයQ පFපසට යෑෙම6 එයට ඉ��යට HcමQ ප]6න හැV යැi Vයාi: 
කාලයQ යg- සමාජෙl ෙහ5 රජෙl VK� Qෙ�ත*යකට 9Oල�ය V�යාව:ෙය6 
ගැලෙව6නට ෙනාහැV 9ණ. ඒ> 8 ශෙක5i 9K6 ප|දානය කරන ලද ]දහY ඉඩකඩ 
Yව�පය, 9ෙ^ෂෙය6ම ඔSනට ලැ° )�± zඩා ෙපෟgග:ක ඉඩc කැබ:, ඈත HLසර 
ජනතාව 9K6 ත�6 අ�ලාෙගන KLයහ. රෙn ආරQෂාව ෙහ5 ආ.¯කය 9නාශ කරන 
අර@ණQ ෙනා�ය: ‘ෙ^��ඨ ඉ�� Hcම’ I�6 ලද අ>දැÑc ]සා ආ.¯කය ගැන 
සැලV:ම> අවධානයV6 K·ම ¿��වා )�ණ. ඒ ෙවMවට 9gව> ප|ය>නය6 සහ 
සමාජෙl කලා>මක “FH� ව1හය” අ�ලා ගැ¬ම සහ රජෙl පාලනය ලබාගැ¬ම ප|ධාන 
අර@ණ 9ය. ෙc අවසාන ඉලQකය VK> ෙලසV6 @`ම]6ම @�6ඵල ගැMෙ6 නැත. 

 See, e.g., Fairbank, Great Chinese Revolution, p. 449; Anne F. Thurston, “Urban Violence during the Cultural Revolution: Who Is to 156

Blame?” in Lipman and Harrell, Violence in China, p. 149; Domenach, Chine, p. 211.

 ෙමම කmtව 1966 මැi 16 වැ]දා අ)ෙ.ක ෙපා:L�[ෙර5 රfY�මක - H=tවන ලද අතර එය Y¯ර කmtවට පමණQ වගVව 157

[I eෙlය—එනc, මාඕ ට. සංYකෘ)ක 9Oලවෙl අධsQෂණය ෙප6W ෙස6 (Peng Zhen) ෙව)6 සහ :[ ශඕV සහ ෙඩ6W 
QçෙයාH6W 9K6 නායක>වය �6 මධsම කmtෙ\ ෙ�කc කා.යාලය ෙව)6 ඉව> කරන ල�. CRG = ෙබෙහ96 KLෙl මාඕවා- 
අ6තවා-6 e �යැ6W V6W (“මැඩාc මාඕ”), ෙච6 ෙබාඩා (Chen Boda), සහ සැ6W Æ6Vෙය5 (Zhang Chunqiao) වැ] අයi; එ= 
ප|ධාන උපෙgශකයා eෙl කැ6W ෙෂ6W (Kang Sheng) ය. එය මාඕ සමඟ ස²පව කට[I කෙxය, 1968 6 පFව එය මධsම කmtව 
සහ ෙපා:L�[ෙර5ව යන ෙදකම ෙවMවට ප> eෙl Ø:ක ³6� ග6නා සං9ධානය හැLයටi.



µ) සමහර අවYථාවල - කඩන ල�ව Sව>, ජනගහනෙය6 බ�තරයQ තවම> �ව> e 
ගcමාන සමඟ ප|ධාන ෙලK6 ගැtc ෙහ5 සØල ඝාතන හටග>තා යැi Vය6නට VK> 
වා.තා ෙනාමැත; ��කර පළා> = Kgධ eවා යැi සැලෙකන Kg¡6 ව:6 Kයයට 64 Q 
K� eෙl ප|ධාන නගරබද ෙපෙදY ආÿ�තවi.  ෙකෙY න@�, 9Oලවෙය6 ෙගාඩ එන 158

අවස6 අ�යර වල - ගැtෙc වැර� පැ>ත ග> ඒÑය ¿gගලය6 ගණනාවQ සහ 
HLසරබද ෙවත පලා ,ය රI ෙසා�දා�ව6ව මරා දමන ලදැi වා.තා ෙ\. ෙc Kg¡6 සහ 
1950 ගණ6 වල Kgධ e �gධකරණ අතර ඇ) ප|ධාන ෙවනස නc ෙම= - ජනගහනෙl 
VK� සමYත ෙකාnඨාශයQ Iර6 කර දමන පැහැ�: ඉලQකයQ ෙනා�මi. @� කාලෙl 
- මහ> ෙසi6 බලපෑc වලට භාජනය e 9gවI6 පවා කාලයQ යg- වධ=ංසා වල 
ප|ධාන ෙගා�රැ ෙනාeහ. තව �රට> පැහැ�: කෙළා>, ෙබාෙහ5 9ට වධ=ංසා කරන 
ලgදS6 පැmºෙl ඔS6 අත�6මi. වඩා>ම දරැ±තම ඝාතන Kg¡6 ෙපා�ෙ\ 
ෙපා�Kෙl මෘග හැ�යාව නැ>නc ප�Yථා¬ය මnටෙම6 පැව) සාෙOQෂව ඕපපා)ක e 
ප|ච¢ඩ>වය ]සා හට ග>තQ mෙසක ෙපා� උපාය මා.ගයක ප|)ඵල ෙනාeහ. මධsම 
අා¢£ව 9K6 හ@දා ෙමෙහ[මQ 9ධානය කරm6 ]z> කළ ]ෙය5ග පැව) �ලබ 
අවYථා වල - සØල ඝාතන Kgධ eෙl පාලනය කරගත ෙනාහැV තරමට දරැ± ත>වයQ 
සඳහා ෙයාදාග> ප|)චාර හැLයටi. සාමානsෙය6 ඒ අවYථාව6 කෘç කට[I 9Oලවයට 
වඩා ස²ප ෙලK6 1989 Kg¡6 වලට සමාන eහ. ෙබාෙහ5 පැ)කඩ ව:6 ෙප¬ යන ප�� 
සංYකෘ)ක 9Oලවය යM #න ෙකාm[]Ynවාදෙl ගැcම අ£ � එය තව> ඉ��යට යා 
ෙනාහැV ත>වයකට ප>ව KLන බව ෙප6වන පළ@ සලzණ ෙවi. 

 එයට 9රැgධ ෙලසV6 සංස6දනයQ දQවg-, සංYකෘ)ක 9Oලවෙl ෙc 9Yතරෙය6 
එ= e ෙදවැ] 9රැgධාභාසයQ දැQෙ\: රI @රකරැව6 වsාපාරය “ම.ද¬ය 
කැරf�ලQ,”  e අතර එය යටප> කර දැØ ආකාරය ඊට> වඩා ම.ද¬ය eෙlය. 1920 159

ගණ6 අග Kට යc áෂණ ත>වයQ #න ෙකාm[]Ynවාදය Iළ පැව)ණ. 1966-67 - 
වඩා>ම රfක� e ක¢ඩායc, රාජs ආයතන වලට පහර -ෙc ප|ධාන අර@º6 KLන 
ලද අය, ආ¢£ව ඇIෙ� එක පයQ රඳවාෙගන KL අතර ඔSනට ඒවාෙl =තවI6 ද 
KLයහ, ඒ අය අතරට යc ක�ෙම5පායiක ³6�වQ අවශs හැම 9ටකම ]) පතා නම 
සඳහ6 කරන ලද, මාඕ ද ඇIල> ෙවi. මහා #න සcප|දාය අMව, ෙc රfක� 
ක¢ඩායc 9K6 කැරf�ල සඳහා ආ¢£ෙ\ අ¨කා�ය ද ෙයාදා ග6නා ල�, එෙYම ඔS6 
VK9ෙටක අෙනකාට වඩා වැෙය6 ම.දනෙl ]යැýම ප|)Qෙ�ප ෙනාකළහ. පං) 
හIර6ට එෙර=ව ආ¢£ව @� බැ96 [I යැi Vයා 9ෙ\චනය කරm6 ඔS6 බර 
අ9ග> ඔS6ෙWම “9ම.ශකය6” [I ක¢ඩායc, ඔS6ෙWම ආචාර ධා.mක බැ96 [I 
ෙපා�KයQ ද, ඔS6ෙWම “උසා9” සහ ඔS6ෙWම Kරබ6ධානාගර H=tවා ග>හ. 
සංYකෘ)ක 9Oලවය ¿රාම “අෙයzට පහළ අය 9K6 ඉහළ අයට එෙර= අරගලෙl 
ෙය-ම නැවත නැවත> හ@ෙ\, න@> ‘පහළ’ අය සං9ධානය කරන ලg�ව6ය, ¿�± 
කරවන ලgදS6ය, එෙYම ආ¢£ව 9K6 áෂණයට ප> කරන ලg�ව6 e අතර එ�n 
eව> එෙY යැi හÅ6වාග6නට ].áත ෙනාeව6ය.” ආ¢£ව 9K6 ෙවන> නමQ 
යටෙ> ය� නෙව5>පාදනය කරගැ¬ම යM “මාඕවාදෙl ]^_ත ස²කරණයQ eෙlය, එය 
-.ඝ ගෙ\ෂණයක ]යැýෙම6 පFව කැරf�ල සහ අ¨කා�ය ෙදක එකIෙව6, රජයට> 
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vol. 15, Part 2: Revolutions within the Chinese Revolution, 1966-1982 (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), p. 209.
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සහ සමාජයට> උ6 පව)න ෙgශපාලනෙl 9ක�Ùය ආකාරයV6 Y¯රකා�න 
Kgධා6තයQ අවසානෙl හැ-මi.”  ෙමය සැබැ96ම සැබෑ 9ක�පයQ ෙනා�ය, එය 160

ෙසායාෙගන )�ෙ¢ මායාවQ මතi; ඒ ]සා 9OලවයQ ].මාණයට සැබැ96ම වෑයc 
කළ අය අතර එය දැවැ6ත ඉ¥ඡාභංග>වයQ eෙlය. ‘ෙකාLයා’ (The Leopard) = සcභsව 
ස²කරණෙl එන “Kය�ල එෙYම පව>වා ගැ¬ම සඳහා Kය�ල ෙවනY Vµම,” යM 
ජනතාව 9K6 9Oලවය පමණQ ෙනාව බලෙl @` ෙQ6Íය ද ප|^න Vµම යැi 
අවසානෙl - අ.ථ දැQ9ණ. ෙමය F8තරයකෙW වsාපාරයV, ඒ> එ= වැදග> ඵල9පාක 
)�ණ. උදාහරණයQ හැLයට එi6 1979 ‘ප|ජාත6ත*වාදෙl �>)ය’ �= 9ය. සැබැ96ම 
පැව) අසIටට ]සා හටග> වsාපාරෙl පරම ෙලK6 පැව) මාරා6)ක පරYපර 
9ෙර5ධයතාවය6 එ= වඩා>ම ].áත නsායවා�යා e ෙවi �6ෙෂ6W (Wei Jingsheng) 
9K6 ඉYමI කරන ල�: 

ෙක5පෙl ¿¿රා යෑම ඉතාම> ඉQමº6 ප|ජා ÙඩකෙයQ ෙQ6Í කරග> 
නායකෙයzට අËmත ආක.ෂණයQ බවට හැµ එi6 ජනතාව ෙවත ප|ජා Ùඩනය 
YථාHත කරන අරගලයQ බවට ෙයා@ කරවන ල� … ෙමi6 ආ¢£ව ආරQෂා 
Vµම සඳහා එයට එෙර=ව ජනතාව නැó KLන අàත සහ පරYපර 9ෙර5¡ 
ත>වයQ හට ගැ]ණ. ඔS6ට මහ> �කQ ඇ) කරන 3රාව: ක�මයට එෙර=ව 
ජනතාව නැó ආෙ\ ක�මෙl ].මාතෘ6ට සහාය පළ කරන බැන. හැම අත 
ප|ද.ශනය කරm]. ප|ජාත6ත*වාදය පා¥චලයට ලQ කරm6 ඔS6 ප|ජාත6ත*වා- 
අi³6 උgයාචනය කළහ, එෙYම ඔS6ෙW අi³6 තහSරැ කරග6නට ග6නා 
අරගලෙl -, =IවQකාර පාලකෙයzෙW අදහY ව:6 තම තම6ට මඟ ෙප6�මට 
ඉඩ �6හ.  161

 Úණා>මක සහ zIහලය දනවන සා=තs මහ> රාÿයQ සංYකෘ)ක 9Oලවය 
9K6 �= කරන ල�. එෙYම 96�තය6 ෙම6ම ඔS6ෙW වධ=ංසා කරව6 යන ෙදපැ>ත 
ගැනම ඇK6 �t සාQç වා.තා ෙබාෙහාමයQ )�ණ. එ= ප|)ඵලයQ වශෙය6 #න 
ඉ)හාසෙl අෙනQ VK� [ගයකට වැෙය6 එය ගැන ෙහාÃ6 දැන ග6නට ලැ° ඇත. 
එය මහා ෙමෙහ[මකට වැෙය6 සැබැ96ම 9OලවයQ ෙම6 ෙප¬ ,යV (මඟ - අ> 
හ�න ලද, අසcß.ණ, අ]> අය 9K6 ග> PLA-වැ] අMකරණයQ, ඒ> ෙකෙY Sවද 
9OලවයQ). එක YථානයV6 තව> Yථානයකට ඉමහ> ෙලK6 ෙවනY ඵල 9පාක ලබා 
ෙදm6 ම.දනය, áෂණය, සහ අපරාධ වලට වඩා වැ ෙදයQ එi6 ]ෙය5ජනය ෙක�ණ. 
අH ෙම= - ම.ද¬ය පැ)කඩ ගැන පමණQ සලක6ෙන@. ඒවා පැහැ�: ෙලK6 
ව.¼කරණ Iනකට ෙබ�ය හැVi: 1966-67 - බ�ල වශෙය6 පැව), 9gවI6 සහ 
ෙgශපාලන කාඩ.වරැ6ට එෙර=ව Kgධ e ප|ච¢ඩ>වය; 1967-68 - රI @රකරැව6ෙW 
99ධ පා.ශව අතර හටග> ගැtc මාලාව6; 1968 - 9නය නැවත H=t�ම සඳහා [ද 
හ@දාව 9K6 කළ මෘග ම.ද¬ය කට[I. 1969 - #න ෙකාm[]Yn පQෂෙl නව වැ] 
පQෂ ෙකාංගqසෙl -, ඇ� මැරැ± ග)යV6 [Iව 1966 වසෙර6 ෙවනYකc V=පයQ 
ආයතනගත ෙක�ණ. ඒ ෙවg- ෙර5¼ ත>වෙය6 ඉතාම> �.වලව KL මාඕ ෙYIං 
ෙවMවට ප>ෙව6නට අරගලයQ මා:ගාව ඇIලත Kgධ 9ය. ඒ කවෙරQදැi ය6න ගැන 

 Yves Chevrier, “L’empire distendu, esquisse du politique en Chine dès Qing à Deng Xiaoping,” in La greffe de l’etat—Trajectoires du 160

politique 2, ed. Jean-François Bayart (Paris: Karthala, 1996), pp. 383 and 375.

 Wei, “Mon évolution,” p. 227.161



කටකතා ෙබාෙහාමයQ පැ)ර ,ෙlය: 1971 - ]ල අMප|ාO)කයා e :6 බාඕ Iර6 
කරන ල�; 1973 - ෙඩ6 Qçෙය5H6W ]ෙය5ජs අගමැ) හැLයට ය� ප> කරන ල�. බල 
ව1හයට “සංෙශ5ධනවා-6” යැi Iර6 කර දැØ අයව නැවත බඳවා ග6නා ල�; 1974 - 
පQෂය ඇIලත මහා “වාමාංÿක” ප|හාරයQ හටග); 1976 - මධsYථ අගමැ)වරෙයQ e 
è එ6ලාi ජනවා�ෙl - mය යෑම>, සැOතැcබ. මාසෙl - මාඕ ෙYIං mය යෑම> අතෙ. 
- මාඕෙW භා.යාව e �යැ6 V6W (Jiang Qing) 9K6 Ø:ක>වය ග> "ෂැ6හi 
හතරෙදනා” බලය අ�ලා ග6නට ග> වෑයම; ඔQෙත5බ. මාසය ෙවg- ‘හතරෙදනා’ තව 
�රට> ‘ක�:යQ’ ෙනා�ය, ඔS6 Kය�ල6ම Kරබාරයට ප> eහ. සංYකෘ)ක 9Oලවය 
අවස6 eවා යැi ]ල වශෙය6 ප|කාශ කළ �වා Úෙෆ6W (Hua Guofeng) ෙව)6 තව> 
වසර ෙදකQ රට පාලනය 9ය. රI @රැකරැව6 පාගා දැØ පFව එන අSරැ� වල පැව) 
ම.දනය6 දැ Sව> ඒවා 1950 ගණ6 ම.දන හා ෙබෙහ96 සමාන eහ. 

<=ලවෙ) කැt ෙපෙනන චuත 

 සංYකෘ)ක 9Oලවය යM එක m]ෙසQ සහ සමYත පරcපරාවQ අãසරණය �මi. 
ඒ m]සා මාඕ ෙYIං ය. ‘ෙ^��ඨ ඉ�� Hcම’ වsසනෙl - ආ¢£ෙ\ වැදග> තැනQ ඉKÎ 
ඔ� නc�ව කැළැ� කරග> බැ96 බලය 1962 - ජනරජෙl ජනා¨ප) ෙලK6 ප>වන 8 
ශෙකාi හට බාර ෙද6නට Kgධ 9ය. (ෙගෟරව¬ය යැi සැලෙකන ලද) පQෂ සභාප) 
තනIරට පහ> කරන ලද ඔ� තව තව> තම6ෙW වsQත කතා ෛශ:යට නැöරැ 
eෙlය. ඔ� ෙම6 ප|Kgධ ෙgශන පැවැ>�මට සම> අය KLෙl අ�පයV. මහ> ෙසi6 
ෙgශපාලන වsාපාරයට �රැ ¿රැ�ව KL පැරf6ෙනQ e ඔ� නාමමාත* නායකෙයz හැLයට 
ව6දනාවට ප>�ම> සහ ඒ ත>වෙlම පැ>තකට ෙකා6 කර දමා )°මම> එකවර Kgධ 
ෙවm6 පැව³ෙc අවදානc ගැන දැන KLෙlය. ඒ ]සා ඔ�ෙW ෙත5රාගැ¬c වඩා> 
ඵලදාî ෙලK6 YථාHත කරගත හැV ක�ම ෙසාය6නට ඔ� පට6 ග>ෙ>ය. HටYතර 
බලපෑc ව:6 ෙහාÃ6 ආරQෂා කරග> පQෂය ෙහාÃ6 පාලනය කරෙගන KLෙl Î සහ 
ඔ�ෙW සහායකයා e මහ ෙ�කc ෙඩ6 Qçෙය5H6W 9K]. Kය` ෙකාm[]Yn රටව� 
වල )ෙබන ලද ෙලK6 ෙකාm[]Yn පQෂෙl පාලනය යටෙ> පැව) ආ¢£ව සා.ථක 
ෙලK6, �g¨ම> අවYථාවා�ෙයQ සහ V�යාෙව6 ෙනාeව> _6තනෙය6 මධsYථවා�ෙයQ 
e è එ6ලාi 9K6 ෙමෙහයවන ල�. සැබැ96ම පා.ශව ෙදක අතර ගැtෙc ඔ� 
සාෙOQෂ ෙලK6 මධsYථ ච�තයQ 9ය. 1957 �gධකරණ වල - තම6ට කාඩ. සහ 
9gවI6 ෙබාෙහාමයකෙW සහ 1959-1961 සාගතෙය6 ඈත HLසරබද ෙපා� ජනතාවෙW 
සහෙය5ගය අ=m e බව මාඕ දැන KLෙlය. ඒ> ෙකාm[]Yn #නය වැ] රටක, ෙබ�න 
සහ �ෙය6 KLන ]හඬ බ�තරය යM ]වැර� තැන KLන V�යාÐ� F8තරයට වඩා අ£ 
වැදග>කමQ ග]i. 1959 වසෙ. Kට PLA  සඳහා නායක>ව ය මාඕෙW =තව> 
පාQçකෙයQ e :6 බාඕ 9K6 සපයන ල�. ක�මාM¶ලව බලෙl 9ක�ප මධsYථානයQ 
බවට ප>ෙවන තැනකට PLA හරව6නට :6 සම> 9ය. එය 1962 6 පFව, H9Iරැවාදය, 
ÿQෂණය, සහ 9Oලවයට කැප�ම යනා- හ@දාමය Úණාංග ප|ව.ධනය කරන දQçණාංශ 
9ෙර5¡ �gධකරණ ඇIල> ‘සමාජවා- අධsාපනය සඳහා වsාපාරෙl’ ප|ධාන àmකාවQ 
රඟපාන ල�. 1964 6 පFව අ8> ෙgශපාලන කාඩ. Kය�ල6ෙග6ම අ£ම වශෙය6 
Iෙන6 එකQ PLA ]ලතල හරහා පැmෙණන ලද අය eහ. ඔS6 ඉතාම> ස²ප ෙලK6 



9gව> සහ අසා.ථක කලාකරැව6 ෙග6 හැෙදන ලද zඩා ක¢ඩායc සමඟ සාම,qෙය6 
කට[I කළහ. ඒ පQෂ මතය අMව ය6නට අසම> e Kය` කලා සහ සා=තs @`ම]6 
9නාශ කරන ලද සංහාර ෙමෙහ[c ෙගන ,ය �යැ6W V6W වෙn එකI e අයi. Kය` 
KF6ට හ@දා ¿�±ව අ]වා.ය eහ. 1964 6 පFව අ9ග> m�ෂා ක¢ඩායc Kය` 
කcහ�, �Y)*Qක, සහ ��කර පළා>වල එQෙක5 H=tවන ල� නැ>නc ඒවාෙl පැව) 
ඒවා H�ගැ¬මට පාත* eහ. පQෂය 9K6 සා.ථකව පාලනය කරන ලද ]සා හ@දාව VK 
9ෙටක> බලය සඳහා අෙOQෂකෙයQ ෙනා�ය; එෙYම ෙහෙරාi6 වලට ඇÁබැ= eෙවQ 
ෙලK6 ¿`� ෙලK6 කටකතා පැ)ර )�ණ, එතරc දQෂ ෙනාe :6 බාඕ ගැöරැ 
ෙලසV6 ෙgශපාලන 9^වාසය6 ෙනාමැ) eෙවV.  Kය�ලටම වැෙය6 මාඕෙW �9ත 162

රQෂණය eෙl, ඔ� VÀ ප�gෙද6ම, ඔ�ෙW ‘මහා ප|ාකාරය’ eෙl, හ@දාවi.  163

 මාඕ 9K6 හැම 9ටම 9^වාසය තැ�ය හැV යැi සලකන ලද ඔ�ෙW අෙනQ 
ක�ෙම5පාî �වරය eෙl තරැණ පරcපරාවi, වැ ]^_ත ෙලසV6 V\ෙවා> g�)ය සහ 
ඉහළ අධsාපනය ලබm6 KLන, වෘ>³ය ¿�± ආයතන වල KLන සහ PLA 9K6 රI 
@රකරැව6 ඒකක ¿�± කර6නට අවසර ලැබ KL එකම ෙකාටස e 9ෙ^çත හ@දා 
අැකඩmය6 Iළ KLන ලද අයi.  ඔS6 බල අරගලය ]සැකෙය6ම හටගැෙනන නගර 164

Iළ, 9ෙ^ෂෙය6ම ප|ධාන නගර Iළ ෙQ6Íගතව K·ම ඉමහ> වාKයQ eෙlය. ෂැ6හi 
නගරවාË6ෙග6 හතෙර6 එකQ එවැ] පාසැලV6 අධsාපනය ලැÒ අය eහ.  1966 - 165

වයස දාහතර> 9Kෙදක> අතර e ජනතාව මාඕෙW වඩා>ම උgෙ\¼ ෙමවලc eෙl 
ඔS6 අ6තවා- අධානගqා÷ ෙම6ම දැ ෙසi6 ඉ¥ඡාභංග>වයට ප>ව KL අය e ]සi. 
1949 9Oලවෙය6 පFව @`ම]6ම අධයාපනය ලද පළ@ පරcපරාවට අi) e ඔS6 
‘ෙ^��ඨ ඉ�� Hcෙc’ ෙඝ5ර බව ගැන VKවQ ෙනාදැන KL තරැණ ෙම6ම නාග�ක ද 
eහ.  එය ]ල වශෙය6 ෙහළා ෙනාදැÑම ගැන Î සහ ඔ�ෙW ෙහංචiය6ට පFව 166

පFතැ9: ෙව6නට Kgධ eහ. ෙර�මය 9K6 දැ ෙලK6 කැම) ෙgව� - නcවා ෙගන 
KLන ලද, #න ෙකාm[]Ynවාදෙl මහා වංශ කතාව මාඕට :ය6නට හැVවන H�K� F� 
Ht ඔS6 යැi කැම) කරවාෙගන KL, “ෙල5කය අi) ඔබටi; #නෙl අනාගතය ඔබi,” 
යැi මාඕ 9K6 සහ)ක � )�ණ ලද ඔS6 එක රI @රකරැෙවzෙW වද6 ව:6 
දැQෙවන ප��,  “පQෂය අෙO Hයා සහ අෙO මව ෙවi,” ය6න ඉතා ඉQමº6 ඉෙගන 
ෙගන KLයහ.  Hය පා.ශවය zමQදැ i 9මසන ඕනෑම ගැtමක - ඔS6ෙW  ෙත5රා 167

ගැ¬ම පැහැ�: eෙlය: ඔS6 තම ෙදම\Hය6 අ>හැර දැmය [I eහ.  “වයස අSරැ� 
දහයක ෙහ5 එෙකාළහක e න¿රැ zඩා උgධ¥ච” දරැෙවQ 1962 - ෙල5ගාi = - Hයා 
දV6නට පැmþම පැYzවා:] 9K6 K= කරi: 

 See Frederick C. Tiewes and Warren Sun, The Tragedy of Lin Biao: Riding the Tiger during the Cultural Revolution, 1996-1971 162

(Honolulu: University of Hawaii Press, 1966).

 Hua, Années rouges, p. 251.163

 See in particular the fascinating memoirs of Ni Yuxian, who was a student in the naval academy in Shanghai, collected in Anne F. 164

Thurston, A Chinese Odyssey: The Life and Times of a Chinese Dissident (New York: Charles Scribner’s Sons, 1991).

 White, Policies of Chaos, p. 203.165

 එයට පටහැ]ව, ෙවi �6ෙෂ6W (Wei Jingsheng) 9K6 9Yතර කරන ප��, 1968 - බලා>මක ��කර පළා>කරණය Iළ - 166

නැ>නc ෙහාඳ =ත සංචාර සහ �වමාරැ වල - HLසරබද පැ)ර පැව) �Q®ත ත>වය6 රI @රකරැව6 දැන ග]g- ඔS6 
ෙර�මෙය6 තම6ව ඈ> කර ගැ¬ම ෙ\ගව> e ආකාරය.

 Mao Zedong, Little Red Book; song quoted in Zhai Zhenhua, Red Flower of China (New York: Soho, 1992), p. 81.167



“මට ඕනකමQ )�ෙ¢ නැහැ ෙම= එ6න,” ඔ� හැෙම5ටම ඇෙහන ෙY හඬ 
ගෑෙ\ය, "ඒ> මෙW අcමා මට බල කළා. ඔබ ප|)9Oල�යවා�ෙයQ සහ පSලට 
අවනc�වQ. ඔබ ආ¢£වට බරපතල අවාK ෙගනැ�ලා )ෙයනව. Kරෙගදර K·ම 
]වැර�ව ඔබට Kgධ 9ය [>තQ. මට Vය6න )යන එකම ෙg ඔබ ඔබව ෙහාÃ6 
ප|)සංYකරණය කරගත [I බවi, නැ>නc ඔබට ලැ�ය [>ත ඔබට ලැෙÁ9.” 
ෙc අෙතාරQ නැ)ව බැණවැ-ම ගැන @රකරැව6 පවා ¿�මයට ප>ව KLයහ. 
Kරකරැවා ආපF KරzLයට ,ෙl හඬා වැෙටm6—එය තහනc eවV—“ෙcක Kgධ 
ෙවනවා Vයල මම දැනෙගන =Lයා නc ඔ� උප6 9ටම මම ඔ�ෙW ෙබ�ල 
m�කලා දානව,” යැi මIරm]. Lෙය6 [@රකරැවා] Kg¨ය ගැන ඔ� ෙවත VK� 
තරවtවQ පවා ෙනාකරන ල�.  168

 ඒ දරැවා 1966 ෙවg- අSරැ� පහෙළාවQ පමණ ෙව6නට ඇත, රI @රකරැව6ට 
එකI ෙවන ]K වයසi. ඉතාම> බාල 9ෙl පF eව6 වඩා>ම ප|ච¢ඩ e අයi, 
වැෙය6ම තම 96�තය6ව ප�භවයට ප> කර6නට දැ උන6�වQ දැQ e අයi. 

 ඒ බාල වයYකාරය6 අෙනQ පැ>ෙත6 ඉ¥ඡාභංග>වෙය6 ෙපෙළm6 KLයහ.  -.ඝ 
පා ගමන, පළ@ රI කඳSරැ, 1936-1938 ජප6 9ෙර5¡ ග��ලා ෙමෙහ[c යනා- 9Oල�ය 
සහ [ද කාලය6= අ>දැÑc ගැන ඔS6ෙW ෙදම\Hය6ෙW පරcපරාව හැම 9ටම Vයා 
KL ෙලK6 ඔS6ට �ර V�යා දQව6නට අවYථා ෙනාeහ. මාQY Vයන ලgද ෙවන> 
වචන ව:6 Vයෙතා>, නැවත වතාවQ ඉ)හාසය ය� �ග හැ�ය [I 9ය, ඒ> ෙමවර 
එය ෙබාරැවQ ෙලK]. 1957 “]වැර�කරණය” ම.දනෙය6 ගැලෙවන ලද පමණට වැ 
9චQෂණෙය6 [I e Úරැවරැ6 9K6 පැවැ>e ඔS6ෙW සා=තs උරැමය සහ ]දහස 
H�බඳ සංවාද ෙබාෙහාමයQ ෙනාලැෙබන ෙc අය ඔS6ට ලැ° )�ණ අ�ප දැMම—මාඕ 
සහ ෙල]6 ංගක එකIවV6—ෙයාදාෙගන 9Oලවෙl නාමෙය6, එය අාය)නක කරන 
ලgෙg ප|)ඵලය e අපැහැ�: 9යSල ප|^න කර6නට පට6 ග>හ. පං) පදනෙම6 [I 
ෙත5රා ගැ¬c H�ෙව> සහ ෙක5ටා වැ] බාධක වලට භාජනය e ඔS6 අත�6 
බ�තරයQ “ක`” යැi ව.¼කරණය කරන ලද සමාජ ෙකාnඨාශ ව:6 පැmº අයi. 
ඔS6ට රYසාවQ ලබාගැ¬ම ෙහ5 ඔS6ෙW අගය ෙප6Mc කරන ෙහ5 අෙOQෂාව6 
@�6ප> කරන �වන ත>වයQ ගැන සැබැ96ම බලාෙපාෙරා>I තබාගත ෙනාහැV e 
අයi. “ක`” අය ෙබාෙහ5 9ට බ�තරය e එ�n 9gව> ආයතන Iළ වැෙය6ම 
9Oලවකාµ eෙl ද ඔS6මය, 1966 ඔQෙත5බ. 1 වැ]දා ‘සංYකෘ)ක 9Oලව ක¢ඩායෙc’ 
]ෙ\දනය ]ල වශෙය6 “MF�F උප>)ෙය6 [I” අයට රI @රකරැව6 �ෙc හැVයාව 
9වෘත �ම V�යාව:ය �ය> කරන ලද ප|ධාන HයවරQ eෙlය.  169

 ෙනාවැcබ. 16 සහ ෙදසැcබ. 15 වැ]දා ලැෙබන ]ල අවසර ව:6 කcහ� Iළ සහ 
ගcමානවල රI @රකරැව6 ක¢ඩායc ].මාණය Vµම වsාපාරය ³රණා>මක ෙලK6 
වsාOත කරන ල�. සංYකෘ)ක 9Oලවය ආරcභෙl - ෙYවකය6 පාලනය කරග6නට 
¬)ගත කළ ඍනා>මක ෙgශපාලන ෙරÚලාK ෙබාෙහාමයQ ද සමාෙල5පනය කරන ල�. 
අවYථාෙව6 ප|ෙය5ජන ග]m6 ¿නරැ>ථාපනය � )�ණ අය “දQçණාංශ” යන ෙ�බලය 

 Pasqualini, Prisoner of Mao, p. 294.168

 Harding, “The Chinese State in Crisis,” p. 150. Anyone who had been in prison, however, was forbidden to take part in political 169

activity; Hinton, Shenfan, p. 529.



Øෙල5>පාටනය කරග6නට සහ Kය�ල6ෙWම ම) සහ “වැර�” සටහ6 e රහKගත 
:HෙගාM 9නාශ කරග6නට ද ෙවෙහස eහ. KF6 සමඟ ෙYවක ව.¼කරණය6 ෙදකQ 
එකI eහ: ඔS6ෙW වයස zමQ Sව> “පFගා² කාරකය6” සහ ෙgශපාලනමය ෙලK6 
ෙවනY 9�යකට සැලzc ලබා )�ණ අය (ඒ> ප|ාෙය5,කව Kය�ල ෙgශපාල]ක � 
)�ණ); ඉතාම> තරැණ වයYවල KL �නපතා ෙ\තන ලබන ඒ ]සා රfVයා FරQçත 
බවQ ෙහ5 වෘ>³ය සm) සාමා�ක>වයQ ෙනා)�ණ ඍI අMව රfVයා කළ ෙYවකය6 
සහ ෙ\තන ඉහළ දැ²ම සහ Y¯ර කා�න ෙකා6ත*ා>I අෙOQෂා කළ ෙYවකය6.  170

අ8)6 හදන ලද 9ශාල කcහ� Iළ බ�තර ෙYවකය6 ඒ අවස6 ව.¼කරණෙl KL 
අයi. Kය වෘ>³6 ව:6 ඉහළට යා හැV අනෙOQçත අවYථාවQ �t තරැණ කාඩ.වරැ, 
අ³තෙl - යc 9�යV6 දâවc 9Ãන ලද ]සා යc 9�යV6 ප�ගැ¬මට ක�ම ෙසායm6 
KL කළමනාකරැව6, සහ සාමානsෙය6 KLන අවYථාව-6 යනා- වශෙය6 මහ> H�සQ  
eහ.  එi6 හට ගැෙනන ඒකාබgධය, සමාජමය වශෙය6 ෙහාඳ ත>වයකට ප>ව6නට 171

ආශාෙව6 KL අසIL6 Hµ KLන අයෙW එකIව, —පාසැ�, කcහ� සහ කා.යාල යන 
Kය` ආයතන වලට පහර එ�ල කර6නට Çදානm6 KL අයi. ඒ> අවසාන 9^ෙ�ෂණය 
Iළ - ඔS6 සැමදාම KLන F8තරය බව පසQ eෙlය. ඔS6ෙග6 Kයයට 20 Q පමණQ 
නගරෙl වාසය කළහ. HLසරබද =Lෙl ඊට> අ£ F8තරයV. මධsම පාලනෙය6 සහ 
PLA ව:6 එන පරYපර 9ෙර5¡ ]ෙය5ග ]සා ඔS6ෙWම ෙරÚලාK ව:6 ගමන වළQවg- 
පමණQ ඉහත සඳහ6 කළ අයට ජයගqහණයට හැVයාව ලැ�ණ. ෙකෙY ෙහ5 අවසානෙl 
- 9Oලවයට පණ �6ෙ6 සහ එ= ෙ\ගය 9භාග කර බැ8ෙ\ සැම 9ටම මාඕ 9K6මi. 
ඔ� ද සමහර 9ෙටක කළ [>ෙ> zමQදැi දැන KLෙl නැත. බල අරගල සහ 
ප�Yථා¬ය ත>වය6 Ëඝ,ෙය6 ෙවනY ෙවg- ඔ� ]රIරැවම කැරf�ල සහ ඔ�ෙW අත e 
බලය අතර සං=ÃයාවQ  ෙසායm6 KLෙlය. ෙc “කැර:කරැව6”—(ඔS6ෙW එකම 
එක@Iව eෙl නම පමණV)—අවසානෙl - බලය අ�ලා ග6නට සම> e 9ට (නැ>නc 
හ�යට V\ෙවා> එය ඔS6 අතට බාර �6 9ට), ඔSෙනාS6 අතර ඇ) පරYපර 
9ෙර5ධය6 සහ ඔS6ෙWම ආ>මා.ථකා² අෙOQෂාව6 වහාම ඉYමI ෙවm6, z�රැ 
අරගල ඇ) කරm6, ෙබාෙහ5 9ට අ9ග> අරගල, තම6ව යමකට ‘එෙර=’ යැi පමණQ 
].වචනය කරග6නට සම> e ක¢ඩායc බවට ප>ව KLයහ.  172

රL vරකරැව4ෙi wjMම& ෙහaරාව 

 සමYත සංYකෘ)ක 9Oලවෙl “9Oල�ය කැර:කරැව6” බ�තරය ෙලK6 
සැලෙක6ෙ6 1966 - වධ=ංසනෙl ෙය�± KF6 සහ පාසැ� දරැව6ය. සාෙOQෂ ෙලK6 
මරණ සංඛsාව අ£ෙව6 දV6නට ලැ�± අතර VK� නව ක�ෙම5පායයQ ෙයාදා 
ෙනාගැ]ණ. උgෙ\ගකාµ ෙලK6 සහ ෙයෟවනෙl පරÙඩාකා²>වෙය6 Kgධ Sව>, අෙනQ 

 White, Policies of Chaos, pp. 245-247.170

 ෙමය ]සා වාසනාව6 මහ> ෙලසV6 අ]> පැ>තට හැ�ණ. උදාහරණයQ වශෙය6 ෙහනා6 (Henan) = ප|ධා]යා e පැ6 Âෙෂ6W 171

(Pan Fusheng) ව අ6ත මාඕවා- e K¿ (Wu Zhipu) ෙW උවමනාවට අYකරන ලද න@> ‘ෙ^��ඨ ඉ�� Hcම’ට මඳQ ක�6 ෙ� ෙච6 
ෙබාඩාෙW අ6ත වාම ක�:ෙl ෙකාටසQ හැLයට 1966 - නැවත> තනIරට ප>9ය. ඒ අතරIර - e අ> අඩංÚවට ගැ¬ 1967 - 
සමහර 9ට කැ6ට6 = රI හ@දාව අ)6 මරා දැෙමන ල�. See Domenach, Origins of Great Leap Forward, p. 167.

  See on this the fascinating picture drawn by one former Red Guard who became a university lecturer in the United States: Wang 172

Shaoguang, Failure of Charisma: The Cultural Revolution in Wuhan (Hong Kong: Oxford University Press, 1995), pp. 95-111, and 
161-209.



පැ)කඩ ව:6 ඒ වධ=ංසනය6 1950 ගණ6 වල - 9gවI6ට එෙර=ව �ය> කළ 
�gධකරණ හා සමාන eහ. ඒවා ඕපපා)ක eවාදැi Vයා පවා අපට 9මKය හැVi. සෑම 
රI @රකරැ ඒකකයQම මාඕ සහ ඔ�ෙW ෙහංචiය6ෙW රෑකඩ බවට ප>ව )�ණා යැi 
9^වාස Vµම අàත යැi ෙපMන>, උදාහරණයQ හැLයට මාඕෙW භා.යාව e �යැ6W 
V6W Iළ ජනා¨ප) :[ ශඕVෙW භා.යාව e වැ6W Úවා6Wෙම (Wang Guangmei) 
ෙවත පැව) ඊ.ෂsාව වැ6ෙන6, :[ ෙවත කඩා පා> e ෙúදවචාකය පFපස eෙl 
zමQදැi Vයා පැහැ�:ව පහදාගත හැVi.  ඔ�ට Yවයං  9ෙ\චනයක ෙයෙද6නට>, 173

එ= - ඇ) පමණට �දකලා eවා යැi මාඕ 9^වාස කළ පFව ඔ�ව Kරෙගදරකට දමන 
ල�ව එ= - වධ=ංසා යටෙ> ඔ� mය ,ෙlය. අෙනQ අතට, è එ6ලාi ෙකාතරc දැ 
ෙලසV6 9ෙ\චනයට හF eව> ]6දාෙව6 ගැලෙව6නට සම> eෙවV. වsාපාරෙl 
ඉතාම> ආෙ\ගÐ� පැ)කඩ eෙl ඉහළම තනIරැවල KL අය පරණ ෙක56තර H�මසා 
ගැ¬ම සඳහා රI @රැකරැව6 භා9තා කර ගැ¬මi. එi6 ‘-.ඝ පා ගමන’ ෙපර පට6ම 
පQෂ සාම,qෙl ]^_ත අවසානයQ පැව) බව දQවi. ෙමය තව> වැ කරන ලgෙg 
තරැණ ෙකාm[]Yn කාඩ. �gධකරණය Vµම ]සi, ඔS6ෙW තනIරැ ව:6 Kයයට 60 
Q පමණ අi6 කර දැ@ණ> ඩ6W Qෂ\H6W වැ] ෙබාෙහ5 ෙදෙනzව වසර V=පයකට 
පFව, එනc 1976 - මාඕ ෙW mය ය6නට> ක�6 නැවත YථාHත කරන ල�. ෙc Kg¡6 
වල - පවා ප|ච¢ඩ>වය z�රැ ෙනා�ය. 1930 ගණ6 වල - Yටා:6ෙW U.S.S.R. - ෙම6 
ෙනාව, තමනට =m e අයහප> ත>වය6 ව:6 ගැලෙව6නට ෙබාෙහ5 ඉහළ තනIරැ 
දරන ලද ]ලධාµ6 සහ කාඩ.වරැ සම> eහ. එතරc ෙදෙනQ දැන ෙනාKL පත� 
කට[I ඇම)වරෙයQ රI @රකරැව6 9K6 බැට -ම ]සා mය ,ෙlය, ඒ> ඉහළ 
මnටමV6 Kgධ e අ¨කරණමය ඝාතන VKවQ ෙනා�ය. 1969 - :[ උමI �ෙම6 mය 
,ෙlය. 1967 ©: මාසෙl - ඉළ ඇට ෙදකQ කැ¸ම ]ල වශෙය6 “අරගලයQ” යැi 
සැලෙකන ලද ෙප6W ෙඩ�ආi (Peng Dehuai) 1974 - H�කා ෙර5ගෙය6 mය ,ෙlය. 
9ෙgශ කට[I ඇම) ෙච6 i (Chen Yi) 1969 - HLසරබදට යැ9ණ. ඒ> ඔ� අ¨කාµ6ව 
කැම) කරවාෙගන :6 බාඕ මරණාස6නව KLය - ඔ� හා KL6නට සම> eෙlය. බාඕ 
mය ෙගාY වැ ක� ෙනායා ෙච6 i ද mය ,ෙlය. අßරැ Kg¨යQ eෙl ආරQෂක ඇම) 
e 8ඕ රැiVං (Luo Ruiqing) ටi. 1965 ෙනාවැcබ. මස පැව) �gධකරණයක - ඔ�ව 
ඉව> ෙකෙර6ෙ6 කැ6W ෙෂ6Wට ඒ තනIරට ප>ෙව6නට මග පාදා -මටi. ඊ ළඟ 
වසෙ. - Kරගත වන රැiVං ජෙ6ලයV6 ප]6නට තැ> කරg- පාදයQ බරපතල ෙY 
Iවාල 9ය. ඔ�ෙW සcß.ණ පාෙප5¥චාරණය ලැෙබන ෙතQ ප|)කාර සඳහා අවශs e 
ශලsක.මය ක� දමන ලද ]සා ඔ�ෙW පාදය 1969 - කපා දමන ල�. ෙකෙY Sව> ඔ� 
මාඕට වඩා �Ú කලQ �ව> eෙlය. නායකය6 රඳවා තැෙබන ලද Kරබ6ධනාගාර 
ත>වය6 අවමානය ඇ) කරන සහ ෙ\දනාකාµ eව>, ෙල5ගාi ෙවත යවන ලද m:යන 
ගණනක Kරකරැව6 9K6 අ> දVන ලgදQ හා VK> ෙලසV6 දරැ± eෙl නැ) අතර 
ඔSනට අවම ෙසෟඛs පහFකc පවා ලැ° )�º.  174

 රI @රකරැව6 ෙයාදාග> උපාය මා.ගය6 රෙn හැම තැනකම, හැම නගරයකම සහ 
හැම 9^ව9දsාලයකම, ෙúද¬ය ෙලK6 ඒකාකාµ eහ. රෙn වඩා>ම නc�කාර 
9^ව9දsාලය ෙලK6 සැලෙකන ලද ෙබi�ං = ෙබiඩා (Beida) 9^ව9දsාලෙl ද.ශනය 

 Roux, La Chine populaire, 2: 45-46.173

 Yan and Gao, Turbulent Decade, pp. 152-166 and 197-228.174



ඉගැ6e ÚරැවරෙයQ e ¬ [ආ6K (Nie Yuanzi) 9K6 ෙ.ෙය5ව හරහා ‘9ශාල අzරැ 
ව:6 ]ෙ\දනයQ’ (dazibao) 1966 ©] 1 වැ]දා Vයැ�ෙම6 පFව Kය�ල ආරcභ eවා 
යැi සැලෙQ. ]ෙ\දනෙය6 “අරගලය” කැඳ9ණ, එෙYම හIරා භයානක යැi දැQ9ණ: 
“සංෙශ5ධනවා-6ෙW ��ට බලපෑc කඩා දම6න, එය ³රණා>මකව, රfක�වා- ෙලK6, 
සමYත සහ සcß.ණ ෙලK6 කර6න! ෙc භයානක ස>I6ව, ෙc කෘ^ෙච\-වැ] 
ප|)සංYකරණවා-6ව 9නාශ කර6න!”  m:යන ගණ]6 KF6 කmt සං9ධාන Vµම 175

පට6 ග>හ. ඔS6ෙW ආරQෂාව ෙවMෙව6 කට[I කර6නට තැ> කළ නගර සහ පළා> 
අ¨කාµ6, ඔS6ෙW Úරැවරැ සහ ඔS6ෙW මහාචා.යවරැ ඔS6 වහාම හඹා ෙගාY දඩයc 
කළ [I “භයානක ස>I සහ යQz” හැLයට සැල¶හ. යc ප�ක�පන ප|මාණයV6 [I 
ඔS6 ඒ අයව “��ට -]යYවරැ,” “ඌරැ ෙහා�ම6,” නැ>නc “උරග YÙ|I” යනා� ෙලK6 
නc කළහ. 1967 ©: 18 වැ]දා සංYකෘ)ක 9Oල�ය ක¢ඩායෙc අ6තවා�ෙයQ e V 
ෙබ6[ (Qi Benyu) ෙප6W (Peng) ගැන ෙම ෙY Ñෙ\ය: “9ෂzරැ ස.පයා තව �රට> 
ෙසලෙව6ෙ6 නැත, ඒ> ඔ� තවම mය ෙගාY නැත. ෙප6W ෙඩ�i නමැ) කඩදාK 
ෙකාLයාට ඇKHය ගහ6ෙ6 නැ)ව මර6නට ¿`ව]. ඔ� මරණෙl ප|�නෙයV. 
ෙනාෙස�ෙවන කtYෙසQ ෙම6 KLන ඔ�ෙW ඉ�ය\ෙව6 රfවෙට6න එපා, ඔ� මරණයට 
ප>ව KLන ෙලසQ රඟපානවා, ඒ එයාෙW සහජ ආශයi. zරැmºය6 සහ පහළම 
මnටමක KLන ස>I6ට පවා �9ගලවා ගැ¬ෙc සහජ ආශයQ )ෙයනවා; එයා වෙW 
මාංශ භQෂකය6 ග>තම ත>වයට ඊට> දරැ±i. එයාව �මට වැෙට6න පi6 ගහ6න, 
ඊට පYෙY පi6 පාගා දම6න.”  ෙc මැෙවන _>ත රෑප බරපතල ෙලK6 H�ගත [I 176

eහ, ඒවාෙl අර@± eෙl 96�තයා සමඟ අනනsතාවයQ VKෙY>ම ෙනාහැෙදන ෙලK6 
අMකcපාවට යටප> කර දැ²මi. එවැ] නc ව:6 හැÃ6�ම I�6 “අරගලය” සහ 
ෙබාෙහ5 9ට එයට ඉලQක ෙවන ¿gගලයාෙW මරණය ද, ප|ව.ධනය කරන ල�. ෙබi�ං  
= - 9^ව9දsාලîය වsාපාරයQ ෙලK6 �ය> කරන ලැÒ “Kය` �යzරැ ස>වය6 මරා 
දම6න,” යැi කැඳ�ම ය6න ]කc කරන ලද ත.ජනයQ ෙනා�ය. “පං) හIර6” තම 
Hෙn එෙY යැi Vයැෙවන දැ6�c එ�ලා ෙගන ,යහ. ඔS6ට 9=` සහගත වYත*, 
(කා6තාව6ට 9ෙ^ෂෙය6ම) ෙතාOH පැළඳෙගන ය6නට Kgධ eහ. එෙYම H�z� 
සහගත සහ ෙ\දනකාµ ඉ�ය\ ව:6 KL6නට බලා>මක ෙකෙරන ල�. ඔS6ෙW @�± 
වල ³6ත ගාන ල�. එෙYම m]Y බෙ\ ෙගෟරවය නැ) කර දැ²මට ඔS6ට අ> සහ 
දණ=Y ව:6 Kට බ�ෙලQ ෙම6 �ර6නට ද Kgධ eහ. “අ^වයා” යන අ.ථය ඇ) මා 
(Ma) නමැ) එක මහාචා.යවරෙයQට තණෙකාළ කෑ ම බලා>මක 9ය. ඔ�ෙW KF6 
ෙව)6 එ�ල e ÚLබැට ව:6 මරණයට ප> මහාචා.යවරෙයQෙW සගෙයQ e තව> 
මහාචා.යවරෙයQ ෙමෙY Ñය: “ඒක Kgධ Sෙ6 ෙකාෙහාමදැi Vයල මට වැටෙහන තරc. 
ඉඩc =mය6 එවක - හIර6. ඔS6 සැබෑ ජනතාව Sෙ6 නැහැ. ඒ ]සා ඔSනට එෙර=ව 
ප|ච¢ඩ>වය ෙයාදා ග6න ¿`ව6. ඒක H�ගැෙනන ලgදQ.”  1976 අෙග5YI මාසෙl - 177

ෙබi�ං = ¿ව>ප> ]ෙ\දනය කර KLෙl මාඕවා--9ෙර5¡6 “�� �ෙW �වන ²ය6” ]සා 
ඔS6ව මරා දැmය [I බවi.  ෙමවැ] m]Y ත>වයට ]ගqහ කරන V�යාව:ය ක�6 ද 178

අ>දැක )�º. ඒ 1949 - කෘç කට[I ප|)සංYකරණ [ගෙl - ය. එක උදාහරණයQ 

 Ibid., p. 28.175

 Ibid., p. 210.176

 Quoted in Thurston, “Urban Violence.”177

 Quoted in Marie-Claude Bergère, La République populaire de Chine de 1949 à nos jours (Paris: Armand Colin, 1987), p. 133.178



නc, එක ඉඩc =mෙයQව නÞලට බැඳ තබා zöර හා6නට යැi Vයm6 කස පහර 
ෙදන ල�, එ= - ගcබද වැKය6 ෙමෙY කෑ ගැÇහ: “ඔබ අපට ස>I6ට වෙW සැලzවා, 
දැ6 ඔබට ¿`ව6 අෙO සතා ෙව6න!”  ෙවන> “ස>I” m:යන ගණ]6 එයාකාර 179

ෙලK6 Iර6 කර දමන ල�. සමහර අයව අMභවයට ගැ]ණ: Úවා6Ë (Guangxi) = 
9දsාල @�Úරැවරැ6 සහ Úරැවරැ6 බ�තරයQ ෙව)6 අ£ම වශෙය6 137 ෙදෙනQව 
පළාෙ> ෙකාm[]Yn පQෂ ශාඛාෙ\ කාඩ. ෙව)6 ලැෙබන සහාය අMව එෙY අMභවය 
Kgධ 9ය. සමහර රI @රකරැව6 කැ6Lෙc - m]Y මY ඉ�ලා KLයහ, සමහර Yථාන 
වල - එය සතsෙය6ම Kgධ 9ය. 1970 - ෙල5ගාi = මරණයට ප@±වන ලද එක 
m]ෙසzෙW ෙමාළය ආරQෂක හ@දාෙ\ සාමා�කෙයQ ��න ලද බව, හැ� e (Harry Wu) 
K= කරi. ඒ මරණයට ප@±වන ලද ¿gගලයාෙW අපරාධය eෙl තාOපයක “සභාප) 
මාඕ භංග ෙ\වා” යැi :�මi.  180

 ඒ @� �නවල - රI @රකරැව6ෙW ප|ධාන අãෙO|රණය zමQ eවා දැi Vයා 
පැහැ�: නැත. සමාජය ෙවනY කරන සැබෑ ආශාවQ අතර සහ -.ඝ උ±Fc ,cහානයක 
ප|)�cබයQ 9ය හැV e 9ශාල ප�මානයක “K��c” වලට සහභා¼>වය ගැන හැóමQ 
ය6න අතර ෙද,යාවV6 පFෙවm6 KL බවQ ෙප¬ යi. ෙc හැóc සමඟ සාcප|දාiක 
ෙලK6 එකඟෙවm6 බා=ර කරදර වලට හF ෙනා� K·ෙc ආශාවද එකI � )�º. ඒ 
VK> ෙනාකර KLෙl නc එ= - අෙයQ සංෙශ5ධනවා�ෙයQ හැLයට සැලෙකන කාලයV. 
ෙc Kය` සාධක Yවභාවෙය6ම මග පාදන ලgෙg 9Oලවය තව> �රට ෙගන යෑමටi. 
Øලාරcභෙl Kටම පරYපර 9ෙර5¡ ත>වය6 පැහැ�:ව ෙපෙන6නට )�º: අෙග5YI 18 
වැ]දා මාඕ 9K6 ]ෙ\දනය කරන ලද “අෙයQ 9Oලව Vµම සෑම 9ටම ]වැර�i,” යන 
සරල සට6 පාඨය හැම තැ]6ම ඇFº. ෙකෙY ෙහ5 ෙc සට6 පාඨෙය6 මාQYවාදෙl 
“දහසQ H�ෙව>” සාරාංශ කරන ලදැi අභ!පගමනය ෙකෙරන ල�. ඒ කාලෙl - ම, 
ජනා¨ප)ෙW සහ ඔ�ෙW ජනH|ය ‘zඩා රI ෙපාත’ වැ] කෘ) වෙn සැබෑ ෙපෟරැෂ ඇද=: 
ක�:වාදයQ හට ගැ]ණ. ඒ Kය�ලටම උ6 පැව)ෙl 9Oලවෙl ෙයෙද6නට අi)යQ 
ඇ>ෙ> කාටදැi Vයා> සහ එය ෙකාතැන - Kgධ 9ය [Iදැi Vයා> ³රණය කරන 
ආ¢£වi. “වම” යන වLනා ෙ�බලයට F�Fකc ලැÒ සං9ධාන ෙව6නට රI @රකරැව6 
අතර උගq තරඟයQ ඇ)�ම ප|)ඵලය eෙlය. Kය` සං9ධාන පහරට @�ණ ෙදනවා යැi 
Vයැෙවන ලද Sව>, :6 බාඕෙW පාලනය යටෙ> e [ද හ@දාව රI @රකරැව6ව 
ආරQෂා කළහ, ඔSනට 1966 KKරෙl - @` #නය ¿රාම ෙනාmෙ� ප|වාහන පහFකc 
සහ ඔS6ෙW වැඩ කට[I වලට Ø:ක YථානයQ ලැ�ණ. ෙමය සාධාරþය කර6නට 
“අ>දැÑc �වමාරැ” යැi Vයන ලද ෙමෙහ[c, එනc එ= ඉහළම සIට වන සභාප) 
මාඕ @ණ ගැKය හැV තරැ පෙ� අවYථාවQ දQවන ලgදා Sවද, VKදා ඔS6ෙW ගcමාන 
ව:6 බැහැර ෙනා,ය තරැණ අයට බමන ග)ය ඇ) කරන සංචාරක ගම6 හැෙර6නට 
ෙවන> ෙදයQ ෙනාලැ�ණ. එවැ] රfY�c වල - ෙක�ල6 ෙව)6 කÅ` වැ,µම සහ 

 Belden, China Shakes the World, p. 228.179

 Becker, Hungry Ghosts, p. 218; Wu, Laogai, p. 46.180



අ)ශය ආෙ\ගÐ� හැKµc අ]වා.ෙය6 අඩංÚ eහ. තදබදය Iළ - සමහර ¿gගලය6 
පෑ¼ mය ,යහ.  181

 “අHට කරැණාව6ත බව එපා; අHට ඕනෑ [gධයi,” යැi අෙග5YI 18 වැ]දා මාඕ 
]ෙ\දනය කෙxය. රI @රකා�යQ e ෙසා6 �6�6 (Song Binbin) (“කරැණාව6ත ෙසා6” 
ය6න ඇයෙW නෙc අ.ථයi) හ]කට ඇයෙW නම ෙසා6 ෙය5S (Song Yaowu) (“[gධය 
ඕනෑ e ෙසා6”) යැi ෙවනY කරග>තාය.  අෙග5YI අග - ෙපා:Y කාඩ. රfY�මක - 182

�යැ6W V6ෙW කවෙl e නව ආරQෂක ඇම) e QÊ 4K (Xie Fuzhi) සභාවට ෙමෙY 
Vයා KLෙlය: 

අHට අ]Q හැෙම5ම වෙW හැKෙර6න බැහැ සහ සාමානs ෙපා:Y H�ෙව> 
අMගමනය කර6න බැහැ. අ]> අයට පහර �6න ]සා ඔබ ජනතාව අ> 
අඩංÚවට ග>තා නc ඔබට වැර�ලා: මරා දැ²c කළ රI @රකරැව6ට දâවc කළ 
[Iද? ජනතාව මැ�ලා නc, ඉ)6 එෙහනc ඔS6 මැ�ලා ය6න මෙW මතයi; ඒ 
ගැන අHට කර6න VK ෙදයQ නැහැ, සහ ඒක අෙO ගැට`ව ෙනෙමi. ෙපා� 
ජනතාව ඝාතන වල ෙයෙදනවා යන අදහY ගැන මම සIටQ දQව6ෙ6 නැහැ, ඒ> 
ෙපා� ජනතාව නරක අය ගැන gෙ\ෂ කරනවා නc අHට ඒ අයව නව>ව6න බැහැ, 
ඉ)6 අH ඒ අයව නව>ව6න වෑයc ෙනාකර KL@. ජනතාවෙW ෙපා�Kය රI 
හ@දාව HtපK6 KLය [Ii. අH ඔS6 සමඟ =තවා-ව KLය [Ii සහ ඔSනට 
ෙතාරIරැ ලබා�ය [Ii, 9ෙ^ෂෙය6ම ව.¼කරණ [ක`] පහ සcබ6ධෙය6.  183

 එයාකාරෙය6 @� අව¨ෙl - ගැtම සාෙOQෂ ෙලK6 අවදානc ෙනාමැ)ව පැව)ණ: 
පරYපර 9ෙර5¡ රf: ව:6 ෙÁරා ගැෙනන පQෂය හ@ෙ\, මාඕෙW ].ලÉජ හැKµෙම6 
ග�ගැË, ඔS6 �t ෙgව� ෙහළා දV6නට �ෙය6, Kය` පා.ශවය6ට පහFෙව6 එකඟ 
ෙව6නට හැVයාව ලැ�ෙ6 9gවI6 සහ ඔS6 හා සcබ6ධ Kය` ෙg—ෙපා>, _ත*, 
Hඟ6 මැLෙය6 තැMණ භා¢ඩ, ¿Yතකාල, ෙකෟIකාගාර, සහ Yමාරක—යන Kය�ලම 
පහF ඉලQක �මi. 

 9gව> 9ෙර5ධය #න ෙකාm[]Yn පQෂෙl -.ඝ කා�න සcප|දායV. මාඕ එ= 
සැලVය [I උදාහරණයV. හැම තැනම KLන රI @රකරැව6 9K6 ඔ�ෙW සට6 පාඨය 
නැවත නැවත> Vයන ලදහ: “ධනප) පං)ය හම ෙවi; 9gවI6 යM හෙc වැෙඩන 
මi� ෙව). හම mය ,යාම තව �රට> මi� පව)6ෙ6 නැහැ.”  ]ලධාµ6ට “9gව>” 184

යන වචනය “ගඳ ගහන” යන 9ෙ^ෂණ පදය ෙනාමැ)ව උ¥චාරණය කළ ෙනාහැV 9ය. 
ඌරැ ෙකාtවV6 එ�යට පැmº පF ෙසෙරO¿වQ H�K� කළ ෙඡා6 පැYzවා: ෙවත 
@රකරැෙවQ වරQ ෙමෙY Ñෙ\ය: “ඔෙÁ ෙමාළය ඊට වඩා අH�K�i, එය ඊට> වැෙය6 
ගඳ ගහනව> එQක! වහාම ඕක නව>ව6න. ඕක �.�වාË හැ�යාවQ. ඒ ෙවMවට ඔෙÁ 

 Ling, Reg Guard, pp. 174-183; Zhai, Red Flower, pp. 84-90. මාඕ ස²පෙය6 දැÑම ෙබාෙහ5 9ට කළVµමQ ඇ) කෙxය: “ඔ� මම 181

=Iවාට වඩා වයසකi, ඔ�ෙW ෙකා¢ඩය බාෙගකට වැෙය6 F�i. ඔ�ෙW @�ණ වයසක m]ෙසzෙW වැ]i, එය ��Fෙ6 නැහැ 
එෙY 9ය [I ෙලK6. ඔ�ෙW හැKµම ඉතා ෙසm6 Kgධ eවා. ඔ� හ�යට _>ත 9Qෙ�පෙය6 [I වයසක H�mෙයQ වෙW”; Zhai, p. 
87.

 Thurston, “Urban Violence,” p. 149.182

 Yan and Gao, Turbulent Decade, p. 76.183

 Nien, Life and Death, p. 69.184



ඔ` H�K� කරග6න!”  සංYකෘ)ක 9Oලවය පට6 ග]g- Kය` පාසැ� දරැව6ට සහ 185

KF6ට මාඕ ෙව)6 ඉගැ6�ම ගැන e zඩා ෙව`මQ සපයන ල�, එ= ඔ� ධානs ව.ග 
පහQ හÅනාග6නට ෙනාද6නා Kය` Úරැවරැ6, “ඔS6 තව වැෙය6 ඉෙගන ග]g- තව 
වැෙය6 ෙම5ඩ ෙවනවා,” යැi Vයm6 ෙහළා දැÑය. අධsයන කාලය6 ෙකL Vµම සහ 
තරඟ 9භාග ව:6 9^ව9දsාලය6ට ෙත5රා ගැ¬ම Øෙල5>පාටනය කර දැ²ම ඔ� H|ය 
කරන ල�: 9^ව9දsාලය6 යM 9ෙ^ෂඥය6 ෙනාව රI @රකරැව6 ¿�±ව සඳහා 
පව)6නV, ඒ ]සා ඒවා රI @රකරැව6 ෙලK6 උප�න ඕනෑම ෙකෙනzට 9වෘත 9ය 
[Ii.  186

 ඒ ෙවg- ෙබාෙහ5 �රට Yවයං-9ෙ\චන වලට @�ණ - KLන ලද 9gවI6ට 
ප|)ෙර5ධයQ දQව6නට එතරc උවමනාවQ ෙනා�ය. 9=` සහගත වYත* ව:6 [I 
වෙය5වෘgධ ෙ�ඛකය6ව 9ඩාෙව6 ඇද වැෙටන ෙතQ පාර ෙදපැ>ෙ> KLන තරැණ අයෙW 
අපවාද වලට සහ පහර -c වලට ලQ කරm6 �� Iළ ඇ9gදවන ල�. V=ප ෙදෙනQ 
එෙY mය ,යහ. අෙග5YIෙ\ - ෙ^��ඨ ෙල5 Ð (Lao She) සහ සැOතැcබ. මාසෙl - 
බ�සැQ (Balzac) සහ මැලා.ෙc (Mallarmé) රචකය6ෙW කෘ) ප�ව.තනය කරන ලද Â 
ෙලi (Fu Lei) ඇI` තව> සමහර අය Kය�9නසා ග>හ. ෙට6W ෙට5 (Teng To) ව මරා 
දමන ල�; e හා6 (Wu Han), චාඕ è-: (Chao Shu-li), සහ Î _6W (Liu Ching) Kරෙගදර 
Iළ - mය ,යහ; පා V6 (Pa Kin) වසර ගණනාවQ ]වා ස අඩYKෙl KLෙlය. 6 
:6W (Ding Ling) 9K6 වසර ගණනාවQ )YෙY කළ අධsයන කට[I අ�ලා 9නාශ කර 
දමන ල�.  ෙc 9Oල�ය ඝාතකය6 Iළ e පරÙඩක සහ අ6තගා² හැ�යාව6 හ�K 187

9නාශයQ ඇ) කරm6 )�ණ; 4�ය6 (Fujian) = H=L Qç යාෙම6 9^ව9දsාලෙl 
“සමහර Úරැවරැ6 තව �රට> 9ෙ\චනය සහ ]ර6තර පහර -c ඉවසා දරාගත 
ෙනාහැVව ෙබාෙහ5 �රටකට අප ඉ��ෙlම ෙර5¼ � mය ,යහ. එෙYම ජෙ6ල ව:6 
එ�යට පැන Kය�9නසා ග> අතෙලාYස ගැන සහ අෙO උ± වIර උ�පතට පැ¬ම ]සා 
තැc° mය ,ය m]සා ගැන කණගාtවQ නැ>තා ෙY ම, මට ඔS6 ගැන ද කණගාtවQ 
ෙනා�ය.”  Kය` Úරැ වරැ6 ෙග6 දහෙය6 එකQ පමණ ඉව> කර දැ mණ, තව> 188

ෙබාෙහාම ෙදෙනQ මහ> ෙලK6 ත.ජන ග.ජන වලට ලQ eහ. 

 රI හ@දාව එනෙතQ නගරවාË6 බලා KLෙl අෙයQ zණාtවQ පා>ෙවන ෙතQ 
බලා KLන ෙලසV], අෙග5YI 18 වැ]දා :6 බාඕ 9K6 �ය> කළ “පරණ තාෙ� ෙgව� 
හතර” —පරණ අදහY, පරණ සංYකෘ)ය, පරණ චා�ත*, සහ පරණ හැ�යාව6—වලට 
එෙර= ෙමෙහ[ම කාලෙl - 9ෙ^ෂෙය6ම එෙY 9ය. ප6ස� වලට ඇI� 9ය ෙනාහැV 
වන ෙY බාධක දමා )�ණ (මහ> සංඛsාවකට දරැ± ෙලස හා] Kgධ �ම> සහ 9නාශ 
� )�ණ>, ෙබාෙහ5 9ට දâවමQ ෙලස mස�t යැi Vයා ¿`Yසා මරා දැ²ම> (autos-da-
fé) Kgධ 9ය), වLනා වYI සඟවා තැ�ණ, �I KIවc අාරQෂා කරග6නට ඒවාට උ6 

F� �± ගා )�ණ, ෙපා> සඟවා තැ�ණ. මාඕෙW භා.යාව 9K6 ඉ�ලා )Ò ප�� 
සමකා�න ෙ>මාව6 යටෙ> 9Oල�ය ඔෙපරා ද.ශන වලට ඉඩ -ම සඳහා ෙබi�ං ඔෙපරා 

 Pasqualini, Prisoner of Mao, p. 184.185

 Zhai, Red Flower, p. 62.186

 Douwe Fokkema, “Creativity and Politics,” in MacFarquhar and Fairbank, Cambridge History of China, 15: 600; Yan and Gao, 187

Turbulent Decade, p. 79.

 Statement by a Red Guard, in Roux, La Chine Populaire, 2: 37.188



= Kය` ෙ\�කා පF�c ].මාණ සහ නාටs ඇÅc ¿`Yසා දමන ලද අතර ¿රා දශකයQ  
Iළ - අවසර ෙදන ලද සංYකෘ)ක ෛශ:ය6 සඳහා පමණQ ඉඩ ලැ�ණ. ඌරැ ෙකාt 
හද6නට ගෙඩා� ඉව> කර ග6නා ලද බැ96 #න මහා ප|ාකාරෙl බාගයQ 9නාශ � 
,ෙlය. ෙබi�ං = රාජÑය මා:ගාව (Imperial Palace) è එ6ලාi 9K6 තාOපයV6 අ.ධ 
ෙලK6 ආවරණය කරෙගන ඔ�ෙW හ@දා භටය6 එ= ආරQෂාවට දමා )�º.  99ධ 189

ආගmක ක¢ඩායc වලට බලපෑc එ�ල eහ: Sටාi ක6ද (Wutai Mountain) නමැ) 
ෙබෟgධ ආශ�මෙl පැ9gද6ව එi6 ෙනරපා හැර )�º, එ= ¿රාතන :යVයැ9: ¿`Yසා 
දමන ල�, එ= ප6ස� හැෙට6 V=පයQම බාෙගට 9නාශ කරන ල�; Qç6�යැ6W 
(Xinjian) = �ග. (Uigurs) බැ)මI6ෙW ෙක5රා6 ¿`Yසා දමන ල�; #න අSරැ� උ>සවය 
සැමµම තහනc ෙක�ණ. #නෙl -.ඝ ඉ)හාසයQ පැවෙතන 9ෙgÿකය6 ගැන �යQ 
දැQ�ම අ6තයකට ෙගන යM ලැ°ය. සමහර Çසාන àm Iළ e “අ¨රාජs” ෙසෙහා6 
ෙකා�ලාකන ල�,  Kය` V�Y)යා] ඇද=: සහ වතාව> ෙබාෙහ5 �රට තහනc කරන 190

ල�, ෂැ6හi ෙ\�ෙ� සටහ6ව )� ඉං¼qK ෙහ5 ප|ංශ ÿලා ෙ�ඛන කtගා දමන ල�. 
භා¢ඩ කැඳ�c කරන ෙYවෙl ]යැý KL රI @රකරැෙවzට ෙක5H ෙක5OපයQ ෙදන ලද 
අවYථාවක -, ඉං¼qK ජා)කෙයQ සමඟ 9වාහ � KL ¬6 ෙච6W ෙව)6 @රකරැවා 
ෙමෙY 9මËය: “ඇi ඔබ 9ෙgÐය පානයQ ෙබා6ෙන? ඇi ඔබ 9ෙgÐය ආහාර ක6ෙන? 
ඇi ඔබ ළඟ ෙc තරc 9ෙgÐය ෙපා> )ෙය6න? ඇi ඔබ ඔය තරc 9ෙgÐය ෙවලා 
ඉ6ෙන?”  රI @රකරැව6 තම6ව ඉතාම> වැදග> අය යැi සලකන ල�. ඒ ]සා ඔS6 191

ßස6, zරැ�ල6, සහ ම� වැ] “9Oල�ය ජවය නාY) කරන” ෙgව� තහනc Vµම 
ෙහාඳ අදහසQ යැi K"හ. රI මා.ග සංඥා සලzණ යM “ය6න” යැi ෙවනY කර6නට 
ග> ¬)මය උ>සාහය නව>ව6නට අගමැ)වරයාට මැ�හ> ෙව6නට Kgධ 9ය. �ග 
නැ>නc ��ෙසන ෙකා¢ඩා ඇ) අය අ� Sව ෙහා> ඔS6ව තnට ගාන, පමණට වැ 
තදට හැඳ KLන ක:සc ඉරා දමන, සප>I ව:6 උස අ ගලවා දමන, උ� සප>I කපා 
ඇර දමන, සහ කඩ වල නc ෙවනY කර6නට බලා>මක කරන ක¢ඩායc ෂැ6හi වැ] 
9ශාල නගරවල KLයහ, “නැෙගන=ර රI ෙවi,” නm6 Kය ගණනක කඩසාO¿ පැව)ණ, 
ඒ Kය�ෙ�ම නායකයාෙW එකම ෙලK6 e ඡායාරෑප Hµ )�º, ඒ ]සා නගරවාË6ට 
තම6 ය6ෙ6 ෙකාෙ�දැi Vයා ෙසායා ගැ¬මට ෙනාහැV e අවYථා හටග).  ඒ ¬) 192

අMගමනය ෙනාකරන අයට 9නාශ Vµම ප\කාර යැi සැෙලකන ලද මාඕෙW H6"රයQ 
ලැ�º. රI @රකරැව6 පාෙ. යන අයව නව>වා ඔS6ෙW H|යතම මාඕෙW ආද.ශ පාඨය 
හඬ නඟා Vය6නට යැi අණ කළහ.  ෙබාෙහ5 ජනතාවQ තම6ෙW ෙගව� ව:6 එ�යට යෑමට �ය eහ. 193

 m:යන ගණනක “ක`” පS� වලට @�ණ ෙද6නට Kgධ e ��කරතම අවYථාව6 
eෙl රI හ@දාව6 භා¢ඩ කැඳ�c කරg-ය. මවාග> අපරාධ සඳහා සාQç ෙහායm6 
පළා> අ¨කාµ6 ෙවMෙව6, ඔS6ෙW සං9ධානය ෙවMෙව6, සහ ඔS6 ෙවMෙව6 ර6 
සහ �- ෙහායm6 ඔS6 අපචාµ ෙgපල හා]ෙl ෙය�නහ. @රකරැව6 ෙගව� මහ> 
ගණනාවකට කඩාපැන බ£ ෙහාරකc කරm6 ඒවා 9නාශ කළහ. ]6දා අපහාස සහ 

 Yan and Gao, Turbulent Decade, p. 70.189

 Ling, Red Guard, p. 49; Yan and Gao, Turbulent Decade, p. 71.190

 Nien, Life and Death, p. 76.191

 Ibid., p. 56.192

 Some chose “Comrade Norman Bethune is a member of the Canadian Communist Party.” Were they joking?193



පහර -c Kය�ල V�යාව:ෙl ෙකාටසQ eහ. ප|)ෙර5ධයQ දQවන VKෙවQ ෙව>නc 
ඔSනට දැ ෙY දâවc කළහ. “වYI” ඇ) තැ6 ෙහ� Vµම ප|)Qෙ�පය ෙහ5 අප|සාදය 
දැQ�ම ෙහ5 සම¥ච� Vµම යන වරදකට පහර -c ව:6 ප|)චාර - ෙබාෙහ5 9ට එය 
මරණෙය6 අවස6 9ය, නැ>නc අ£ම වශෙය6 ෙgපල @`ම]6ම 9නාශ කර දැ²ම 
Kgධ 9ය.  @රකරැව6 අතර ද මරණ අ�පයQ Kgධ  eහ. 99ධ ක¢ඩායc ව:6, ඒ 194

]6දාවට ප>�ම වළQවා ග6නටi, V=ප වතාවQ ජනතාව “බල6නට” පැmºයහ, 
පSලට �ව>ව6නට හැVයාව ලැෙබන ප�� ඉ)� � ඇ) බ£@nt අ�පය ෙබාෙහ5 9ට 
අවසානයට එන අය 9K6 රfෙගන යන ල�. එවැ] ත>වය6 වල - ෙබාෙහ5 මරණ Kgධ 
eෙl Kය�9නසා ගැ¬c හැLයටi. ෙබාෙහ5 ඝාතන Kය�9නසා ගැ¬c ෙලK6 දQවන ලද 
]සා ඒ> ඒ මරණ ගැන සංඛsාවQ දQව6නට අපහFi.   

 ද>ත V=පයQ ඒ> ෙසායා ගැ¬මට හැV � )ෙÁ. ෙබi�ං = රI áෂණය 
ෙ�Iෙව6 දළ වශෙය6 මරණ 1,700 Q, ]වාස 33,600 කට කඩා පැ¬ම, සහ නගරෙය6 
“ක`” යැi සැලෙකන ලද ව.¼කරණයට අය> e 84,000 ක H�සQ පළවා හැµම Kgධ 
9ය.  ෂැ6හi වල - වාසYථාන 150,000 Q ඔS6 යටතට ගැ]ණ, ර6 ෙටා6 32 Q 195

අ�ලා ගැ]ණ. �ෙබi ප|ා6තෙl eහා6 නැම) මහා කා.mක නගරෙl ඉඩc 21,000 කට 
කඩා ප]න ල�, 32 ක H�සකට mය යන ෙතQ පහර ෙදන ල�, සහ Kය�9නසා ගැ¬c 62 
Q 9ය.  සමහර අවYථාවල - සැබෑ �යzරැ අපරාධ Kgධ eහ. නගරෙl දz± ෙපෙදෙY 196

H=L ඩැQK6 (Daxing) �Y)*Qකෙl �න පහQ ඇIලත - “ක`” යැi ව.¼කරණය e 
පS� 325 Q ඝාතනය කරන ල�—වයසකම තැනැ>තා අÇ 9යැ) e අතර ළාබලතම 
තැනැ>තා උපත ලබා දවY )Y අටQ 9ය. ෙප]K:6 වලට අසා>mක ප|)චාරයQ 
දැQ�ම ]සා mය යන ලද ෙර5,ෙයzෙW ෛවදsවරයාව “රI අෙයQ ඝාතනය කළ බැ96” 
Vයා මරා දැmණ.  ආ¢£ ප�පාලනය Iළ “9ම.ශන” පව>වන ලgෙg රI @රකරැව6 197

ෙම6 හැඳ KL ෙපා:Y ]ලධාµ6 9K]. ඒවා දැවැ6ත සහ සමහර අවYථා වල - 
සාහKක eහ: ආරQෂක අමාතsාංශය �gධකරණය Iළ - 1,200 Q මරා දැmණ; :[ ශඕV 
ගැන පැවැ>e 9ම.ශනෙl - 22,000 ක H�සQ ප|^න කරන ලද අතර ඔS6ෙග6 
ෙබාෙහාමයQ Kරබාරයට ප>9ය; මධsම කmtෙ\ සාමා�කය6ෙග6 Kයයට 60 Q (ඔS6 
හ@ eෙl කලාIරV]) සහ Kය` පළා> සභා පQෂ ෙ�කcවරැ6ෙග6 Kයයට 75 Q 
ෙනරපා හැර ෙබාෙහ5 9ට අ> අඩංÚවට ද ගැ]ණ. @` වශෙය6 ගණ6 බලg-, 
සංYකෘ)ක 9Oලවය [ගෙl -, කාඩ. m:යන 18 6 m:යන 3 Q සහ 4 Q අතර 
සංඛsාවQ Kරගත කරන ල�, එෙYම PLA  Iළ රI @රකරැව6 තහනමQ )Ò න@> 
ෙසා�දා�ව6 400,000 Q ද Kරගත කරන ල�.  9gවI6 අතර Úරැවරැ6 142,000 Q, 198

9දsාඥය6 සහ තාQෂණෙ\-6 53,000 Q, ෛවදs Úරැවරැ6 500 Q, සහ කලාකරැව6 
සහ ෙ�ඛකය6 2,600 Q ¬)මය දâවc සඳහා ඉ��ප> කරන ලද අතර ඔS6ෙග6 

 See, for example, Zhai, Red Flower, pp. 92-100.194

 Ibid., p. 100.195

 Wang, Failure of Charisma, p. 72.196

 Yan and Gao, Turbulent Decade, p. 77.197

 Domenach, Chine, pp. 273-274 and 284-285.198



බ�තරයQ එQෙක5 මරා දැmණ නැ>නc ඔS6 Kය�9නසා ග>හ.  9gවI6 199

ෙබාෙහාමයQ වාසය කරන ලද ෂැ6හi වල - 1978 - දQවන ලද ]ල ඇYතෙc6Iවට 
අMව සංYකෘ)ක 9Oලවෙl ප|)ඵලයQ හැLයට ප|ච¢ඩ මරණ ව:6 10,000 ක H�සQ 
mය යන ලදහ.  200

 1966 සහ 1967 - සමාජෙl ෙවන> Yතරය6= සාෙOQෂ ෙලK6 mත*පාQçකය6 
ඉතා අ�පයQ KLන ලද ෙc තරැණ රI @රකරැව6ට ෙබi�ං = 9ශාල ෙ\�කා Iළ - 
පQෂ නායකය6ට පහර -ම සහ 9ෙ\චනය Vµම, ෂැ6හi නගරා¨ප)වරයා සහ 
Lයැ6�6 පQෂ නායකයා සcබ6ධෙය6 Kgධ Sවා ෙY සමහර 9ට ඔS6ව මරණය ෙතQ 
ශාµ�ක වධ=ංසා Vµම පවා, ෙකාතරc පහF eවා යැi දැi ¿�ම සහගත ෙ\. ෂැ6හi 
= නගරා¨ප)වරයා VKවQ පාෙප5¥චාරණය කරනවාට වඩා මරණය සැපi Vයg- 
කැ¥ච �� වාහන ටÖQ රථයක ෙදාඹකරයට බැඳ තබා mය යන ෙතQ දැ ෙY පහර ෙදන 
ලgෙgය.  එකම පැහැ�: Vµම හැLයට ඉ��ප> කළ හැV ෙව6ෙ6 සභාප) මාඕ, එනc 201

රාජs යා6ත*ණය “9Oලවකරැව6ට” සහාය �6නා Vයාi. 1966 ©: 26 වැ]දා Kය` 
g�)ය පාසැ� සහ ඉහළ අධsාපන ආයතන මාස හයකට වසා දමා, එනc m:යන 50 ක 
පාසැ� දරැව6ව බලා>මකව ෙයාදවා ගැ¬මට ග6නා ලද ³රණය වැ] ³රණ වලට 
සහාය �6 බවi (පFව එය අෙහ5K කරන ල�). කර6නට VKවQ ෙනාමැ)ව, කැම) 
ෙදයQ කර6නට ]දහස ලැෙබg-, ඝාතන පවා (මරණ පFව 9Yතර කරන ලgෙg “හ�K 
අනIරැ” Vයාi), ]ල මාධs ව:6 ෙනානැව³ �� ග6වm6 පැව)ය - ෙc පාසැ� දරැව6 
ෙම�ල කර6නට VKවQ ෙනා9ය. 

 ඔS6ෙW @�ම වා.,ක සØලඝාතනය Qçයාෙම6 (Xiamen) = ඉහළ ෙපෙx g�)ය 
පාසැලක - Kgධ 9ය: 

දහව� ෙදාළහ ෙවg-…@�ෙg නාලා අH Lක ෙදෙනQ ආප� එg-, අHට පාසැ� 
ෙWntව ෙවත ළංෙවg- අෙඳ5නා සහ කෑ ගැËc අහ6නට ලැ�ණ. සමහර සගය6 
අප ඉ��යට �වෙගන ආවා, “අරගලය පට6 ෙගන! අරගලය පට6 ෙගන!” යැi කෑ 
ගසm6.  

මම ඇIලට �වෙගන ,යා. Ñ�ඩා HnLනය සහ තව> අෑතට යg-, අ8> තnt 
හතරක පං) ෙගාඩනැå�ලQ ඉ��පට, මම දැQක 40 Q 50 Q 9තර Úරැවරැ6ව 
ෙO� ගහලා )යනව, ඔS6ෙW ඔ` සහ @�± ව:6 ක` ³6ත ෙපෙරනවා ඒ 
Vය6ෙන දැ6 ඔS6 සැබැ96ම “ක` ක�:ය” ෙවලා. ඔS6ෙW ෙබ�ෙල එ�ෙලන 
ෙප5Yට. ව:6 Vයැෙව6ෙන “ප|)ගා² ශාY³*ය අහවලා,” “íçත ක�: නායකයා 
අහවලා,” “පං) හIරා අහවලා,” “ධනවා- පාෙ. යන අහවලා,”: ඒ Kය` සට6 පාඨ 
¿ව>ප> ව:6 ග6නා ලද ඒවා. ඒ හැම ෙප5Yටරයකම රI zරැසයQ )Áබ, 
ඒෙක6 හැම ÚරැවරෙයQම හ�යට මරණය ]යmත ෙව¥ච KරකරැෙවQ වෙW 
ෙපMණ. ඔS6 Kය�ල6ම අර වෙWම ෙgව� :යැ9ලා )�ණ ෙම5ඩ ෙතාOH දාෙගන 

 Yan and Gao, Turbulent Decade, p. 212; එතරc 9^වාසයQ තබාගත ෙනාහැV ෙc ද>ත 1981 ‘හතරෙදනාෙW ක�:ෙl’ න£ව 199

සඳහා ෙයාදා ගැ]ණ ලද ද>ත ෙව).

 Nien, Life and Death, p. 443.200

 Roux, La Chine populaire, 2: 50.201



=Lය, V�L ෙකාF, සප>I උYසෙගන සහ ��9: Hස දමන ඒවා ඔS6ෙW Hටට 
බැඳලා )�ණ. 

ඔS6ෙW ෙබ�ෙල6 එ�ලා )�ණ බා�� වල ග� ¿රවලා )�ණ. මම @� 
ÚරැIමාව දැQක: ඔ�ෙW ෙබ�ෙල එ�ලා )�ණ බා��ය ෙකා¥චර බරද V\ෙවා> 
මම දැQකා එයාෙග ෙබ�ල කැHලා එයා වැෙට6න වෙW ඇ9gද බව. හැෙම5ෙWම 
පාවහ6 ගලවලා )Áෙබ, කැ¥ච ගංටාර නැ>නc සාYපා6 වලට ගහm6 ඔS6 
Hnට]ය වෙn ඇ9gදා ෙමෙY කෑ ගසා Vයm6: “මම ක` ක�:ෙl අහවලා.” 
අවසානෙl - ඔS6 Kය�ල6ම දණ ගැහැ\වා, හÅ6¶රැ ප>I කළා, සහ මාඕ 
ෙව)6 “ඔS6ෙW අපරාධ වලට සමාව ෙද6න,” Vයල යාO¿ Sණා. 

ෙc Kg¨ය දැකලා මම ග�ගැ=ලා KLය, කරVයා ග6න බැ�ව යනව වෙW මට 
දැMණ. ගෑ± ළමi Ñප ෙදෙනQ Qලා6ත ෙවලා වැtණ. 

පහර -ම සහ වධ=ංසාව �,6 �ගටම Kgධ Sණා. මම ඒ වෙW වධ=ංසා ෙවන 
කවදාව> දැකලා නැහැ: අÇ_ සහ zරැmºය6 අMභව කරm6, 9�: සැර වලට 
ලQ කරm6, ��රැ කt මත දණ ගහ6නට Kgධ ෙවm6, අ> සහ පය ව:6 
“Úව6 යානාවQ වෙW” එ�ලා තබm6, යනා�යට ඔS6ව ප@±වන ල�. 

වහාම @Úරැ අතට ෙගන වධ=ංසා ප@±වන ලgෙg පාසැෙ� හiරංකාරය6ය, 
පQෂ කාඩ.වරැ6ෙW සහ [ද හ@දා ]ලධාµ6ෙW දරැව6 ෙලK6 ඔS6 “රI” යන 
ව.¼කරණ පහට ඇIල> eව6ය, එයට කcකරැව6ෙW, පහළ මැද පං)ෙl 
ගcබද වැKය6ෙW සහ 9Oල�ය මෘත�රය6ෙW දරැව6ද ඇIල> eහ…අÿ�ට සහ 
z�රැ e ඔS6, ඔS6ෙW ෙදම\Hය6ෙW ත>වය6 ෙප6Mc කරm6 අ]z> KF6 
සමඟ දබරයට ,ය අයi. ඔS6 පාසැ� කට[I සඳහා �.වල e අතර පාසැෙල6 
ෙනරප6නට ]යmතව KL අයi, ඒ ]සා ඔS6 Úරැවරැ6ව MරැYසන ලද අයi. 

ෙc අMබල ෙදන KF6 ෙව)6 මහ> ෙY ෛධ.යම> e ෙසF KF6 ද “ඔS6ට 
පහර ෙද6න!” යැi Vයm6 Úරැවරැ6 ෙවත පැන ඔS6ෙW mL ෙමාළවා ග> අ> 
ව:6 සහ පාද ව:6 පහර ෙද6නට eහ. පැ>තV6 KL අයට mL ෙමාළවා ග> 
අ> ව:6 සහ මහා හ56 ඔSනට සහාය ෙද6නට බලා>මක කරන ල�. 

ෙම= අ@>තQ eෙl නැත. තරැණ KKM සාමානsෙය6 සාමකා² සහ යහප> 
හැ�යාෙව6 [I e අයi, ඒ> පළ@ Hයවර ග> පFව, Kය�ල6ම අMගමනය 
කර6නට පට6 ග>හ… 

එදා මට දැMණ දැම ෙ\දනාව නc මෙW වඩා>ම ෙගෟරව¬ය සහ අාදරþය 
Úරැවරයා e ෙච6 z-ෙට� (Chen Ku-teh) මරා දැ²මi. 

ෙච6 Úරැවරයා, හැට 9යැ) සහ අ¨ රැ¨ර Ùඩනෙය6 ෙපෙළන ලgදා, 11:30 ට 
එ�යට ඇද දමා, පැය ෙදකකට වැ කාලයQ ,cහාන අ\ෙ\ තබන ලgෙgය, ඊට 
පFව ගංටාරයQ ගසm6 ෙප5YටරයQ එ�ලාෙගන ඇ9gදවන ලgෙgය. අනIරැව 
ඔ�ව පං) ෙගාඩනැå�ෙ� ෙදවැ] තntවට ඇදෙගන ,ෙl @` ගමන Iළ - ම 
mL ෙමාළවා ග> අ> ව:6 සහ ෙකාF ව:6 පහර ෙදm]. ෙදවැ] තntෙ\ - 



ඔ�ට පහර �6 සමහර අය පං)යකට �ව ,ෙl ඔ�ට තව �රට> පහර -ම Hºස 
උණ බට ෙපා8 අර6 එ6නටi. “ඔබ ෙcක කර6න අවශs නැහැ. ෙcක පමණට 
වඩා වැi!” Vයm6 මම ඔS6ව නැවැ>Iෙවm. 

ඔ�ට V=ප වතාවQ K=F6 නැ) e න@> ඒ හැම වතාවක - ම Ëතල වIර 
ඔ�ෙW @�ණට දමm6 නැවත> Hය9 ත>වයට ෙගනන ල�. ඔ�ට Kරැර 
ෙසාලව6නට ෙහ5 අපහF 9ය. කt සහ ��රැ කt ව:6 ඔ�ෙW පාද කැÙ )�º. 
ඒ> ඔ�ෙW YÙ|Iව කැ¸ ෙනා)�º. “ඇi ඔබ මාව මර6ෙ6 නැ>ෙ>? මාව 
මර6න!” යැi ඔ� කෑ ගැËය. ෙමය තව> පැය හයQ ¿රා, ඔ�ෙW මළ @ත*ා 
පාලනය අ=m ෙවන ෙතQම පැව)ණ. ඔS6 ඔ�ෙW Úද මා.ගයට ෙක5tවQ ඇI� 
කර6නට වෑයc කළහ. ඔ� අවස6 වතාවට K= නැ)ව ඇද වැtෙ6ය. ඔS6 ඔ� 
ෙවත Ëතල වIර ව> කළහ—ඒ> ඒ ෙවg- ප|මාද � වැi. ෙමාෙහාතකට 
m¬මරැව6 ග� ගැFණහ, ඔS6 m]ෙහzට පහර - මරා දැØ ප|ථම අවYථාව එය 
9ය හැVi, එෙYම අH ෙබාෙහ5 ෙදෙනQ එවැ] Kg¨යQ අ>දැV ප|ථම අවYථාව ද 
එය eෙlය. H�ස �ව6නට පට6 ග>හ, එෙකzට පFව එෙකQ බැ,6…ඔS6 
ඔ�ව Hnට]ය හරහා Úරැවරැ6 H6W-ෙපා6W Ñ�ඩා කළ � ම£වකට ඇදෙගන 
,යහ. එ= - ඔS6 ඔ�ව V�L Ñ�ඩා පැ�රQ මත දමා පාසැෙ� ෛවදsවරයාව 
කැඳවන ල�. 

“ෙහාÃ6 පµQෂා කර බල6න ඔ� mය ,ෙl අ¨ රැ¨ර Ùඩනය ]සා ද Vයල. 
ඔබට ඔ� ෙවMෙව6 VKවQ Vය6නට ඉඩQ නැහැ.” 

ෛවදsවරයා ඔ�ව පµQෂා කර බලා වධ=ංසාව ]සා mය ,ෙl යැi ප|කාශ 
කෙxය. එතැන KL සමහර ෙදෙනQ ෛවදsවරයාව අ�ලාෙගන ඔ�ට පහර 
ෙද6නට ද පට6 ග>හ. 

“ඔ�ෙW නාY ¿£ ව:6ම ඇi ඔබ> �Yම ග6ෙන? ඔබට ඕන ද ඔ� වෙW 
ෙව6න?” 

අවසානෙl - ෛවදsවරයා මරණ  සහ)කෙl ෙමෙY :�ය  “අ¨ රැ¨ර Ùඩනය 
හ�Kෙl හට ගැ¬ම ]සා මරණය Kgධ 9ය.”  202

<=ලවකරැව4 සහ ඔg4ෙi Oවා`යා 

 ඉතා -.ඝ කාලයQ ¿රා බට=ර මහ> ඇ�ෙම6 අ�ලාෙගන KL ¿රාවෘ>තයQ 
eෙlය: එනc රI @රකරැව6 යM 1968 ප|ංශ 9Oලවකරැව6ට වඩා ය6තc අ6තගා² 
eවා mෙසක ඊට වැ යමQ ෙනාe අය Vයාi.  'හතරෙදනාෙW ක�:ය’ කඩා වැ·ෙම6 203

පFව, එවැ]ම සතsෙය6 ඉතාම> ඈතක e ¿රවෘ>තයQ #නෙl පට6 ගැ]ණ: එනc 

 Ken Ling, Miriam London, and Lee Ta-Ling, Red Guard: From Schoolboy to “Little General” in Mao’s China (London: Macdonald, 202

1972), pp. 18-21.

 For an exception see the pioneering works of Simon Leys, which are still valuable both for their chronological precision and for their 203

ideological decoding of the Cultural Revolution: The Chairman’s New Clothes: Mao and the Cultural Revolution (New York: Alison and 
Busby, 1981) and Chinese Shadows (New York: Penguin, 1981).



රI @රකරැව6 යM ෙgශපාල]ක අවYථාවා-6 V=ප ෙදෙනzෙW ප|¥ඡ6න ෆැçYnවා-6 
Vයාi. යථා.ථය ඒ> මහ> ෙY ෙවනY eවV: “කැර:කරැව6” තම6 ෙවන> VK� 
ප|ජාත6ත*වා- ෙහ5 :බෙn�යාM පරමාද.ශයV6 ඉÅ� ෙනාවන ලද ෙහාඳ මාඕවා- 
ෙකාm[]Ynකරැව6 යැi සැල¶හ. එෙYම ෙබාෙහ5 �රට ඔS6 එෙY eහ. ප|ජාත6ත*වා- 
මධsYථවාදයQ ෙනාපැව) ]සා, සcß.ණ ප.ෙlෂණ වසර ෙදකකට අ£ කාලයක - 
@`ම]6ම ]මා eෙlය. ඒ> ඒ කාලය Iළ -, සැබෑ “ෙකාm[]Yn පQෂය” එ= 
අභs6තර Iළ e ෙබ-c ව:6 අප|ාºකව KLය - ඔS6 සාØ=කව ]ෙය5ජනය කෙx 
ෙකාm[]Yn පQෂෙl අ@I 9ක�පයV. ඔS6 මාඕ ෙවMෙව6 ඔS6ෙW �9ත ¿ද 
කර6නට Çදානm6 KLයහ. ඔS6 :6 බාඕ සහ �යැ6W V6ෙW ෙW සංYකෘ)ක 
9Oල�ය ක¢ඩායම සමඟ ෙපෟgග:ක සහ පරමාද.Ð දැ සබඳතා ව:6 [I eව>, 
ඔS6 සැබැ96ම 9ක�පයQ eෙl මාඕට 9රැgධව KL නගර සභා සහ ප|ාෙgÐය 
අ¨කාµ6ට එෙර=ව පමණV. ෙබi�ං = මා:ගාව ඇIලත e බල අරගලයට ද ඔS6 
අ)ෙ.ක හ@දාවQ eහ. ෙc m:යන දස ගණනක තරැණ H�සකෙW ]මQ ෙනාමැ) ජවය 
සcß.ණෙය6ම වාෙW 9නාශකාµ eහ. ඔS6 බලය ලැÒ තනIරැ වල ඉතාම> ෙකL 
කාලයQ KLය ද VKවQ සාQෂා> කර ෙනාග>හ. යc වැදග> ආකාරයV6 ඒ වන 9ට> 
පැව) ආඥාදායක ව1හය ෙවනY කර6නට ඔS6 අසම> eහ. රI @රකරැව6 ෙබාෙහ5 
9ට ෙබාරැවට ෙප6Mc කෙx ඔS6 තම6ව 1871 ප|ංශ ෙකාm[න සමා�කය6 ෙලK6 
හැඩගසා ගැ¬මට අර@± කරන බවV. න@> ඔS6 සං9ධානය කළ මැ)වරණ VK 
අවYථාවක 9වෘත ෙහ5 ]දහY eෙl නැත. තම6 9K6ම ප> කරග6නා ලද zඩා 
ක¢ඩායc 9K6 Kය` ³රණ ග6නා ලද අතර යc ෙවනසQ eෙl නc එය වsාපාරෙl 
ඇIලත සහ ඔS6ෙW පාලනය යටෙ> පැව) ප�පාලන ව1හය Iළ පැව) අරගල වල 
සරල ප|)ඵල eහ.  9L6 9ට zඩා ඒÑය ¿gගල ජයගqහණය6 )�ණ, එෙYම 204

කcහ�වල ෙYවකය6ෙW සමාජමය උgයාචනය6 V=පයQ �නා ගැ]ණ; න@> ෙc 
ජයගqහණ ]සා 1968 - ය�> අ]Q පැ>තට යාම වැෙය6 ��කර කරන ලgෙgය.  205

 රI @රකරැව6 ෙකාm[]Yn වsාපාරයට සcබ6ධ eෙl 99ධාකාර ෙලසV]. 1966 
©] සහ ©: මාස වල - :[ ශඕVෙW ක¢ඩායම 9K6 ප|@ඛ ෙපෙx අධsාපන ආයතන 
වලට V�යාÐ� පාQçකය6ව යවන ල�. ඔS6ෙW සහාෙය6 99ධ ප|ාෙgÐය ක¢ඩායc  
ප|ථම රI @රකරැව6ෙW ක¢ඩායc වලට ගාමක බලය සපයන ලද අතර මහාචා.යවරැ6 
සඳහා ප|ථම “ක` Úහා” H=tවන ල�. අෙග5YI @ල - ඔS6ෙW ෙYවය ]ල වශෙය6 
ඉව> කරM ලැ�ව>, මධsම කmtව Iළ මාඕෙW 9ෙ^ෂ කා.ය බලකාෙl ෙකාටසQ 
හැLයට 99ධ ප�Yථා¬ය සං9ධාන Iළ -.ඝ කා�න බලපෑමQ කරන ල�.  ෙකෙY Sව> 206

අධsාපන පgධ)ය Iළ Úරැවරැ6 සහ කාඩ.වරැ6ට එෙර=ව ප|ච¢ඩ>වයට නැවත 
ක�මව> ෙලK6 H9Ëමට ප|ධාන ෙ�Iව eෙl ඔS6ය. එෙYම ඔS6 ‘පරණ තාෙ� ෙgව� 
හතර’ ට එෙර= වsාපාරයට මඟ පාදන ල�. ප�Yථා¬ය අ¨කාµ6 9K6 සහය ෙදM 
ලැÒවද ඒ වsාපාරය බ�තර ෙලK6 ෙපා�Kෙl වැඩQ eෙlය, ෙපා�Kය 9K6 අවශs 
Kය` ෙතාරIරැ සපයM ලැ°ය, එෙYම සාQç එකI කරන ල�, සහ ෙgපල පවරා ග6නා 
ල�. වසර ෙදාළහකට ක�6 ප|ච¢ඩ ත>වය6 යටෙ> අ�ලා ගැM± ඇයෙW Hඟ6 මැL 

 Five such changes occurred in the space of five months at the top of General Workers’ Headquarters in Wuhan: Failure of 204

Charisma, p. 89.

 Ling, Red Guard, pp. 260-262.205

 See in particular Ling, Red Guard.206



භා¢ඩ එකIෙව6 9ශාල ප|මාණයQ 1978 - ය� ෙසායා ග6නට සම>�ෙම6 ¬6 
ෙච6W ¿�මයට සහ අ)ශෙය6 සIටට ප> eවාය. ඒ කාලෙl - ක�6 ෙමෙහ[c වලට 
සහභා¼ e අය, එෙYම මැද තනIරැ ෙහාබවන ලද කාඩ. V=ප ෙදෙනQ ද, සැබැ96ම 
ෙමෙහ[c අධsQෂණය කළ අයව ආරQෂා කර6නට ��ලට - )�º. 

 කcහ� Iළට වsාපාරය ෙගන යෑම>, ඒ සමå6 තම ගqහණෙය6—Kය` ෙgශපාලන 
හIර6 Iර6 කර දැ²ම—යන මාඕ ෙW ඉලQකය ,:÷ යනවා යැi හැó යාම ]සා 
කැර:කරැව6 සහ නගර සභා නැ>නc පළා> සභා අ¨කාµ6 අතර ඇ) ගැtc තව> 
³වï eහ. මහා ෙපළපා: පව>ව6නට ප�Yථා¬ය අ¨කාµ6 ෙහාÃ6 දැන KLයහ, ඒවා 
මාඕවා- මතයට ස²ප කැර:කරැව6 පැවැ>e ෙපළපා: ව:6 ෙව6කර හÅනා ගැ¬ම 
අපහF eහ. අෙනQ අතට කැර:කරැව6 ප�Yථා¬ වශෙය6 වැෙය6 Yවා¡න � KLයහ. 
කැ6W ෙෂ6W 9K6 රහසs ඒ> වැදග> àmකාවක ]යැෙළන ලද ‘සංYකෘ)ක 9Oල�ය 
ක¢ඩායම’ ප>ව KL “Fප.-මධsම කmtව” සමඟ ඔS6ෙW 9@Q)ය සඳහා ෙපළ ගැË 
KLයහ. 9ෙ^ෂ ක¢ඩායc ෙබi�ං සමඟ ස²ප සබඳතා පැවැ>eහ (@� කාලෙl - ෙc 
ක¢ඩායc ෙබාෙහ5 9ට අගනගරෙl KF6 ෙව)6 හැ- )�º), එi6 උපෙදY සහ 
අපෙ�ඛන සැපෙයන ල� (මධsම කmtෙ\ සාමා�කය6 Iෙන6 ෙදකක නc ද ඇIල>ව), 
ප|)ඵල සහ සාQç ලැෙබන ෙතQ බලා KLයහ, සහ PLA ට ෙව)6 ගැල9ය හැV මැ�Q 
ප:හQ වැ] ෙලස e වLනා “ෙහාඳ ෙ�බ�” ව:6 mත* පාQçකය6ට තෑ, කළහ.  207

ඔS6ෙW එ��වා-6 තරමටම, ඒ> ෙවනY 9�යV6 කැර:කරැව6 ද රාජs යා6ත*ණය 
මත පරාය>ත බවV6 KLයහ. Kය`ම ක¢ඩායc ම.දනය යන ප|^නෙl - එක@Iව 
KLය අතර එය බට=ර 9Oල�ය සcප|දාෙය6 මහ> ෙලK6 ෙවනY e ලQෂණයi. 
ෙල5ගාi කඳSර 9ෙ\චනයට ලQ Sවෙහා> (එවැ6නQ Kgධ eෙl ඉතාම> කලාIරV]), 
එය එ9ට ඔS6ෙW :=� බව ]සi: උදාහරණයQ හැLයට, අ8> මාඕ Kරබ6ධනාගාර 
@රකරැව6 ෙකාරතc මෘග සහ අමාMçක eවා දැi ¬6 ෙච6W K= කරi. PLA ෙවත 
9ෙර5ධය දැQe සහ අ6ත වාම කැර:කරැෙවQ e �වා :6ෂc (Hua Linsham) Kරෙගi 
කcහලක අ9 ]පදවන අංශෙl ෙYවය කෙxය; ඒ> “ෙම= අප KL @` කාලය Iළ - ම, 
Kරකරැව6 ඔS6ෙW Kර zL වලටම � KLයා mෙසක ඔS6 සමඟ VK� ආශ�යQ 
ෙනාකළහ.”  ඔS6ෙW ම.ද¬ය අ9 අතෙ. ප|ධාන අ9යQ හැLයට පැහැර ෙගන යෑම 208

භා9තා කළ රI @රකරැව6ට ඔS6ෙWම e සcබ6ධතා පgධ)යQ සෑම පාසැලකම, සෑම 
ආ¢£ෙ\ කා.යාලයQ Iළම සහ සෑම කcහලQ Iළම 9ය. ෙමම “ගා�” ෙනාෙහා> 
“ප|ෙ\ශ ශාලා” (වැෙය6 කැම) වෙක�ාQ)ය eෙl “ÿෂs මධsYථාන” ය6නi) Iළ 
ජනතාව රඳවා තබා, ඉතා දැ උවමනාවV6 සහ ප�ක�පනෙය6 [Iව ප|^න කර, ]මQ 
ෙනාමැ) වධ=ංසා වලට ප> කරන ල�. :6W (Ling) 9K6 ඔ�ෙW පාසැෙ� e එක 
ෙනා]ල “මෙන59දsා>මක අධsයන ක¢ඩායමQ” K= කරi: “ක¢ඩායc රfY�c වල - 
අH වධ=ංසා ගැන සඳහ6 Vµෙම6 වැළÑ KLෙය@, ඒ> අH වධ=ංසාව කලාවQ 
හැLයට සැලzෙව@…අෙO අධsයනය ප|මාණව> නැතැi යැi පවා අH KIෙව@…අHට 
අ>හදා බැ�මට ෙනාහැV e ක�ම ෙබාෙහාමයQ )�º.”  හ6Wè (Hangzhou) = එක 209

“රfක�” m�Êයාවක වැෙය6ම KLෙl ඔS6වද වධ=ංසාවට ලQෙවන ලද “ක`” අයi. 

 Harding, “The Chinese State in Crisis,” p. 168.207

 Hua, Années rouges, p. 311.208

 Ling, Red Guard, p. 31.209



ඕනෑම අවYථාවක - එ= “9ම.ශන මධsYථාන” Iෙ6 සාමානsයQ හැLයට 1,000 ක 
H�සQ KLයහ. ෙව6W ෙස6ෙහ (Weng Senhe) නැම) ඔS6ෙW නායකයාට ප�භව Vµම 
ගැන ඔS6 9KI6 ෙදෙනzට දâවc කරන ල�; එතැන ෙYවකය6ට ෙනාmෙ� ආහාර 
සමå6 වැඩ කරන ලද හැම �නයQ සඳහාම දවY IනQ ]වා£ ලැ�ණ.  =ට¿ රI 210

@රකරැව6 ෙදන ලද ප|කාශ Kය�ෙ�ම ම.දන H�ෙව> ගැන 9Yතර ප|ධාන YථානයQ 
ග]i. �මට වැෙටන ෙතQ පහර ෙදන ලද හIර6 ගැන, ප|ද.ශනය කරm6 වෙn යවන 
ලද අය ගැන, පා¥චලයට ලQ කරන ලද අය ගැන, සහ සමහර 9ට මරා දමන අය ගැන>, 
VK� පැ>තV6 9රැgධ>වයQ ෙනාලැ° K� කළ හැL ගැන ගණනය කළ ෙනාහැV තරc 
කත6දර රාÿයQ ඇත. සංYකෘ)ක 9Oලවය [ගය යM ක�6 රfඳSc කළ අය ය�> 
Kරගත කරන ලද කාලයV6 ද සලz± eවV. ක�6 ඉව> කළ “දQçණාංශ” යන 
ෙ�බලය නැවත ෙයාදා ග]m6, එෙYම ක�මව> ෙලK6 9ෙgÿකය6ව ෙහ5 9ෙgශය6= 
�ව> e #න ජනතාව අ> අඩංÚවට ග]m6 එය Kgධ 9ය. එනc mය ,ය HෙයzෙW 
දâවc කාලෙl ඉ)� ෙකාටස ෙගව6නට �යºයෙW වගÑම වැ] ෙලසV6 අ8> 
]6දාව6 ද පැව)ණ.  K9� ප�පාලනය ෙබෙහ5 ෙසi6 අලාභ 96ඳහ, ඒ> ෙල5ගාi = 211

එතරc පා£ K� ෙනා�ය. සමහර 9ට ෙc පරcපරාව කැර:කරැව6ට වඩා =රෙගදර 
]ලධාµ6 eවා 9ය හැVi.  212

 අiයෙලා�මය දෘ^L ෙක5ණයV6 බලg-, අ8> නsාය වැ �රට පැහැ�: Vµම 
ගැන සැලV:ම> e �නා6 = ෙෂ6We:ය6 (Shengwulian) ක¢ඩා යම වැ] රfක� 
කැර: ක¢ඩායc පවා ඉතා දැ ෙලසV6 Ëmත e මාඕවා- ආකෘ)ය අMව කට[I 
Vµෙම6 කැ¸ යාමට අසම> eහ.  මාඕෙW _6තනය සැම 9ටම ෙබෙහ96 අපැහැ�: e 213

අතර ඔ�ෙW වචන එVෙනකට පරYප. e ]සා ඒවාෙය6 ඕනෑම ෙදයQ අදහY කර6නට 
හැVයාව )�º: ෙකා6ස.ෙ\L\ අය සහ කැර:කරැව6 යන ෙදෙකාnඨාශයම ඒ ආද.ශ 
පාඨ තම පැ>ත සඳහා—සමහර 9ට එකම ආද.ශ පාඨය, ෙවන> 9�යකට අ.ථ දQවm6 
ෙයාදාෙගන )�º.  සංYකෘ)ක 9Oලවය පැව) කාලෙl #නය නැම) අරැම ¿�ම 214

Yථානෙl එVෙනකාට සහාය - ගැ¬ම ගැන මාඕෙW වද6 උ¿ටා දQව6නට ෙසාරකෙc 
ෙය�න යාචකෙයQට හැVයාව )�ණ, “වැඩකරන පං)ය සෑම 9ෙටකම නායක>වය 
පා9¥_ කළ [Ii,”  Vයm6 ගෙඩා� ෙසාරකc කළ පාතාල ආ.¯කෙl ෙYවකෙයzට 215

Kය` සදාචාරා>මක කරැ± ප|)Qෙ�ප කර6නට හැVයාව )�ණ. න@> එක දැ, ප|ධාන 
අදහසQ සැම 9ටම පැව)ෙlය: පං) අරගලෙl රfක� Yවභාවය සහ එ= ෙgශපාලන 
බලපෑc සමඟ ප|ච¢ඩ>වය ßජ¬ය Vµම.  ]වැර� පQෂ  මතය අMගමනය කරන 216

 Keith Forster, “Spontaneous and Institutional Rebellion in the Cultural Revolution: the Extraordinary Case of Weng Senhe,” 210

Australian Journal of Chinese Affairs, no. 27 (1992), 38-75.

 Domenach, Chine, pp. 278-286.211

 “KF6 ෙමෙY Vය6නට �රැ � KLයහ: ‘අH මහජන ආරQෂාව සඳහා e මධsම �[ෙර5ෙ\ පාලනය අතට ග>තාම, අHට කැම) 212

ෙකෙනQව අHට අ> අඩංÚවට ග6න ¿`ව6’”; Ling, Red Guard, p. 252.

 See the essential texts in Hector Mandarès et al., Revo cul dans la Chine pop: Anthologie de la press des Gardes rouges (mai 1996-213

janvier 1968) (Paris: Bibliothèque Asiatique, 1974), pp. 353-427.

 මාඕ Kය _6තනය පැහැ�: කර6නට VKවQ ෙනාකෙxය, එය කෙx නc අරගලෙl පැ>තQ ගැ¬ම Kgධ ෙවi; ඔ� VKදා 214

සංYකෘ)ක 9Oලවය ගැන එකම ෙgශනයQ ෙහ5 පැවැ>eෙl නැත.

 Ling, Red Guard, p. 115; Nien, Life and Death, p. 370.215

 “අH ෙදෙදනාට ෙපා� eව නc අෙO ගැට` ප|ච¢ඩ>වය 9K6 9සඳා9 යන 9^වාසයi: ෙප|ාපගැ6ඩා ෙවMවට බලා>මක බව 216

ආෙgශ කර )�ණ”; Ling, Red Guard, p. 193.



ජනතාවට ඕනෑම ෙදයQ කර6නට අවසර ලැ�ණ. කැර:කරැව6ට පවා ]ල ෙප|ාපගැ6ඩා 
ව:6 තම6ව �රYතර කරග6නට ඉඩකඩQ ෙනා�ය; ඔS6ෙW :යැ9: ඉතා ස²ප 
ෙලK6 පQෂෙl ]ල භාෂාව සමඟ අMකරණය eෙlය. මහජනතාවට පමණQ ෙනාව 
තම6ෙWම පQෂ සෙහ5දරය6ට> ඔS6 අØ:ක ෙබාරැ VÀහ.  217

 1950 ගණ6 වල ].මාණය කරන ලද zල ක�මයට කැමැ>තQ ය� YථාHත �ම 
සමහර 9ට සංYකෘ)ක 9Oලවෙl වඩා>ම අMෙ\ද¬ය ඵල9පාකය 9ය හැVi. Kය�ල 
සැබැ96ම ෙවනY 9�යකට �ග හැෙර6නට ඉඩ )�º. ගමන ෙ\ගව> Vµම සඳහා, 
'සංYකෘ)ක 9Oල�ය ක¢ඩායම' 9K6 ඒ සං9ධානෙl ෙදාරව� “ක`” අයට 9වෘත කර 
)�ණ අතර ඔS6 හ]කට එයට එකI eහ. කැ6ට6 (Canton) = පා සැ�වල #නෙl 
9gවI6ෙW දරැව6ෙග6 Kයයට 45 Q ඉෙගMම ලබm6 KL ෙහi6, සමාMපා)ක 
ෙනාවන සංඛsාවQ දzෙණ6 එකI eහ. දzෙ¢ ෙලාz නගර වල - ෙකා6ස.ෙ\L\ 
අයෙග6 හැෙදන ෙYවකය6 යැi ]ල වශෙය6 හැÃ6ෙවන කාඩ.වරැ6ෙW දරැව6 Kයයට 
82 Q eහ. ෙකා6ස.ෙ\L\ අය ඔS6ෙW අප|සාදය “ක`” ෙවතට ෙයා@ කරm6 KLය -, 
හÅනා ගැෙනන VK� ත>වයQ ෙනාමැ) ෙYවකය6 ෙව)6 ලැෙබන සහාෙය6 උන6� e 
කැර:කරැව6 ෙgශපාලන කාඩ.වරැ6ෙW Yවභා9ක හIර6 eහ. එන@>, සමාජ 
ෙgශපාලන ෙබ-c Iර6 Vµම කැර:කරැව6ෙW වැඩ සටහ6 වලට අi) e බැ96 
(ඔS6ෙW පහ> සමාජ ත>වෙl කැළෙල6 ගැලෙව6නට හැVයාව ෙපාෙරා6� e අංගයQ 
]සා), ඔS6 ෙකා6ස.ෙ\L\ සහ “ක`” යන ෙදෙකාnඨාශයටම එෙර= ම.දන ෙමෙහ[c 
�ය> කෙx එi6 ඔS6ෙWම ඥා³6ට පහර ෙනාවැෙg9 යැi අෙOQෂා කරm]. තව> 
නරක අතට ෙ�I eවQ නc, කාඩ.වරැ6ෙW දරැව6 සහ ෙසා�දා�ව6 ෙව)6 බ�තරය 
හැෙදන ලද ෙබi�ං රI @රකරැව6 9K6 ඉ��ප> කරන ලද පං) උරැමෙl නව ම)ය 
ඔS6 9K6 H�ගැ¬මi.  

උදාහරණයQ හැLයට අßරැ පාගම6 සඳහා e Kං�වQ මå6 ෙc ම)ය පැහැ�: ෙක�ණ: 

Hයා ].áත නc, එ9ට ¿තා �රෙයQ ෙවi. 

Hයා ප|)ගාmෙයQ නc, එ9ට ¿තා අප|ස6න ¿gගලෙයQ ෙවi. 

ඔබ 9OලවකරැෙවQ නc, ඉ��යට පා තබා අHට එකI ෙව6න. 

ඔබ එෙහම ෙනාව6ෙ6 නc, පලය6 අහකට! 

… 

පලය6 අහකට! 

අH ඔෙÁ රfVයාෙව6 ඔබව ප6නා දම6ෙන@! 

මරප6! මරප6! මරප6!  218

 “ඉහළ තැනක උප6” ¿gගලෙයQ ෙමෙY Ñෙ\ය: “අH ‘ඉප�ෙ6’ රI පාL6! රI 
ග)ය ආෙ\ අෙO මවෙW Kරැෙර6. ඉ)6 මම ඔබට ඉතා පැහැ�:ව Vයm: ඔබ ක` 
පාL6 උපත ලබා ඇත! ඒ ගැන ඔබට කර6නට ඇ>ෙ> zමQද?”  ව.¼කරණය6 219

 See, for example, Hua, Année rouges, p. 328.217

 Zhai, Red Flower, p. 81.218

 Ibid.219



රfක� Vµම 9නාශකාµ eෙlය. ප�භවය6 Çදානc කරෙගන සහ ෙබ�n පLය අතැ)ව 
සi ෙස6�වා (Zhai Zhenhua) ඔ�ෙW පං)ෙl KL “ක`” බාගයට ඔS6ෙW සcß.ණ 
කාලය මාඕ අධsයන ෙවMෙව6 ෙයාදව6නට යැi බලා>මක කෙxය: “ඔS6ට ඔS6ව 
ගලවා ග6නට නc, ඔS6 ඔS6ෙW අප|ස6න පS� සcභවය ගැන ලැÉජා �මට 
පළ@ෙව6ම ඉෙගන ගත [Ii, එෙYම ඔS6ෙW ෙදම\Hය6ට gෙ\ෂ කර6නට.”  ඒ 220

]සාම ඔS6 රI @රකරැව6 හා එකI�මට VK� ඉඩකඩQ )�ය [Ii යන ගැට`වQ 
ෙනා�ය. ෙබi�ං �c�ය Yථානෙl @ර සංචාරෙl ෙය�M රI @රකරැව6 වැර� 
සcභවයV6 [I e ඕනෑම රI @රකරැෙවQට පහර - ෙගදර යවන ල�. HLසර 
පළා>වල ජනතාව වැ ඉවසා දරාගත හැVයාෙව6 [I eහ, එ= - සමහර අවYථාවල - 
වගVව [I තනIරැ ඉKÎ “ක`” අය KLයහ. න@> හැම 9ටම වාKය ,ෙl “ඉහළ 
තැනක උප6” අයටi. “ඊ�යQ” යැi හැÃ6e පාසැ� දැ�යQ සcබ6ධෙය6 ෙමයාකර 
Kg¨යQ ගැන :6W K= කරi:  “ප|ධාන F�FකමQ e ඊ�ෙW පං) පF�ම ඉතා F�F 
eවV: ඇය ෙcස6 බාY ෙකෙනzෙW පSලV6 පැවත එන අතර පරcපරා IනQ )YෙY 
තම පSෙ� ]වහ6 වලට වහලQ )�ෙ¢ නැතැi Vයා ]තර ¿රසාරc ෙදාඩන ල�.”  221

ඕනෑම වචන හරඹයක - පං) කාÕ එක තරඟයට ඉ��ප> කරන ලද අතර එය හැම 
9ටම ජයගqහණය කෙxය. ඉතාම> සට6කා² කැර:කරැෙවQ e �වා :6ෂc (Hua 
Linsham) වරQ තරමQ ෙකා 6ස.ෙව L\ රI @රකරැව6 H�සQ ෙව)6 �c�යV6 
එ�යට දමM ලැ°ය: “මට අද> දැෙනන ෙg තමi මම එතැන K·ම ඔS6ට ෙකාතරc 
H�z� සහ V�L eවාද ය6න…මට හ�Kෙlම දැMන මම ඉතාම> අH|යජනකi Vයල.”  222

රI ව.¼කරණ පෙ� (පQෂ කාඩ., [ද හ@දා ]ලධාµ6, කcකරැව6, �Oප> ගcබද 
වැKය6, සහ 9Oල�ය මෘත�රය6) ෙදම\Hය6 KL දරැව6 ෙපළපා: වල - සෑම 9ටම 
නායක>ව àmකාවQ ග6නා ලදහ.  අපා³ඩය 9K6 සමYත සමාජය ෙබදන ල�. 1973 - 223

අස�වැKය6ෙW කmt රfY�මක - ¬6 චැ6W වැර-මV6 ].ධන පං)ය සමඟ අF6 
ෙගන )�ණ. “ඒක හ�යට ඔSනට 9�: සැරයQ වැ�න වෙW, මෙW ස²පෙය6ම KL 
කcකරැව6 ෙදෙදෙනQ වහාම ඔS6ෙW බංz අර6 මා ෙව)6 ඉව>ව ,ෙl ඒ ෙසනඟ 
Hරැ± කාමරෙl මාව �දකලා කර6නටi.” ඇය එැ9ට කා6තාව6ෙW ක¢ඩායමකට 
එකI ෙව6නට ,යාය, “සංYකෘ)ක 9Oලවෙl - සමාජෙය6 Hටමං කරM ලැÒව6, ෙහළා 
දVන ලද ධනවා- පං)ෙl සහ 9gවI6 ෙව)6 හැෙදන ලද සාමා�කය6.”  ෙc 224

ෙව6කර තැ°ම පනවන ලgෙg ෙපා�Kය ෙහ5 ෙකාm[]Yn පQෂය 9K6 ෙනාවන බව 
ඇය පැහැ�: කෙxය. 

පාjශyය ෙලz4 සට4 ;{ෙ+ zට කැර|කරැව4 පාගා දැ}ම ද/වා 

 බලය H�බඳ ප|^නය ඉ��යට එg-, වsාපරෙl ෙදවැ] අ�යර 1967 ජනවා� @ල - 
පට6 ගැ]ණ. Îවා- නායක>වය සමඟ ගැtෙc නැවත ආපF හැµමට ෙනාහැV ලQෂsය 

 Ibid., p. 105.220

 Ling, Red Guard, p. 42.221

 Hua, Années rouges, p. 106.222

 Ibid., p. 108.223

 Nien, Life and Death, p. 363.224



දQවා පැmණ ඇ) බව මාඕවා- ෙQ6Íය දැන KLයහ. ෙබi�ං වල මාඕවා-6 කරVයා 
ගත ෙනාහැV ත>වයක KLය න@> ෙබාෙහ5 HLසර පළා> ව:6 තවම> බලව> mත* 
පාQçකය6 ගැන 9^වාසය තබාගත හැVයාෙව6 [I eහ. එය ³රණා>මකව ඉව> 
කර6නට නc කැර:කරැව6 බලය අ�ලා ගත [I eහ. තරඟෙl ප|ධාන YථානයQ ග> 
[ද හ@දාව ත�6ම මැ�හ>�ම ප|)Qෙ�ප කළහ. ඔS6ට අවශs Kය` ෙg ඉt Vµම 
සඳහා ජනා¨ප)ෙW අ8> භට ක¢ඩායc වලට ඉඩකඩ )Ò බව ෙප¬ ,ෙlය. ජනවා� 
මාසෙl - ෂැ6හi නගරෙය6 පළ@ සංඥාව ]z> 9ණ. වහාම Kය` නගර සභා සහ 
පQෂ කmt ෙපරළා දැmණ. =LහැLෙlම කැර:කරැව6ට පැ>තක Kට සරල ෙලK6 
9ෙ\චනෙl ෙය-ම පමණQ කළ ෙනාහැV 9ය, ඔS6ට ආ¢£ කරන ක.තවsය බාර 
ගැ¬මට Kgධ eහ. ඉ)6 ඒ අMව වsසනය පට6 ගැ]ණ: එ��වා- කැර:කරැව6 අතර 
එනc KF6 හා කcකරැව6 අතර, -.ඝ කා�න ෙකා6ත*ා>I සI කcකරැව6 සහ 
�නපතා ෙ\තන ලැÒ කcකරැව6 අතර යනා- වශෙය6 ෙනාස6F6තාවය6 වැ ෙව6නට 
පට6 ග).  ෙc ෙනාස6F6තාවය6 ඉතා ඉQමº6 සමYත නගර ඇIල> ෙවන ෙලK6 225

ප|ධාන ගැtc බවට හැµ අනIරැව IවQz සහ H= රfග> අ)6 සට6 කරන ත>වයට 
දරැ± eහ. බලය අ�ලා ග6නට දැ6 ඉතාම> ළංව KL මාඕවා- නායකය6 හ�Kෙlම 
�යට ප> eහ: කා.mක ]�පාදනය කඩා වැෙටm6 පැව)ණ (ජනවා�ෙl - eහා6 Iළ 
Kයයට 49 Q පහළ වැLණ),  ආ¢£ෙ\ ප�පාලනය �ඳ වැLෙම6 පැව)ණ, එෙYම කැ¸ 226

,ය ක¢ඩායc බලය අ�ලා ග6නට සම>ව KLයහ. ]¿ණ කාඩ.වරැ ෙනාමැ) කෙම6 
#නය Ùඩාවට ප>ව KLෙlය, ඒ ]සා ක�6 පහර �6 අයවම නැවත> YථාHත කරනවා 
හැෙර6නට ෙවන> 9ක�පයQ කැර:කරැව6ට ෙනා�ය. කcහ� Iළ ]�පාදය ය� 
YථාHත කළ [I e අතර අධsාපන ආයතන �න ]යමයQ ෙනාමැ)ව වසා දමා තැ�ය 
ෙනාහැV eහ. ඉ)6 ජනවා� මාසෙl අවසානෙl - නායක>වය 9K6 ³රණ ෙදකQ 
ග6නා ල�: 9Oල�ය කmt ව:6 සැෙකසන සහ “I6ෙදෙනQ ෙව)6 එකQ” යන 
Kgධා6තය අMව එනc කැර:කරැව6, =ට¿ කාඩ.වරැ6, සහ PLA ඒකාබgධයV6 [Iව 
අ8> බල ව1හයQ සැකËම; සහ රI @රකරැව6ව ෙහm=ට Hට>�ම පැ>තට ත�8 
කර6නට (නැ>නc ආප� පං) කාමර වලට), අවශs Sවෙහා> මාඕෙW අ]Q අ9ය, 
එනc මාස හයQ )YෙY Çදානc Ëරැෙව6 KL [ද හ@දාව ෙයාදාෙගන. 

 ෙQ6Íයට ස²ප ෙකාතරc ද ය6න එ= - කැර:කරැව6ට VK� ආරQෂාවQ ලබා 
ෙනා�]. එෙYම සංYකෘ)ක 9Oලවෙl තව> 9^මය ජනක Kg¡6 ගණනාවQ එ6නට 
)�ණ. අෙO|� මාසය ෙවg- යථා ත>වයට ආප� යෑම ෙකාතරc ÇQෂම ෙලK6 Kgධ 
eවා දැi Vයෙතා> මාඕ ඒ ගැන K> කරදරෙය6 පF�ය. ජනවා�ෙl - ත�8 කර දමන 
ලද ජනතාව සහ ෙකා6ස.ෙවL\ අය සෑම තැනකම තම =Y ය� ඔසවm6 KLයහ. 
සමහර අවYථා වල - අනIරැදායක 9ය හැV PLA  සමඟ ඒකාබgධය6 පවා  හදm6 
KLයහ. එවැ] ත>වයQ කැර:කරැව6 පFබැස යm6 KL eහා6 ව:6 දV6නට 
ලැ�º. තව> වමට හ]කට හැµම සඳහා කාලය එළ× )�ණ. CRG ]ෙය5�තය6 9K6 
�න ෙදකක කාලයක - eහා6 හ@දා නායකය6 අ> අඩංÚවට ගැ¬ම ]සා එය ය� 
තහSරැ eෙlය. මාඕ රI @රකරැව6 Kය�ල ෙහාÃ6 Kgධ ෙව6ෙ6 යැi Kතන ලද හැම 
අවYථාවක - ම �ගහැෙරන ලද ෙලK6, ප|ච¢ඩ>වය සහ පා.ශව අතර සට6 �ග 

 KF6 සහ කcකරැව6 අතර Ø:ක ෙවනසQ පැව)ෙlය: KF6ට අවශs eෙl බලයi, අෙනQ අතට කcකරැව6ට අවශs eෙl 225

@ද� 9ය; Ling, Red Guard, p. 243.
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හැෙරන පැ>තට ,ෙl ආරා�ක ත>වයකට වැෙට6නට ඔ6න ෙම6න යන තරc 
ෙලසV]. එ= - සමහර පැ)වල 9Oල�ය කS6K� හැ-ම VKෙY>ම කළ ෙනාහැV eහ. 
එ= ඵල9පාකයQ ෙලK6 සැOතැcබ. මාසෙl - PLA  ෙවතට අ9 භා9තයට අවසරය 
ලැ�ණ (එෙතQ ඔS6ෙW අ9 ගබඩා ඇIලට කඩා වැ- ඒවා පැහැරෙගන යාම ]කc බලා 
KL6නට පමණQ ඔSනට Kgධ � )�ණ). ෙc Hයවර ]සා කැර:කරැව6 අතර නව 
උෙදs5ගයQ ඇ) කෙxය. සමහර පැ) ව:6 සලකg- 1968 යM 1967 නැවත �ග හැµමV.  
මා.I මාසෙl - මාඕ නැවත> K> කරදරයට ප> ෙවm6 තව>, ඒ> තරමQ මධsYථ 
ෙලසV6 වමට හැ�ණ. ගැtc තව> වැ � තව> ෙ� හැ�c ව:6 [I e අතර 
කැර:කරැව6ව ©: මාසය ෙවg- සcß.ණෙය6 පාගා දම6නට හැV9ණ. 

 මාඕෙW අ9]^_තතාවය6 මත ඔ� ෙබෙහ96 පදනc �ම ]සා z�රැ සහ ගැල9ය 
ෙනාහැV උභෙත5ෙක5Lයකට මාඕ @�ණ - KLෙlය: වෙc 9යS� ද නැ>නc දzෙ¢ 
9නය ද. අධsQෂකයාෙW ඊ ළඟ Hයවර ෙතQ, එi6 තම6ට වාK ලැෙÁ9 යැi 
බලාෙපාෙරා>Iෙව6 Kය` න`ව6 බලා KLයහ. එය අරැම ¿�ම ත>වයQ 9ය, ජcම 
හIර6 Kය�ලම අෙOQෂාව6 තබාග>ෙ> එකම �ව>වන ෙද9ය6 ෙකෙනQ මතi. 
ඉ)6, උදාහරණයQ හැLයට, බලගI ෙකා6ස.ෙවL\ සං9ධානයQ e eහා6 = '�රය6 
m:යනයකෙW ස6ධානය’ 1967 ©: මාසෙl දැනග>ෙ> ඔS6ෙW පැ>තට වාK ෙවන 
ෙලK6 කට[I �ග ෙනාහැෙරන බවi, ඔS6 ෙමෙY ප|කාශ කළහ: “අHට ඒ>I ,ය> 
නැත>, VK� සැකයQ නැ)ව අH ෙQ6Íෙය6 එන ³රණ අMගමනය කර6න සහ 
අM_ත කරග6න ඕන,” එය වහාම තහනc ෙක�ණ.  මාඕ VÀ දැෙl ³රණා>ම ක 227

අදහY දැQ9මQ VK 9ෙටක Kgධ ෙනාe ]සා, අ¨කාµ බලයV6 [I ත>වයQ ගැන 
ප�ක�පනය කළ අය—පQෂ කmt—ගැන ප|ාෙය5,කව එතරc තැÑමQ Kgධ ෙනා�ය. 
මාඕ එතරc අY¯ර ෙලසV6 KL6ෙ6ය Vයා 9^වාස Vµමට ජනතාවට අපහF e 
බැ96 ෙQ6Íෙl සැබෑ අර@± ගැන ද 9QçOත බවQ පැව)ණ. ෙප6[ලම ෙකාතරc 
�රට පැ>ෙත6 පැ>තට හැරැණාදැi V\ෙවා> වැ ක� ෙනායg- හැෙම5ම යc ආකාරයක 
ප�ගැ¬මQ ඉ�ලා KLයහ. වsාපාරෙl ජයගqාහකය6 VK� ෙමාෙහාතක - ප�තsාගÐ: 
ෙලසV6 හැKරැෙ¢ නැත. 

 ෙc බා=ර සාධක හැෙර6නට, ප|ච¢ඩ>වය ඉහළ යෑමට වැදග> àmකාවQ රඟන 
ලgෙg, 9ෙ^ෂෙය6ම කැර: සං9ධාන ඇIලත e අභs6තර සාධක ෙදකV. VKයc 
ප|ජාත6ත*වා- ෙලසV6 සමථයකට ප> ෙනාවන ලද zඩා ක¢ඩායc වල සහ ඒÑය 
¿gගලය6ෙW අãලාෂය6, එනc අ8> ප�Yථා¬ය බල සමඟ සබඳතා පැවැ>�ෙම6 තම 
Yථාවර �[± කරග6නට වෑයc කළ නරැම “ෙgශපාල]ක වsවසායකය6” සහ 
9ෙ^ෂෙය6ම ප|ාෙgÐය PLA  ØලYථාන සමඟ ස²ප සබඳතා ව.ධනය කර ගැ¬ම I�6 
]ර6තරෙය6 පQෂ ඇIලත නව ෙබ-c වලට I£ �6හ. ෙබාෙහ5 ෙදෙනQ ‘හතර 
ෙදනාෙW ක�:ය” සමඟ ස²පතාවය6 හදාෙගන එi6 සා.ථකව ප|ාෙgÐය ආඥාදායකය6 
බවට ප> eහ. Lෙක6 Lක පා.ශව අතර )Ò ගැtc ඒවාෙl ෙgශපාලන ලQෂණය අ=m 
කරග>හ. ඒ ෙවMවට ඉහළ තනIරැ )�ණ අය සහ ඒ තනIරැ වලට ප>ව6නට 
උවමනා e අය අතර යMෙව6 ඍ� අරගල බවට ඒවා හැෙරන ල�.  ෙල5ගාi = - ෙම6 228

ෙච5දනා එ�ල කරන ඕනෑම අෙයQ ]වැර� eෙlය. ම6ද ෙච5දනා ]තරම ආෙ\ මාඕෙග5 

 Ibid., p. 158.227

 Hinton, Shenfan, p. 521.228



උ¿ටන රfසQ සහ ßජ¬ය ආද.ශ පාඨ සමå]. µ)යQ ෙලK6, තම6 ]වැර� යැi 
Vය6නට වෑයc කළ අය තව> වැ කරදරයට ප>eහ. එකම ගැල�ම eෙl උසY 
මnටමV6 එන ප|) ෙච5දනාවQ පමº. ෙච5දනාව zමQ ෙහ5 මත පදනc � ද ය6න 
වැදග> eෙl නැත; වැදග> eෙl එය ]වැර� ෙgශපාල]ක පද වහෙර6 ඉ��ප> කර 
)°ම පමණV. වාදෙl ත.කනය ෙc අMව ]ර6තරෙය6ම [ද HLය සහ ෙගා�රැ 
ඉලQක සංඛsාව ¿`� කරන ල�.  Kය�ල ෙgශපාල]ක e ]සා, අවසාන 9ම.ශනෙl -, 229

වඩා>ම නරක අපරා¡ අãප|ාය6වල සාQçය හැLයට ඉතාම> zඩාම Kg¨ය පමණට 
වැෙය6 අ.ථ දQවන ල�. ප|)ඵලය ශාµ�කව Iර6 Vµෙම6 සමථයකට ප> Vµමi. 

 එකQ 9K6 අෙනකට ඕපපා)කව ඇ- යාම Kgධ Sවද, ෙc Kg¡6 සØලඝාතන වලට 
වඩා K9� [gධයQ හැLයට 9Yතර කර6නට ද ¿`ව6 9ය හැVi. එය එ6න එ6නම 
හැෙම5ම ඇIල> ෙවන [gධයQ eෙlය. 1966 ෙදසැcබ. මාසෙl -, eහා6 =, 
කැර:කරැව6 9K6 ෙකා6ස.ෙවL\ සහ කාඩ.වරැ6 3,100 Q Kරගත කරන ල�.  230

කැර:කරැව6 සහ ‘m:යනයක �රය6’ අතර ගැtcවල ප|ථම මරණය Kgධ Sෙl 1967 
මැi 27 වැ]දා පමණ - ය. එ= ප|)ඵලයQ ෙලK6 Øෙල5පාiක Yථාන වල අ9ග> අයව 
රඳවන ල�. කැර:කරැව6ෙW ØලYථානය ©] 17 වැ]දා අ�ලා ග6නා ල�. මරණ 25 Q 
Kgධ eහ. ©] 30 වැ]දා ෙවg- mය ,ය ෙහ5 Iවාල ලැÒ සංඛsාව 158 Q eහ. ඔS6ෙW 
පරාජෙය6 පFව ෙකා6ස.ෙවL\ අය 600 Q මරා දමන ලද අතර තව> 66,000 Q යc 
ආකාරයක වධ=ංසා 9Ãන ල�. 1968 මා.I මාසෙl වමට හැෙරන ලද ෙමාෙහාෙ> -, 
දඩයම හ�Kෙlම ³වï ෙක�ණ. Ñ�ඩාංගණ ඇIලත දස දහY ගණනQ රඳවා තැ�ණ. 
කලහකාµ H�Y 9K6 එ6න එ6නම හFරැව6නට ග> m�ෂා ක¢ඩායc �� Iළ හ�K 
�ය ව¿රන ල�. මැi මාසෙl - කැර:කාර පා.ශව අතර සටනQ නැවත වතාවQ K9� 
[gධයQ පට6 ෙගන ඇතැi Vයන ෙපා� 9^වාසයකට හැµ )�º. මැi 27 වැ]දා [ද 
හ@දාෙව6 එක දවසක - අ9 80,000 Q ෙහාරකc ෙක�ණ. එය අ8> වා.තාවQ eෙlය. 
රට හැම තැන අ9 ආ[ධ සඳහා සැබෑ ක`කඩකාරයQ 9වෘත � )�º. 99ධ කැර: 
පා.ශව සඳහා [ද ටැංV සහ ¿¿රන Íවs ]පදවන කcහ� පවා ඇර#ණ. ©] මැද ෙවg- 
අහක යන �ලn ]සා mය ,ය සංඛsාව 57 Q eහ. කඩ සාO¿ ෙකා�ලා කන ල�, බැංz 
ඇIලට කඩා ප]න ල�, ජනගහනය නගර ව:6 පලා යාමට පට6 ග>හ. ඒ> 
ෛදවෙය5ගයV6 (deus ex machina) ෙම6, ෙබi�ං Kට ආ එක ප|කාශයV6 කැර:කරැව6 
යට>� ජයගqහණය �නාග6නට හැVයාව පෑ�ණ. ©: 22 වැ]දා PLA මැ�හ> eෙl සහ 
ඔS6 බලය ලබාග>ෙ> එක ෙව උ¢ඩයQ ෙහ5 ප>I ෙනාකරm], සැOතැcබ. ෙවg- 
පා.ශව 9Fරැවා හැµම බලා>මක කරන ල�.  සාෙOQෂ  ෙලK6 එතරc කා.²කරණය 231

ෙනාe Â�ය6 (Fujian) වැ] ප|ෙgශ වල, කැර:කරැව6 සහ ෙකා6ස.ෙවn9 අතර ෙබ�මට 
වඩා එය නගරය සහ ගම අතර පැව) ¿රාතන ෙබ�ම eෙlය. Qçයාෙම6 (Xiamen) ව:6 
රI @රකරැව6 ප|ාෙgÐය අගMවර ෙවත පැmº 9ට ජනතාව “Â. (Fuzhou) අi) Â. 
වල Yවෙgÿ6ටi!…Â. වල ජනතාව, ඔෙÁ පැරf6න6 අමතක ෙනාකර6න! අH හැම 
9ටම Qçයාෙම6 ජනතාවෙW ජcම හIර6 ෙව@!”  යනා- වශෙය6 කෑ කෑගසm6 පහර 232

 Wang, Failure of Charisma, p. 66.229

 Ibid., p. 94.230

 Ibid., pp. 143-208.231

 Ling, Red Guard, p. 83.232



ෙද6නට eහ. ෂැ6හi වල - එතරc ඍ� ෙලසV6 ෙනාe සැබෑ ගැtම �යැ6WÇ 
(Jiangsu) ප|ා6තෙl උIරැ සහ දz± ප|ෙgශ වල ජනතාව අතර Kgධ eවV.  ඉතා zඩා 233

ප�Yථා¬ය මnටෙc e ‘�ග �6න’ ගෙc පවා, ගෙc උIරැ පැ>ත අ�ලාෙගන KL Î 
ෙග5ත*ය සහ ගෙc දzණ පැ>ත පාලනය කළ ෙෂ6 ෙග5ත*ය අතර පැව) පරණ 
ෙක56තරය ය� ඉYමI �ම, 9Oලවකාµ පා.ශවය6 අතර අරගලයQ යැi Vයා යා6තමට 
ෙහ5 ෙවYවළා දQව6නට එතරc සම> ෙනා�ය. ඉ)6 ෙමය පරණ ෛවරය6 H�මසා 
ග6නා ෙමාෙහාතQ බවට ද හැ�ණ, එයට ජප6 අ¨වාË කාලය නැ>නc 1946 කෘç 
කට[I ප|)සංYකරණ කාලය තරc ඈතකට යන පරණ ෛවරය6 ද ඇIල> eහ.  ඈත 234

HLසර e Úවා6Ê (Guangxi) ප|ෙg ශෙl -, Úi:6 (Guilin) ෙව)6 ෙන රපා හැර දැØ 
ෙකා6ස.ෙවL\ අය ගcබද m�ෂා සමඟ ප|ග)ශ� ෙලK6 ටS6 වටකරග6නට සම> � 
ජයගqාහකය6 ෙලK6 එ�යට පැmºයහ.  1967 ©: සහ අෙග5YIෙ\ -, කැ6ට6 =, 235

‘රI ෙකාය’ සහ ‘නැෙගන=ර Fළඟ’ ක¢ඩායc අතර e 99ධ පා.ශව Iළ හටග> [gධ 
]සා 900 Q මරණ Kgධ eහ.  සමහර ගැtc අතර බර අ9 භා9තය ද දV6නට ලැ�º. 236

 එවක වයස අSරැ� දාහතරQ e රI @රකරැෙවzෙW පහළ ප|කාශෙය6 ෙc [ගෙl 
ත>වය6 ෙකාතරc දරැ± eවාදැi මැනගත හැVi: “අH තරැණය6 �@. අH අ6තවා-6 
�@. අH =Iෙ\ මාඕ සැබැ96ම ෙ^��ඨ m]ෙසQ Vයලා, ඔ�ට පමණQ සතsය ගැන 
දැMම ඇතැi Vයල, ඔ� පමණQ සතsය යැi Vයල. ඔ� VÀ හැම ෙදයQම මම 9^වාස 
කළා. එෙYම සංYකෘ)ක 9Oලවයට ෙහාඳ ෙ�I )යනවා Vයල මම 9^වාස කළා. අH 
=Iවා අH 9Oල�යවා-6 Vයල, අH 9Oල�යවා-6 ]සා අH මාඕෙW ]ෙය5ග H�පැgදා, 
අH =Iවා අHට සෑම ෙදයQම 9සඳ6න ¿`ව6 Vයල, අෙO සමාජෙl )යන සෑම 
ගැට`වQම.”  දරැ± cෙ�චඡ V�යාව6 හැම අත වැෙය6 පැ)ර ය6නට පට6 ග). 237

ඒවා ඊට ක�6 වසරට වඩා “සාcප|දාiක” බවV6 [I eහ. ගැ6Ç (Gansu) = ලැ6. 
(Lanzhou) අසල ඇK6 �t පහත Kg¡6 වා.තා ෙ\ : “වාහන පනහQ 9තර )ෙය6න 
ඇ)…හැම එකකම ෙ.ෙlටරය හරහා m]Y KරැරQ බැඳලා )�ණ. සමහර ෙලා� වල 
එකකට වැෙය6 ගැට ගහලා )�ණ. ඒ ඔQෙකාම හරY අතට �ගට දාල, කඹයV6 
නැ>නc වය. එකV6 ගැට ගහල )�ණ…ෙසනඟ එක m]ෙසQව වට කරෙගන ෙහ: 
ව:6 සහ මළකඩ කා¿ ක£ ව:6 �මට වැෙටන ෙතQ සහ �ම වැLලා ඉ6න ෙතQම 
ඔ�ට ඇ6න, ෙ� ගලන මY ෙගාඩQ ෙවනකc.”  238

 1968 ෙදවැ] බාගෙl - [ද හ@දාව පාලනය ය� තහSරැ කරෙගන එ= ගqහණය දැ 
කරග>ෙ>ය. රI @රකරැව6 9Fරැවා හ�න ලද අතර ඒ KKරෙl - m:යන ගණනක 
තරැණ H�සQව (1970 ෙවg- @` එකIව m:යන 5.4 Q 9ය) HLසරබදට යවන ලgෙg 
ඔS6 එ= �ගටම රfô K·9 යන අෙOQෂාෙව].  ෙබාෙහ5 ෙදෙනQ දශකයQ ෙහ5 ඊට 239

 White, Policies of Chaos, p. 325.233

 Hinton, Shenfan, pp. 519 and 527-528.234

 See esp. Hua, Années rouges.235

 Bergère, La République, p. 133.236

 Thurston, “Urban Violence,” pp. 158-159.237

 Roux, La Chine populaire, 2: 54-55.238

 Thurston gives the figure 12 million, Fairbanks 14 million, and Bergère (La République) 20 million.239



වැ කාලයQ එ= රfô KLයහ. මාඕෙW මරණයට ෙපර, m:යන 12 Q සහ m:යන 20 Q 
අතර ජනතාවQ, ෂැ6හi නගරෙය6 m:යන 1 ක ජනතාවQ ද ඇIල>ව, එනc නගරෙl 
ජනගහනෙය6 Kයයට 18 Q ]ෙය5ජනය ෙවන ප��, ෙමයාකාර ෙලK6 ��කර පැ)වලට 
යවන ල�.  ඔS6ෙW තනIරැ ව:6 ඉව> කරන ලද කාඩ.වරැ m:යන IනQ (ෙබාෙහ5 240

9ට වසර V=පයකට) ‘මැi 7 වැ]දා පාසැ�’ වලට යවන ල�, ඒවා Kරෙගව� e අතර 
නෙම6 පමණQ ¿නරැ>ථාපන මධsYථාන eහ.  දz± ප|ෙg ශය6= කcකරැ සහ 241

ෙසා�දා� පQෂ 9K6 99ධ 9^ව9දsාල සහ නගර අාප� තම බලය යටතට ග]g- ෙමය 
වැ¿රම සØලඝාතන පැව) වසර බවට VK� සැකයQ නැත. Úවා6ç (Guangxi) = H=L 
e. (Wuzhou) 9නා ශ eෙl බර අ9 සහ ෙ6පාc ෙබ5 cබ ව:]. අෙග5YI 19 වැ]දා 
Úi:6 අ�ලා ගැෙන6ෙ6 ෙසා�දා�ව6 30,000 Q සහ අ9ග> ගcබද වැKය6 9K6 කළ 
සැබෑ හ@දා ෙමෙහ[මV6 පFවi. එ= - සංYකෘ)ක 9Oලවය ගැන HLසරබද 
වැKය6ෙW අM>Fක බව V�යාකාµ 9රැgධවාදයකට හරව6නට ෙgශපාල]ක සහ 
හ@දාමය ක¢ඩායc සම> eහ. �න හයQ ¿රා �රැI HL6 කැර:කරැව6 මරා දැmණ. 
Úi:6 = සට6 අවස6 �ෙම6 පFව එළෙඹන මාසෙl - áෂණය HLසරබද ¿රා පැ)ර 
ය6නට පට6 ග>ෙ>ය, ෙමවර එය එ�ල eෙl සදා ��ලට ෙදන අය e, “ක`” සහ 
zෙවාm6ටෑ6W ෙවතi. එය ෙකාතරc ප�ß.ණ ෙලK6 Kgධ eවාද Vයෙතා> සමහර 
ප|ෙgශ තම6 “@`ම]6ම ක` ව.¼කරණ පෙ� සාමා�කය6 VKෙවQ නැ) ෙලසV6 
]දහY,”  යැi ¿රසාරc ෙදාඩවන හැVයාව ලබාග>හ. තම ප|ා6තෙl ආරQෂාව බාරව 242

KL ෙකාm[]Yn පQෂෙl අනාගත සභාප) �වා Úෙෆ6W (Hua Guofeng) 9K6 “�නා6 
= මY මර6නා” යන 9රැදාව:ය ලබ6ෙ6 ඒ කාලෙl - ය. රෙn දz± පැ>ත වැෙය6ම 
Ùඩා 9Ã පැ>ත eෙlය: Úවා6ç = 100,000 Q පමණ, Úවා6ෙඩා6W (Guangdong) = 
40,000 Q, සහ [නා6 (Yunnan) = 30,000 Q පමණ මරණ Kgධ eහ.  රI @රකරැව6 243

දැ ෙY කෲර eහ, ඒ> දරැ± cෙ�¥ඡ V�යාව6 වැෙය6ම කෙx ඔS6ෙW ඝාතකය6 
9K], එනc පQෂෙl ]ෙය5ග V�යා>මක කළ ෙසා�දා�ව6 සහ m�ෂා 9K]. 

=ට¿ රI @රකරැෙවQ e �වා :6ෂ6 (Hua Linshan) Úi:6 = ප�ගැ¬c ෙමෙY 
9Yතර කරi: 

අ8යම උදාe වහාම ෙසා�දා�ව6 9K6 ]වාස Ùරා ෙසායm6 ජනතාව අ> 
අඩංÚවට ග>හ. ඒ අවYථාෙ\ - ඔS6 ෙමගාෙෆ56 ව:6 උපෙදY කෑ ගැÇහ. 
KරෙගයQ අ�ලා ගැ¬ම, බැංzවකට කඩා පැ¬ම, ඕනෑම හ@දා Yථානයකට පහර 
-ම, ආරQෂක ෙYවාවල ඕනෑම ෙYවා Yථානයකට බලහ>කාරෙය6 ඇI��ම, 
�c�යට කඩා පැ¬ම, සහ අ9ග> අරගලයකට සහභා¼>වය, යනා- වශෙය6 
ඔS6 අපරාධ දහයක ලැiYIවQ හදා )�ණ. ෙc අපරාධ කළා යැi සැක ෙකෙරන 
ඕනෑම අෙයQව අ> අඩංÚවට ෙගන, “].ධන පං)ෙl ආඥාදායක>වය” යටෙ> 
[Q)ෙය6 �Q96ෙñය. මම ඉQමº6 ගණ6 හදා බලg- මම ඒ අපරාධ ව:6 
අ£ම වශෙය6 හයකට ෙහ5 වැර�කරැ බව දැනග>ෙතm. ඒ> මම ඒ Kය�ල කර 
)�ෙ¢ “9Oලවෙl යහපත උෙදසා” 9ය. මම ඒ VKවV6 ෙපෟgග:ක වාKයQ 

 White, Policies of Chaos, p. 294.240

 Harding, “The Chinese State in Crisis,” p. 212.241

 Hua, Années rouges, pp. 345-346.242

 Domenach, Origins of Great Leap Forward, p. 284.243



ෙහ5 ලාබයQ අ> කරෙගන ෙනා)�º. 9Oලවෙl ෙකාටY කාරෙයQ ෙව6නට මට 
උවමනා ෙනාeවා නc, මම ඒ අපරාධ V�යා VKවQ ෙනාකර6නට )�º. හ�Kෙlම 
මට ඒවා ගැන වගÑමQ ග6නට යැi Vයැ9ණ. ඒක සැබැ96ම අසාධාරණ යැi 
ෙප¬ ,ෙlය, ඉ)6 සැබැ96ම මම ඉතාම> �ය eෙයm… 

පFව මට දැනග6නට ලැ�ෙ6 ෙර5හෙ� KL අෙO Iවාල ලැÒ �රය6 ගණනාවQව 
ෙසා�දා�ව6 9K6 මරා දමM ලැÒ බවi. පාර9ලනය ලබm6 KL අයෙW ෙ� සහ 
ඔQKජ6 සැප[c කපා දමා එවැ] ආකාරෙl ජනතාව ෙබාෙහාමයQ මරා දමන ල�. 
තවම> ඇ9�6නට හැV අයෙW ෙබෙහ> අi6 කර )�ණ අතර ඔS6ව 
තාවකා:ක Kරෙගව� වලට ෙග]යන ල�. 

Iවාල ලද එක m]ෙසQ පැන ය6නට සම> 9ය, එ= - ෙසා�දා�ව6 ඒ පැ>ත 
@`ම]6 VKවzට> ය6නට ෙනාහැV වන ෙY වසා දැØහ. Kය` කාමර නැවත 
නැවත> H�Qසා කරන ල�. ප�Yථා¬ය ලැiYI වල නම :යැ� නැ) ඕනෑම 
ෙකෙනQව අ> අඩංÚවට ගැ]ණ. ඉ)6 එය මෙW ඉරණම ද eෙlය… 

මම Kරෙගදර KLය - [Úi:6 = පාසැ� අංක 7 =] යා6)*ක ÿ�HෙයQ ව6නට 
මම අධsයනය කරm6 KL කාලෙl දැන KL පැරº mIෙරQව මට හ@9ය. 
ෙසා�දා�ව6 9K6 අෙO පාසැෙ� සට6කා² �රෙයQව මරා දැØ බව ඔ� මට 
Ñෙ\ය. �න IනQ සහ රා³* IනQ හIරැ පහර -මකට @�ණ - කÅ ගැටයQ 
@�ෙ6 K·මට සම>�ම ]සා ඔ� �රෙයQ � KLෙlය. ඔ�ෙW ].áත බව 
H�ගැ¬ම සඳහා කැර:කාර ජනරා�වරයා 9K6 ඔ�ට “F9ෙ^Ê සහ ].áත 
�රයා” යන නාමය ¿දකර )�ණ. පාසැල අ�ලා ග> ෙසා�දා�ව6 ෙබාෙහ5 H�සQ 
අ> අඩංÚවට ෙගන ඔ�ට ෙසනඟ අත�6 ඉ��යට එ6න යැi Vයන ල�. ඔ�ව 
ෙග5]යකට දමා බැඳ Kය` KF6ට ෙපෙන6නට ගහV6 එ�ලා තැ�ෙ\ ඔ� 
“H>තාශයQ” ෙම6 ෙපෙන6නටi [ඒ සඳහා e #න පද වහර “F9ෙ^Ê සහ 
].áත �රයා” යන ම)යQ ඇ) කර6නV]. එ= - ඔS6 IවQzෙ\ Htපස 
පැ>ෙත6 ඔ� mය යන ෙතQම ෙග5]යට පහර ෙදන ල�. 

ඒ හා සමාන තව> දරැ± කත6දර Kරෙගදර හැම අ)6ම අහ6නට ලැ�º. ඒ> 
මම ඒවාට සව6 ෙනාෙද6නට වෑයc කෙළm. නගරය ¿රාම මරා දැ²c �න ෙදකQ 
)YෙY Kgධ ෙවm6 පැව)ණ. එය කතාබෙ� Ø:ක ෙ>මාවQ බවට ප>9ය. මරා 
දැ²c සාමානsයQ ෙම6 ෙපෙන6නට පට6 ගැ]ණ. ඒවාෙl ]යැෙළන අය එi6 
වැ K> තැSලV6 පF ෙනාවන ෙලසV6 ෙප¬ ,ෙlය. ඒවා ගැන කතා කරන අය 
දරදâ සහ K>H> නැ) අය බවට ප>ව KLයහ. ඒවා ෙවන> ෙල5කයQ ගැන 
Vයැෙවන ඒවා ෙලසV6 මම ෙc කත6දර වලට සව6 �6ෙනm. 

Kරෙගදර නරකම ෙg වMෙl එක KරකරැෙවQ අ¨කාµ6 සමඟ සහෙය5ගෙය6 
කට[I කර6නට එකඟ �ෙc - ය, එ= - Kරකරැවා ඔ�ෙW ක�6 සගය6 e 
අයව ෙව6කර ග6නට වෑයc කෙxය. @රකරැවා හ�Kෙlම අHට “ඔෙÁ අප|ස6න 
බ8 ඔ`ව ඔසව6න!” වැ] ]ෙය5ගයQ ෙදM ලබi. එ= - @�± ආවරණය 
කරග> ¿gගලය6 V=ප ෙදෙනQ කාමරයට ඇI� � අH �හා අැY අයා බලාෙගන 
KLM ලබi. ඔS6 ද6නා ¿gගලෙයQව ඔS6ෙW ඇසට ගැtෙ¢නc, එ9ට 



ෙසා�දා�ව6 ඔ� ෙවත IවQzව එ�ල කළ ඔS6 සමඟ Hට> � යන ෙලස 
]ෙය5ග කරM ලබi. ෙබාෙහ5 9ට එවැ] අයව වහාම මරා දැmණ.  244

 ෙමයාකාරෙය6 1968 - රජය එ= ක�6 )Ò වරප|සාදය6 Kය�ල අMව එය ය� 
තහSරැ කරග6නා ල�. එය නැවත> ආයත]කගත ප|ච¢ඩ>වෙl ඒකා¨කාරයQ 
නැවත> පට6 ග6නා ලද අතර එය භා9තයට ගැ¬මට පFබට ෙනා�ය. ඉහළ ,ය 
ප|Kg¨ෙl මරා දැ²c සංඛsාෙව6 සලz± eෙl සංYකෘ)ක 9Oලවයට ෙපර පැව) 
ෙපා:Y ක�ෙම5පායය6 ෙවත නැවත H9ස K·මi. වැ6W ෙහා6Wෙව6 (Wang Hongwen) 
නමැ) =ට¿ කcකරැවා, �යැ6W V6W ෙW රfකවරණෙය6 හැ�M අෙයQ, පQෂෙl ඊ 
ළඟ උප සභාප) ෙවන ¿gගලයා “අාරා�ක>වයට ෙනායන ජයගqහණයQ” ලබාග> බව 
ප|කාශ කෙxය. අෙO|� 27 වැ]දා කැර:කාර නායකය6 V=ප ෙදෙනQව මරණයට ³6� 
කර 9ශාල ෙසනඟQ ඉ��Hට - වහාම මරා දමන ල�.  ‘හතරෙදනාෙW ක�:ෙl’ තව> 245

සාමා�කෙයz e ෂැ6W Æ6Vයාඕ (Zhang Chunqiao) ©: මාසෙl - ෙමෙY Ñෙ\ය: “Lක 
ෙදෙනQට ෙබාරැ ෙච5දනා එ�ල eවා නc, ඒ ගැන කර6නට ෙදයQ නැහැ; න@> එක� 
ෙහ5 වරදකරැෙවQට පලා යාමට ඉඩ -ම 9නාශකාµ 9ය හැVi.”  ෙනාපව)න 246

zම6ත*ණ සහ zම6ත*ණ ගැන නsායය6 සහගත, මහ> ප�මානයV6 අ> අඩංÚවට 
ගැ¬c Kgධ ෙවන, සමාජය නැවත> @Wධ ]හඬතාවයකට ආප� යන අÅරැ [ගයකට 
#නය H9Ëය. 1950 ගණ6 Kට #නය අ>දVන ලද áෂණෙl නරකම [ගය ÷න කරන 
ලgෙg 1971 - :6 බාඕෙW මරණය පමණV. 

 මධsම ෙමා6ෙග5:යාෙ\ (Inner Mongolia) ජනතා පQෂය (People’s Party) යැi 
Vයැෙවන ලgද පළ@ zම6ත*ණය 9ය. 1947 - ෙකාm[]Yn පQෂය 9K6 අවෙශ5ෂණය 
කරගM ලැÒ ජනතා පQෂය සැබැ96ම 9Fරැවා හැර දමා )�ණV, ඒ> එය රහKගතව 
නැවත ප|)සංYථාපනය කරෙගන ඇතැi Vයා අ¨කාµ6 ප|කාශ කළහ. 1968 ෙපබරවා� 
Kට මැi දQවා 346,000 Q ජනතාව 9ම.ශනය කළහ. සැකයට ප> e හතෙර6 IනQ 
ෙමා6ෙග5:යාM අය eහ. ෙc Kg¨ෙl - 9ෙgÿකය6 ගැන ඇ) �ය ප|ධාන සාධකයQ �ම 
ගැන VK� සැකයQ නැත. ෙව තැ°ෙම6 මරා දැ²ම, ශාµ�ක වධ=ංසා, සහ Kය�9නසා 
ගැ¬c ව:6 මරණ 16,000 Q ද, �9ත කාලයටම අංග9කල eව6 87,000 Q ද ෙම= 
ප|)ඵලය eෙlය.  එයාකාරම ෙච5 දනා ]සා [නා6 (Yunnan) = 14,000 Q ෙව තබා 247

මරා දමන ල�, එය ද F` ජනවා.,ක 9ශාල සංඛsාවQ KL තව> ප|ා6තයV.  248

9ෙ^ෂෙය6ම �.දා6ත eෙl ‘මැi 16 ෙර�ෙc6Iව’ H�බඳ “zම6ත*ණයi.” ෙමය සමහර 
9ට ෙබi�ං රI @රකරැව6ෙW අ6ත-වාම-පාQçක e ඉතාම> zඩා e සහ ඉතාම> 
එසැණ නැෙසන F` e සං9ධානයQ 9ය හැVi. එවැ] ආකාරෙl ක¢ඩායc දහY 
ගණනQ )�ණ. ක¢ඩායම හÅනාගත හැV සටහ6 V=පයQ ඉ)� කර )�º, 1967 
©: මාසෙl - è එ6ලාiට 9රැgධ ප|කාශන ඒ අතර eහ. තවම> අපහැ�: ෙ�I අMව, 
මාඕ ෙQ6Íය ඒ සං9ධානය ප|)9Oල�යවා-6ෙW සහ “ක` මං පහර6න6ෙW” දැවැ6ත 
පgධ)යQ යැi H��ö කර6නට ³රණය කළහ. රට ¿රා වසර ගණනාවQ )YෙY 

 Hua, Années rouges, pp. 338 and 341-342.244

 White, Policies of Chaos, p. 260.245

 Ibid., p. 277.246

 Yan and Gao, Turbulent Decade, pp. 266-267.247

 Faligot and Kauffer, Chinese Secret Service, p. 407; Harding, “The Chinese State in Crisis,” p. 214.248



පැවැ>ෙවන වධ=ංසා සහ බලා>කාර පාෙප5¥චාරණ ව:6 පFව ඔSනට එෙර= 
ෙමෙහ[ම 1970 - �ය> කරන ල�ව 1976 - VK� වැදග> න£වQ ෙනාමැ)ව ඉතාම> 
අසcß.ණ ෙලK6 අවස6 9ය. 9ෙgශ කට[I අමාතsාංශෙl ෙYවකය6 2,000 6 ෙc 
Kg¨ය සcබ6ධෙය6 600 Qව ප|^න කරන ල�. මාඕෙW ෙපෟgග:ක ආරQෂක හ@දාව, 
8341 කා¢ඩය 9K6 ෙබi�ං 9^ව9දsාලෙl - “හIර6” 178 කෙW ෙවY ගැල�ෙම6 සහ 
9ම.ශන වල - 10 ෙදෙනQ ඝාතනය Vµෙම6, තම6 කSදැi Vයා දQව6නට සම> eහ. 
1968 අග - ෂැ6Qç (Shaanxi) = කcහලක - ඔS6ෙW ආධාරකරැ ව6 1,2000 Q ද 
ඇI`ව “චර¿රැෂය6” 547 කෙW ෙවYØ± ගලවන ල�. ෙබi�ං ඔෙපරා = 
නාටsාංගනාවQ e යැ6 ෙෆ6Wi6W (Yan Fengying) ෙවත 99ධ ෙච5දනා දහIනQ එ�ල 
e අතර ඇය 1968 අෙO|� මාසෙl - Kය�9නසා ග>තාය. ඇයෙW Kරැර ඇIෙ� සඟවන 
ලදැi Vයැෙවන ෙ.ෙය5 ටÖා6Y²ටරයQ ෙසායා ගැ¬ම ෙවMෙව6 යැi Vයm6 මරණ 
පµQෂණයQ පැවැ>9ණ. 9ÿ�ට ෙcස ප6� Ñ�ඩකය6 )ෙදෙනz ද ඔS6ෙW Kය�9නසා 
ග>හ.  249

 ¬6 ෙච6W 9K6 áෂණය නාටsාMකරණෙය6 ඉ��ප> කරන ලද එක Kg¨යQ 
ගැන 1969 - පැවැ>ෙවන “අරගල රfY�මක” - ෙමෙY 9Yතර කරi: 

කාමරෙl රfYව KL සභාව ‘zඩා රI ෙපාත’ වනm6 ආද.ශ පාඨ කෑ ගසm6 
KLයහ. “ෙ^��ඨ නායකයා සභාප) මාඕ �Ú ක� �ෙ6වා!” ය6නට පFව “අෙO 
FÙ|c උප කමා6ඩ. :6 ෙවත ]ෙර5¼ Fවය, සෑම 9ටම ]ෙර5¼ Fවය!” 
පැmºෙlය. ෙමය :6 බාඕ ‘නව වැ] පQෂ ෙකාංගqසෙය6’ පFව ඉහළ ත>වයකට 
ප>�ම H��ö කර6නQ පමණQ ෙනාව, ෙc රfY�ම සං9ධානය කරන ලgදS6 
ඔ�ෙW ස²පතමය6, :6 බාඕ ගැන ආදරයQ සහ අාක.ශණයQ දැQ�ම සඳහා 
ජනතාව උන6� කරව6නට උවමනා e අයෙW වැඩQ යැi මට ෙප¬ ,ෙlය. 

මෙW Ëmත e ද.ශන පථයට කz� ෙදකQ ආෙ\ය. H�mෙයzෙW කටහඬQ මට 
ඉ��ෙය6 කතා කෙxය. ඔ� මාව සභාවට හÅ6වා �6ෙ6 මෙW පSෙ� පF�ම සහ 
ෙපෟgග:ක �9තය ගැන 9Yතර කරm]. 9Oල�යවා-6 මෙW �9ත කතාව 
ඉ��ප> කරන හැම වතාවක - ම මම තව> ධනව> ෙවන බව>, මෙW �9තය 
Fෙඛ5පෙභ5¼ සහ සංYකෘ)ක H�÷ෙම6 තව> වැ ෙවන බව> මම ඒ වන9ට> 
දැක )�ෙණm. දැ6 ෙබාරැව අරැම ¿�ම මnටc වලට පැmණ )�ණ. H�Iරැ ෙනා- 
]හඬව K·මට මම ෙපාෙරා6� � KL ]සා, 1966 - ක�6 පැව) අරගල රfY�ෙc 
- ට වඩා මම සංF6ව KLෙයm. එෙY Sව> මම අ¨රාජsවා-6ට චර¿රැෂ ෙYවෙl 
ෙයෙදන ලgෙදQ යැi Vයg- සභාව ඔS6ෙW ¿t ම)6 නැó KLයහ. ඔS6ෙW 
ෙක5පය සහ ෙහළා දැÑම ද6වා K·ම සඳහා අපවාද ව:6 කෑ ගසm6 ඔS6 මා 
වෙnට එQ ෙරාQ eහ. 

එවැ] ෙලසV6 බැහැර Vµම දරාගත ෙනාහැV eවV. ඉෙÁටම මම =ස ඔසවන 
ලgෙg H�Iරැ -මටi. කා6තාවQ හ�Kෙlම මෙW මාංÆ දැØ අ> ඉහළට ඇgෙgය. 
මෙW උර=Y වලට දැMණ )[± ෙ\දනාව ]සා එය දරාග6නට මට Kරැර ඉ��යට 
නව6නට Kgධ 9ය. ඔS6 මාව ඒ ආකාරෙය6 H�mයාෙW ෙහළා දැÑc ප|කාශය 
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අවස6 ෙවන ෙතQ තබන ල�. රfYව KL H�ස නැවත> ආද.ශ පාඨ හඬ ගා6නට 
පට6 ග> පFව පමණQ ඔS6 මට අ> ආපF HtපYසට දම6නට ඉඩ �6හ. මාව 
“ෙජn 9�ය” යැi Vයැෙව6නට භාජනය කරන ලද බව>, එය 9Oල�යවා-6 9K6 
වැ @ර¢£ 96�තය6ට වධෙ\දනා -ම සඳහා සහ 96�තය6ෙW =Y යටහ> 
පහ> ෙලK6 නැ� )යාගැ¬ම සඳහා ෙයාදා ග6නා ලgදQ බව මම පFව 
දැනග>ෙතm… 

සභාෙ\ H�ස ඉතා ඉQමº6 ඔS6ව =Y·�යා ත>වයකට ෙගන ,යහ. ඔS6ෙW 
කෑ ගැËc ව:6 ෙgශකයාෙW කටහඬ මැÑ ,ෙlය. කSෙද5 මාව HtපYෙස6 ත�6 
ත�8 කෙxය. මම ඇද වැ·ම ]සා මiක�ෙෆ5නය ෙපර�ණ. එක කා6තාවQ එය 
අ�ලාග6නට උ>සාහ කරg- වය. වල පැට� මාව> ඇය සමඟ ඇදෙගන ඇද 
වැtෙ¢ය. මම වැtෙ6 අපහF 9�යකටi. මෙW @�ණ ෙපාළවට තද � )�º; ඒ 
ෙනාස6F6 ත>වෙl - තව> ෙබාෙහ5 අය අප උ6 ඇද වැtනහ. හැෙම5ම කෑ 
ගසනවා ෙම6 ෙප]ණ. මහ> කලබැගෑºයQ ඇ)9ණ. m]>I ÑපයQ ගත 9ය. 
අවසානෙl - මාව නැවත> නැånටවන ල�. 

දැ ෙY 9ඩාවට ප>ව KL මම රfY�ම අවසානය ෙතQ දැ බලාෙපාෙරා>IවV6 
KLෙයm. ඒ> ෙgශන �,6 �ගටම පැව>9ණ. ෙcසය වෙn අF6 ෙගන KL 
Kය�ල6ටම දායක>වය සැපîමට උවමනාවQ ඇ) ෙලසQ ෙප¬ ,ෙlය. ඔS6 
මාව ෙහළා දැÑම නව>වා )�ණ; ඒ ෙවMවට ඔS6 :6 බාඕ ගැන ප|ශංසා 
ගය6නට, සාරව> #න භාෂාෙ\ අ)ශi6 උ>ක.ෂව> ඉ¥චා බY ෙයාදාෙගන 
එVෙනකා සමඟ තරඟ කරm6 KLයහ. :6 බාඕ ගැන ඔSනට )Ò ළැ�යාව 
දQව6නට ග> වෑයම පැහැ�: කරත හැQෙQ :6 බාඕෙW වඩා>ම පQෂපා³ 
8)න6වරැ අ�ල¿ කාමරෙl අසාෙගන KLනවා නc පමණQ යැi මට KIº. 

හ�Kෙlම මෙW Htපස e ෙදාරQ 9වෘත ෙක�ණ. H�mෙයzෙW කටහඬQ “Fෙව5-
ලා!” යැi කෑ ගැËය. එi6 අදහY eෙl කSරැ ෙහ5 Hට>ව ,යා ය6නi. සරල 
වචන ෙදක ]සා ඇ) e ප|)ඵලය 9�:මය eවV. ෙgශකයා වාකsය මැද - නතර 
9ය. අ�ල¿ කාමරෙl අසාෙගන KL වැදග> ¿gගලයා ෙහ5 ¿gගලය6 ,=6 ]සා 
ෙc සංද.ශනය තව �රට> පව>වාෙගන යෑෙc උවමනාවQ ෙනා�ය. සභාෙ\ 
සමහර ෙදෙනQ ඒ වන 9ට> නැåට KLයහ, අෙනQ අය ඔS6ෙW බෑW සහ කබා 
එකI කරග]m6 KLයහ. කලබල ෙලසV6 ෙgශකයා ඔS6ව ආද.ශ පාඨ 
හඬගා6නට ෙයා@ කරන ල�. ඔ�ව ෙබාෙහ5 ෙදනා ෙනාතකා හැ�යහ. කාමරෙය6 
Hට � යන අ�පයQ පමණQ ප|)චාර �6හ. තව �රට> H�ස මා සමඟ ඇ) 
ෙක5පයQ දQවන බවQ ෙප]ණ. මා සමඟ Kනා eෙl නැ) Sව> මා ෙවත එ�ල 
කරන ලද බැ�ම Iළ eෙl මාව ෙනාසලකා හ�න බවV. ඔS6 සහභා¼ e එවැ] 
අරගල රfY�c වල දVන ලද 96�තය6 ෙබාෙහාමයQ අතර එෙකQ පමº මම. 
ඔS6ෙග6 බලාෙපාෙරා>I e දැය ඔS6 ඉ�ට කර ඇත. දැ6 එය අවස6. 
H�mෙයQ මෙW ඇෙ& හැෙපg-, ඔ� HtපK6 e අෙයQ මාව ෙක�6 කර6නට 
අතQ ද �Ú කෙxය. 

කාමරය ෙමාෙහාතක - =Y 9ය. ෙගාඩනැå�ෙල6 Hට � යg- සභාෙ\ KL 
සාමා�කය6 එVෙනකා සමඟ කතාබහ කරනවා මට ඇFº. “Ëතල වැ ෙවලා 



වෙW, ෙ6ද?” “ර'ට ක6න ෙකාෙ�ට ද ය6ෙන?” “ව=6ෙ6 නෑ ෙ6ද,” යනා- 
වශෙය6. KනමාවQ ෙහ5 නාටs ද.ශනයQ බලා ]Qම යන ෙO|Qෂකය6 අත�6 
ඔS6ෙW හඬ ෙවනY ෙනා�ය.  250

 1969 - සහ එi6 පFව එන වසර වල - #නය ආද.ශ පාඨ සහ ෙgශපාලන 
ෙමෙහ[c ව:6 පාලනය e ප|ච¢ඩ YථානයQ යැi Kය` සාQçකරැව6 එක ෙY එකඟ 
ෙව). සංYකෘ)ක 9Oලවය පැහැ�:වම අසා.ථක�ම ෙ�Iෙව6 ෙබාෙහ5 නගරවාË6ට 
ෙgශපාලනය ගැන VK� 9^වාසයQ නැ)ව ,ෙlය. V�යාව:ය ගැන මහ> ෙලK6 කාලය 
සහ ශ�මය ෙයාදවන ලද බැ96 තරැණ අය 9ෙ^ෂෙය6ම බලපෑමට ලQව KLයහ. 
HLසරබදට යෑම ඔS6 ]ර6තරෙය6 ප|)Qෙ�ප Vµම ]සා එi6 අ.ධ රහKගත 
පැවැ>මක �ව>ෙවන පහ> සමාජ ප6)යQ ].මාණය � )�ණ. නරැම, අපරා¡මය, 
සහ ආ>මා.ථකා²>වය හැම තැනකම e සාමානsය eෙlය. මාඕ 9K6ම ඔ�ෙW 
අMප|ාO)කයා යැi නc කරන ලද තැනැ>තා e :6 බාඕව 1971 - මෘග සහ අනෙOQçත 
Iර6 Vµම ]සා අවසානෙl - ෙබාෙහ5 ජනතාවකෙW ඇY ඇ�ණ. මාඕ නැම) “ෙ^��ඨ 
FQකානcකරැවා” සහ)කවම සා.ථක ෙව6ෙනQ ෙනාවන බව Kය�ල අවසානෙl - 
පැහැ�: 9ය.  [Q) සහගත ෙලK6 #6M 9ඩාවට සහ �යට ප>ව KLයහ: ෙල5ගාi 251

= රඳවා KL සංඛsාව 1966 Kට 1976 දQවා m:යන 2 V6 ව.ධනය � )�ණ.  ෙකෙY 252

න@� අÅර ]මාෙව6නට කාලය පැmºෙlය. තම නායකයාට තව �රට> පාQçක යැi 
ජනතාව ෙබාරැවට මවා පෑහ. ඒ> එයට යL6 K9� සමාජය අලස බැ96 ෙගාඩ එm6 
KLෙl 1976-1979 අSරැ� වල ¿¿රා යෑමට ම>ෙත]. එය සංYකෘ)ක 9Oලවයට වඩා 
මහ> ෙලK6 සාරව> e ෙමෙහ[මQ e අතර එය ෙහාÃ6ම සාරාංශ කළ හැV ව6ෙ6 
1966 - ෙහාඳ KFෙවQට මාඕ 9K6 ප|ශංසා කරන ලද අ6දමටi: “මම Ñකරැ ]සi මම 
9Oලවෙl ෙයෙද6ෙ6.”  253

ඩ4i Kගය: 1ෂණෙ) අවසානය 

 1976 සැOතැcබ. මාසෙl - මාඕ අවසානෙl mය ,ය 9ට ඔ� කාලයQ )YෙY 
ෙgශපාල]ක බලෙය6 9යැÑ ,ය ¿gගලෙයQ බවට ප>ව KLෙlය. ඔ�ෙW මරණය ගැන 
ෙපා� ජනතාව දQවන ලද ප|)චාරය සහ ඔ�ෙW අMප|ාO)කයා සහ)ක Vµමට> ඔ�ට 
පැහැ�:වම ෙනාහැV �ම> එයට ප|මාණව> සාQç ෙව). අiයෙලා�මය වශෙය6 ඔ� 
ඉතා ස²ප e ‘හතරෙදනාෙW ක�:ය’ ඔ�ෙW මරණෙය6 පF මාසයQ ඇIලත - Kරගත 
කරන ලදහ. අඛ¢ඩ>වය සහ)ක කරM ඇතැi සැලෙකන ලද �වා Úෙවාෙෆ6W (Hua 
Guofeng) ෙW ෙබාෙහ5 බලතල 1978 ෙදසැcබ. මාසෙl - අi6 කරන ලgෙg මාඕ ෙW 
කඳSර MරැYසන ලද, ප|ාණව> සහ උෙදs5ගෙය6 සH� ඩ6W Qෂ\H6W (Deng 
Xiaoping) සඳහා මා.ගය පාද6නටi. සමහර 9ට මහා හැරSc ලQෂsය 1976 අෙO|� 5 
වැ]දා යැi Vව හැVi, එය #6M6ෙW මළS6ෙW �නයi. එ�න ෙබi�ං නගරෙl 

 Nien, Life and Death, pp. 274-276.250

 Hua, Années rouges, p. 365.251

 Domenach, Chine, p. 279.252

 Quoted in Mandarès et al., Revo cul dans le Chine pop, p. 50.253



ජනතාව ජනවා� මාසෙl - mය ,ය අගමැ) è අMYමරණය කර6නට ඕපපා)ක ෙලK6 
ෙශ5කය පළ කළහ. අෙOQෂා ෙනාකළ ෙපළපා: සංඛsාව ගැන රජය ¿�මයට ප> eහ: 
VK� පා.ශවයQ 9K6 ෙහ5 ෙකාm[]Yn පQෂය 9K6 යc VK ෙලසV6 හFරැවන 
ලgදQ යැi එය පැහැ�: කළ ෙනාහැV eෙlය. ම� වඩc සමඟ e ක9 ප6) වල K[c 
ෙලK6 මාඕට පහර ෙදන වද6 ද අඩංÚ eහ. ෙසනඟ බලා>කාරය ෙයාදවා 9Fරැවා හ�න 
ල� (ඒ> 1989 - ෙම6 Lයැනෙම6 චIරශ�ෙl ෙව තැ°c Kgධ ෙනා�ය). එ= - 8 
ෙදෙනQ mය ,ය අතර 200 Q Iවාල ලැÒහ. අගMව�6 Hටත - ෙපළපා: ෙබාෙහාමයQ 
පැව)ෙlය; රට ¿රා දහY ගණනQ තවම> =රබාරෙl KLයහ. එය අවස6 ෙවg- අ£ම 
වශෙය6 500 කට ෙව තබා මරා දමා සහ අ£ම වශෙය6 ෙපළපා:කරැව6 ෙග6 100 Q 
අ> අඩංÚවට ෙගන )�º. දස දහY ගණනQ H�සකට බලපාන ෙලK6 ඔQෙත5බ. 
දQවා 9ම.ශන පැවැ>9ණ.  ඒ> එය සරලවම “F¿රැ� ප�� වැඩ කරෙගන යෑමQ” 254

ෙනා�ය. ප^චා> මාඕ [ගය ඒ වන 9ට> ඇර× )�ණ. ෙgශපාලකය6 පFබැස ය6නට 
පට6 ෙගන )°ම> ෙQ6Íයට තව �රට> Kය` ෙමෙහ[c අධsQෂණය කළ හැVයාවQ 
ෙනාමැ) 9ය. “ඔS6ෙW ]දහස අi6 කරන ලද m]සා �හා කÅ` ෙහළm6 බලා KL 
�යට ප> ජනතාවQ ෙව)6 Hරැ± 1966 Lයෑනෙම6 චIරශ�ෙl - වසර දහයකට පFව 
ඔS6ෙW ශQ)ය එකI කරෙගන ඒ ජනතාවම ඔ� �හා එක එ�ෙ� බලා KLයහ.”  255

 1978 ෙ�ම6තෙl Kට 1979 වස6තය දQවා පැව) ‘ප|ජාත6ත*වාදෙl තාOපය” අ8> 
රාජs තා6)*ක YවභාවයQ සංෙQතම> කෙxය. ඒ> එ= ද Ëමා )�ණ බව දQවන ල�. 
ඩ6W �6 අMමැ)ය ඇ)ව =ට¿ රI @රකරැව6 V=ප ෙදෙනQ තාOපෙl ඔS6ෙW 
මතය6 දQවන ල�. එය මාඕවාදය යටෙ> ඇ) දැ e ජනතාවට =තාගත ෙනාහැV තරc 
]දහසV. ෙc _6තකය6 ෙග6 වඩා>ම වsQත ¿gගලයා e ෙවi �6Wෙෂ6W (Wei 
Jingsheng) 9K6 වැඩවසc සමාජවා- ක�මයQ හරහා පාලන පං)ය 9K6 ජනතාව Çරා 
කන බව “පYවැ] æතනකරණය: ප|ජාත6ත*වාදය” යන KරYතලෙය6 e ෙප5YටරයV6 
සැබැ96ම 9වෘත ෙලK6 Vයා KLෙlය.  )ර කා�න ෙවනසQ උෙදසා ඉ��යට යා හැV 256

එකම මා.ගය ප|ජාත6ත*වාදය යැi ද, ඩ6W 9K6 ෙය5ජනා කරන ලද අෙනz> 
æතනකරණ හතෙ. Yවභා9ක පYවැ] ඵල9පාකය එය යැi ද, මාQYවාදය යM Kය` 
ඒකා¨ප)වාදය6= ප|භවය යැiද, සමාජවාදෙl වඩා ප|ජාතා6)*ක ආකාර ෙවMෙව6 ඒවා 
අ>හැර දැmය [I යැi ද ඔ� ත.ක කෙxය. ඩ6W ඔ�ෙW තනIෙ. සෑෙහන තරමකට 
ආරQçත ෙවg-, 1979 මා.I මාසෙl - ඔ� ෙවi සහ තව> V=ප ෙදෙනQව අ> 
අඩංÚවට ග>ෙ>ය. ප|)9Oල�යවා- අපරාධයQ හැLයට සැලෙකන ලද ෙතාරIරැ Hටටරට 
සැපîම සcබ6ධෙය6 ෙවi අSරැ� පහෙළාවQ Kරබාරයට ප> 9ය. ඔ� VKදා 
පාෙප5¥චාරණයQ ෙනාකෙxය. ඔ�ව 1993 - ]දහY ෙක�ණ. න@> ඔ� �,6 �ගටම දැ 
³රණා>මක ෙලK6 ප|Kg¨ෙl කතා Vµම ]සා මාස අටකට පFව ඔ�ව ය� අ> 
අඩංÚවට ෙගන 1995 - “රජය ෙපරළන ෙමෙහ[මQ සඳහා සැලැFමQ හැ-ම” ෙවMෙව6 

 Sebastian Hellmann, “The Suppression of the April 5th Movement and the Persecution of ‘Counter-Revolutionaries’ in 1976,” 254

Issues and Studies 30 (January 1994), 37-64.

 Wei, “Mon évolution,” p. 226.255

 For the complete text (with various other relevant texts), see Wei, La Cinquième Modernisation.256
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Kරබාරෙය6 ]දහY කර එQස> ජනපදය ෙවත Htවහ� කරන ල�. 

 ෙකෙY Sවද ඩ6W Qෂ\H6W යටෙ> 9ෙ\චනෙl ෙය- �9 ගලවා ගැ¬මට හැVයාව 
පැව)ණ. වැර� වචනයQ ෙහ5 �>)යක zරැt ගෑමQ ]සා අෙයzට ෙව වැෙද6නට 
ප|මාණව> e මාඕ [ගෙය6 ෙමය 9ශාල ඉ�� HයවරයQ 9ය. ප|ධාන ප^චා>-මාඕවා- 
ප|)සංYකරණ ආ.¯කමය eව> ෙවනYකc අතෙ. ෙgශපාලනය අමතක කර ෙනාදැmණ. 
ආ¢£ෙ\ =Iමතය අMව ගැෙනන ³රණ ප|)Qෙ�ප �ම> 9@Q)ය ගැන එ6න එ6නම 
වැෙවන දැ¬මකට Kය�ල I�6 සාQç දQවන ල�. �Oප> සහ මධsම ෙපළ ගcබද 
වැKය6ෙW සං9ධාන යටප> Vµම 1980 ගණ6 වල - Kgධ �ෙම6 VයැSෙ6 ෙවනකQ 
ෙනාව #න ෙකාm[]Yn පQෂෙl සැබැ96ම ගcබද වැKය6 දහෙයQ එකQ පමණQ 
]ෙය5ජනය e බව පමණV. ගcබද වැKය6 සමYතයQ ෙලK6 නැවත> සාcප|දාiක 
පS� වගා කට[I ෙවත දැවැ6ත ප�මානයV6 H9ස KLයහ.  නගර Iළ ෙපෟgග:ක 258

වsාපාර ප|සාරණය �ෙම6 VයැSෙ6 ශ�ම බලකාෙl 9ශාල ෙකාටසQ තව �රට> ඍ� 
ෙgශපාලන බලය යටෙ> ෙනාKLන වගi. රාජs යා6ත*ණය වඩා 9¨ම> සහ ක�6 Vව 
හැV බවකට ප> eෙl ¿රවැKය6ට රජෙය6 වැ ආරQçත බවQ ලැෙබන ෙලසV]. 
1978 6 පFව Kරකරැව6 ]දහY Vµම (දළ වශෙය6 100,000 Q) සාමානsයQ බවට 
ප>9ය. කලාකරැව6 සහ ෙ�ඛකය6 සcබ6ධෙය6 9ෙ^ෂෙය6ම, ¿නරැ>ථාපන කට[I 
(ෙබාෙහ5 9ට මරº6 පFව Sවද) එ6න එ6නම වැෙය6 ¿`� eහ. උදාහරණයQ 
හැLයට 1957-58 ]වැර�කරණ ෙමෙහ[ෙc 96�තෙයQ e ඈත HLසරට Htවහ� කරන 
ලද 6W :6W (Ding Ling) ට ආප� එ6නට අවසර ලැ�ණ. එය යා6’අ6 දQවා ඈත 
කාලයකට �ව යන වධ=ංසා -.ඝ සංඛsාවක ]මාව eෙlය. ෙමය “කැළ� වල සා=තsය” 
පට6 ගැ¬ම ද 9ය. එෙYම ].මාණÐ� ]දහසට තවම> eෙl �යÚ` ප|ෙ\ශයV. 
සංYකෘ)ක 9Oලවෙl - HLසරබදට යැe ජනතාවෙග6 Iෙන6 ෙදකකට ආපF නගර 
බලා එ6නට අවසර ලැ�º. නව වsවYථාව 9K6 අවම Ø:ක ¬)මය අi³6 ලබා �]. 
1979 - #න ජනතා ජනරජය එ= ප|ථම ද¢ඩ ¬) සංගqහය ]z> කෙxය; එය VKදා 
අවශs යැi මාඕ සැලzෙ\ නැ>ෙ> ඔ�ට අවශs ෙලK6 කට[I කර6නට එය MSමනා 
ෙලK6 බාධක පනවM ඇතැi Vයාi. ෙc නව ¬) පgධ)ෙl මරණ දâවම ³6� eෙl 
“අ)ශi6 H�z� සහගත අපරාධ” ෙවMෙව]. ඇපෑ� සඳහා අi)යQ Yථාපනය කරන 
ල� (එ= - තව �රට> ආයාචනා ]සා ඕපපා)කව දැ දâවc ]යම �ම අවස6 ෙක�ණ). 
එෙYම සcß.ණ ෙලK6 ¬) යා6ත*ණය ෙකාm[]Yn පQෂෙl ඍ� පාලනෙය6 අi6 
කර දැmණ. 

 ඊට> වැ ¿නරැ>ථාපන රf�ලQ 1982 - පැmºෙlය. K.වා6 (Sichuan) = පමණQ 
242,000 ක H�සQ ¿නරැ>ථාපනය කරන ල�. Úවා6ෙඩා6W = “ප|)9Oල�යවා-6” යැi 
ෙ�බ� e ජනතාව ෙග6 Kයයට 78 කෙW ෙ�බ� ඉව> කර දමා ඔS6 Kරගතව KL සෑම 
වසරQ සඳහාම zඩා ව6�යQ ෙගවන ල�. ඒ වසෙ. - Kරගත කරන ලද නව Kරකරැව6 
ෙග6 Kයයට 0.5 Q පමණQ ෙgශපාලන Kරකරැව6 eහ. 1983 - ආරQෂක ඇම) යටෙ> 
e වගÑc සෑෙහන �රකට අ£ කරන ල�, ෙල5ගාi = ප�පාලනය අ¨කරණ අමාතsාංශයට 

 Angel Pino, “Postface,” ibid., pp. 261-347. In the wake of Jiang Zemin’s visit to the United States in November 1997, Wei 257

Jingsheng was released from prison and forced to leave the country.

 Jürgen Domes, “La société politique,” in Bergère, Bianco, and Domes, La Chine au XXe siècle, p. 251.258



හරවන ල�. අ> අඩංÚවට ගැ¬c සංඛsාවQ උසා9 9K6 ප|)Qෙ�ප කරන ල�. ෙපා�Kය 
ගැන පැmº: Vµෙc V�යාපLපාLයQ YථාHත කරන ල�. වධ=ංසාකරැව6 න£ මඟට 
ෙගනැ9> ප|Kg¨ෙl 9භාග කරන ල�. කඳSරැ ගැන අ8)6 9පරc පව>වන ල�. න£ 
පැවැ>ෙවg- සමාජ පං)ය තව �රට> සැලV�ලට ගැMෙ6 නැත. 1984 - Kරබ6ධනාගාර 
ෙහ5 කඳSරැ ව:6 එ�යට ඇ9> නැවත> සමාජයට අMගත ෙවන අයෙW �9ත පහF 
කරන ල�. Kරෙගව� ඇIලත අiයෙලා� අධsයන ෙවMවට වෘ>³ය ¿�± පට6 
ගැ]ණ. ෙහාඳ හැ�යාවට Kරගත කාලය අ£ Vµම ෙහ5 අ>=t�ම වැ] අ8> ක�ම 
හÅ6වා -ම>, Kරකරැව6 සමඟ ඔS6ෙW පS�වල අයට සබඳතා පව>වාෙගන යාමට 
ඉඩ -ම> ��ගැ6ෙවන ල�. 1986 ,cහානය ෙවg- Kරගත e ජන සංඛsාව m:යන 5 Q 
දQවා පහතට වැ· එෙලK6 �ගටම පැව)ණ. ෙමය 1976 - පැව) සංඛsාෙව6 බාගයV. 
එය සමYත ජනගහනෙය6 Kයයට 0.5 Q ]ෙය5ජනය eෙlය, එනc අ£ වැ වශෙය6 
එQස> ජනපදය හා සමාMපා)ක 9ය. එෙහ> U.S.S.R. = අවසාන අSරැ� V=පය හා 
සසඳන 9ට එය සමාMපා)කව අ£ 9ය. දැ වෑයc මධsෙl Sව> ෙල5ගාi = දළ ජා)ක 
]�පා�තෙl ෙකාටස 9ශාල ෙලK6 පැව)ණ, ඒ> එය 1950 ගණ6 අග - )�ණාට වඩා 
I6 ÚණයV6 අ£ eෙlය.  259

 Lයෑනෙම6 චIරශ�ෙl Kg¡6 හ@ෙ\ Sවද ප|ග)ය �,6 �ගටම Kgධ eෙlය. 1990 
Kට ¿රවැKය6ට ආ¢£වට න£ දමන හැVයාවට ඉඩ ලැ�º. 1996 - Kට න£ ෙනාමැ) 
Kය` අ> අඩංÚෙ\ තැ°c දැ ෙරÚලාKකරණය යටතට ප>� එය වැම වශෙය6 
මාසයක කාලයQ පමණකට සහ ෙල5�ෙය5 (laojiao) වැම දâවc කාලය වසර Iනකට 
අ£ කරන ල�. ¬³ඥය6ෙW àmකාව සහ Yවාය>තාව සෑෙහන පමණV6 වැකරන ල�; 
ඔS6ෙW සංඛsාව 1990 Kට 1996 අතර - ෙදÚණයකට වැෙය6 වැ 9ය. 1995 Kට 
මෙ�Yත*ා>වරැ සහ 9]Fරැව6 9වෘත තරඟ V�යාපLපාLයV6 ෙYවයට බඳවා ග6නා 
ලද Sව> ඔS6 ෙබාෙහාමය තවම> =ට¿ ෙසා�දා�ව6 සහ ෙපා:Y ]ලධාµ6 ෙව).  260

 ෙකෙY Sවද #නය ]දහY සහ 9වෘත සමාජයQ ෙව6නට නc තව> කළ [I ෙg 
ෙබාෙහාමයV. වරදsතාවය ඔO¿ කරන ෙතQ ජනතාව තවම> ].ෙද5Ê ෙනාෙව),  දැ 
=Q²මV6 [Iව භා9තා කළ ද ප|)9Oල�ය ය6න අපරාධයQ හැLයට තවම> 
වsවYථාව:ෙl පව)6නV. 1994 ෙදසැcබ. මාසෙl - ෙල5ගාi යන පද වහර ෙවMවට 
“Kරෙගය” යන වැ ¬රස පදය ෙයාදා ගැ]ණ. ඒ> ¬) ගැසn (Legal Gazette) සඳහ6 කළ 

ප��, “අෙO ද¢ඩන ආයතන වල කා.යය, Yවභාවය, සහ àmකව තව �රට> 
ෙනාෙවනYව පව³.”  ෙබාෙහ5 න£ තවම> රහKගතව (in camera) Kgධ ෙවන අතර 261

9]^චය6 ]K අවධානය ෙයා@ ෙනාවකර ඉතා ඉQමº6 ³6� කරM ලබi. VK� 
න£වQ මාස Iනකට වැ කාලයQ සඳහා Çදානc ෙනාෙකෙ.. කාඩ.වරැ අතර íçත බව 
මහ> ෙY පැ)ර පැවIනද, 1993-1995 අතර කාලෙl - අ�ලY íෂණ අපරාධ ගැන න£ 
9භාග Kයයට 3 කට වඩා අ£ eහ.  ෙපා�ෙ\ ජනගහනෙය6 Kයයට 4 Q ෙකාm[]Yn 262

පQෂෙl සාමා�කය6 eව> අපරාධ ෙච5දනා වලට ලQe Kය` ජනතාවෙග6 Kයයට 30 
Q ද ඔS6 ]ෙය5ජනය කළ අතර, ඒ> ඔS6 මරණ දâවමට ලQe H�සෙග6 Kයයට 3 

 Domenach, Chine, pp. 335-345, 415, 491.259

 Jean-Pierre Cabestan, “Chine: Un état de lois sans état de droit,” Revue Tiers Monde 37 (July-September 1996), 649-668.260

 Quoted in Wu, Laogai, p. 186.261

 Cabestan, “Chine,” pp. 662-663.262
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�,6 �ගටම පැව)ෙlය. 1990 ගණ6 වල - ෙබi�ං = ෙgශපාලනමය ප�පාලනෙl 
සාමා�කය6 V=ප ෙදෙනz íçත සහ @ද� වංචා ෙච5දනා යටෙ> අ> අඩංÚවට ගැ¬ම 
මහ> කලබගෑ]යQ ඇ) කළ ද, එය සාෙOQෂ ෙලK6 �දකලා Kg¨යV. වැ වැෙය6 
වsාපාර කට[I වල ]යැý KLන ෙකාm[]Yn ]ලධාµ6 ඒ> තවම> ¬)යට හF 
ෙනාවන අයi. 

 මරණ දâවම තව �රට> ¿`� ෙලK6 #නෙl ෙයාදා ගැෙන6නV. කලා කෘ) ¬) 
9ෙර5¡ ෙලK6 අපනයනය Vµම ඇIල> දරැ± අපරාධ හැLයට සැලෙකන ෙහාරබ£ 
ප|වාහනය යනා�ය සමඟ ඕනෑම ෙදයQ අදහY 9ය හැV භා9තයQ e “රාජs රහY 
ෙබ-ම” යනා- අපරාධ වලට සෑම වසරක - ම Kය ගණනQ ජනතාව මරණයට ප>කරM 
ලබi. 1982 - Kට µ)යQ ෙලK6 පැව)ය ද ජනා¨ප) සමාව6 VKදා භා9තයට ෙගන 
නැත. දහY ගණනක ජනතාවQ සෑම වසරක - ම මරණයට ප> කරM ලබi; ෙල5ක 
වsාOත ෙලK6 Kgධ ෙකෙරන මරණ දâවc ව:6 වා.çකව බාගයකට වැ සංඛsාවQ 
#නය 9K6 කරM ලැෙÁ. තව �රට> 1970 ගණ6 හා සසඳන 9ට, #න අ¨රාජsෙl 
අවසාන KයවY හා සමාන ෙලK6 මරා දැ²c සංඛsාව ඉහළ යm6 පව³.  264

 මරණ දâවම V�යා>මක Vµම ෙgශපාලන ෙමෙහ[c සහ අ.Òද සමඟ ඈô 
පව)6නV. 1983 - අපරාධ මnටc වැ �ම ]සා සමහර 9ට m:යන 1 Q පමණ අ> 
අඩංÚවට ගැ¬c ප|)ඵලය �, අ£ම වශෙය6 10,000 ක මරණ ³6� V�යා>මක eහ. 
එවැ] H�ෙව> ද¢ඩ ¬) සංගqහෙය6 තහනc කරන ල� Sව> ෙcවා ෙබාෙහාමයQ 
ප|Kg¨ෙl පැවැ>Sෙl ජනතාවට පාඩමQ ඉගැ6�ම සඳහාය. ඒවා Kය�ල 1950 ගණ6 
Kg¡6 K= කරවන මහා ෙමෙහ[මක ෙකාටසQ 9ය. එදා ෙම6ම Kය` “අපරාධකරැව6” 
එක ක¢ඩායමකට දම6නට වෑයමQ Kgධ 9ණ. මහ> ප|Kg¨යV6 [Iව �ය> කරන 
ලද “ආගmක íෂණයට එෙර= ෙමෙහ[ම” යැi හÅ6වන ලgෙද6 ෙබාෙහ5 9gවI6, 
පැ9gද6, සහ 9ෙgÿකය6ට ත.ජනෙය6 �ය ග6වන ල�. 1989 වස6තෙl Lයෑනෙම6 
චIරශ�ෙl අ¨වාසය ]සා සැලVය [I ම.දනයQ ඇ) 9ය. ඩ6W Qෂ\H6WෙW 
ත>වෙl �බල බව එi6 H��ö කෙxය. 1976 මාඕවා- නායකය6 ෙම6 ෙනාව ඩ6W 
9K6 ෙව තැ°මට ]ෙය5ගය ]z> කෙxය. ෙබi�ං වල - අ£ම වශෙය6 1,000 ක 
H�සQ mය ෙගාY සමහර 9ට 10,000 කට පමණ Iවාල Kgධ eහ. ෙහාර රහෙY තව> 
අමතර මරණ Kය ගණනාවQ ප|ා6ත වල - ෙගන යන ලද අතර ඒවා අපරාධ කට[I 
සඳහා ෙදන සාමානs මරණ දâවc හැLයට ෙවYමාරැ කර දQවන ල�. ෙබi�ං = - අ£ම 
වශෙය6 10,000 ක ජනතාවQ සහ රට ¿රාම තව> 30,000 Q ද අ> අඩංÚවට ගැ]ණ. 
දහY ගණනක ජනතාවකට Kර දâවc ]යම eහ. පFතැ9: �ම ප|)Qෙ�ප කරන ලද 
වsාපාරෙl නායකය6ට වසර දහ IනQ දQවා Kර දâවc ]යම eහ. ø�තය6ෙW පS� 
වලට මහ> ÙඩනයQ එ�ල කරන ල� (ෙබාෙහ5 ජනතාවQ ෙc ප|)>)ය සදහටම Iර6 
� ,යා යැi 9^වාස කර )�º), එෙYම ප|Kg¨ෙl කරබාෙගන K·ෙc ප|)ප>)යට 
අපරාධකරැව6ව බලා>කාරෙය6 ෙයා@ කර�ම නැවත Yථාපනය කරන ල�. Kරකරැව6ට 
ලැෙබන ලද සැලV: සහ ඔS6ෙW Kර දâවc කාලය ඍ�වම සcබ6ධ eෙl ඔS6 
ෙකාතරc පFතැ9�ලQ දැQeවාද ය6න සහ ෙකාතරc සගය6 සංඛsාවQ ෙහළා දැQකා 

 Andrew Scobell, “The Death Penalty in Post-Mao China,” China Quarterly, no. 123 (September 1990), 503-520.263

 Ibid.264



ද ය6නටi. රfඳScකරැව6 අතර ඉතා zඩා F8තරයQ තවම> ෙgශපාලන Kරකරැව6 
eව>, 1991 - ඔS6 100,000 Q KL අතර මෑත කාලෙl - රජය හා එකඟ ෙනාeව6 
අ£ම වශෙය6 1,000 Q ඊට ඇIල> eහ.  265

 මාඕ යටෙ> eවාට වඩා සැලVය [I ෙලසV6 9Kවැ] KයවෙY ෙකාm[]Yn #නය 
වැ සමෘg¨යV6 [I ෙවi. එය ³රණා>මක ෙලK6 උෙත5HයාM අර@± සහ )ර 
කා�න K9� [gධය ප|)Qෙ�ප කර ඇ) බවQ ෙප6වi. න@> ෙර�මය VK� 9ෙටක 
එ= ].මාතෘවරයා අ>හැර ෙනාදැ²ම ]සා ��කර ෙමාෙහාතක - ඔ�ෙW @� ක�මෙ\ද 
වලට ආපF යෑමට තව �රට> Çදානm6 KL6නV. 

Vෙබ~: ෙලaකෙ) Uයැz v�න මත p ජනවාj�ක සංහාරය 

 ඩ6W [ගෙl නරකම සදාචාර 9ෙර5¡ V�යා Kgධ e Yථානය Lෙබn ෙවi. එෙYම 
ෙවන> VK� තැනක - මාඕෙW -.ඝ කා�න බලපෑමQ එතරc දැ ෙලK6 දැ¬ නැත. 
#නය ඒÑය රාජsයQ Sව>, ආ¢£ව 9K6 ජා)ක F8තර ඒකකය6ට 9ෙ^ෂ අi³6 
ප|දානය කරන අතර යc �රකට ප�පාලනය Yවා¨කාරයQ 9ශාල ඒකකය6ට ලබාෙදi. 
m:යන 4 ක Kට m:යන 6 Q දQවා e Lෙබn වැKය6 තම6 #න රාජsෙl ෙකාටසQ 
ව6නට අසIt බව පැහැ�:වම දQවා KLයහ. ‘Lෙබn = Yවාය>ත ප|ෙgශය’ හැLයට 
ෙබදා ඔS6ට ක�6 අය> e àm ප|ෙgශෙය6 බාගයQ පමණQ ඇIල> ෙවන ෙලස 
හද6නට ක�6 e ඔS6ෙW ෛඵ)හාKක àm ප|ෙgශය සහ #නෙl ප|ා6ත V=පයQ ද 
ඇIල> වන තම6ෙWම රෙn Yවාmවරැ6 ෙව6නට ආප� යෑමට හැV �න ගැන ඔS6 
ආශාෙව6 බලා KL). V6Wහාi (Qinghai) ය6න 1950 ගණ6 වල - අcෙඩ5 (Amdo) යන 
Lෙබn ප|ෙgශෙය6 හැෙදන ලgදV. K.වා6, ග6F (Gansu), සහ [නා6 (Yunnan) නමැ) 
ප|ෙgශවල zඩා ප|මාණ ව:6 වාසය කළ Lෙබn ජා)කය6ට ලැ�ණ අi³6 ඉතා 
අ�පයQ eහ. ෙබාෙහ5 �රට ඔS6ට සැලzෙ¢ Yවාය>ත ප|ෙgශෙl �ව> e Lෙබn 
ජා)කය6ට> වඩා නරක ෙලසකටi. ෙc ෙ�Iව ]සා 1956 මැi මාසෙl - Lෙබn රෙn 
උIෙ. e අcෙඩ5 = තැ]6 තැන සැ� සරm6 �ව>ෙවන ෙගාෙලාQ (Golok) රණ6රය6 
කැරf�ලQ පට6 ග>හ.  266

 1950 - PLA පළ@ෙව6ම පැmþම> සමඟ Lෙබn ෙgශය ෙබෙහ96 බැට කා )�ණ.  
ම.දනය6= ³වï බව පළාෙත6 පළාතට ෙවනY Sව> එය ප|ධාන වශෙය6 පහත රට #න 
ජනතාව අතර කÅරට “ෙනා�[± cෙ�¥ඡය6” ගැන )Ò සාcප|දාiක ß.ව ]ගමනය6 
වල ප|)ඵලයQ eෙlය. #න රජයට 9ෙර5ධය දQවන අයට අMව 1959-1963 කාලෙl - 
zස,6න ]සා Lෙබn ජා)කය6 70,000 Q මරැ@වට ප>ෙවන ල� (ෙවන> පැ) වලට 
වැෙය6 අෙනz> �දකලා ප|ෙgශ ෙම6ම එ= සාගතය6 වැ කාලයQ )YෙY 
පැව)ණ).  ජනගහනෙය6 Kයයට 2 Q සහ 3 Q අතර ප|මාණයQ ඒ ද>ත ෙය6 267

]ෙය5ජනය ෙවi. එය ෙසF #නයට වඩා සෑෙහන තරමV6 සමාMපා)කව අ£i. ජැYප 
ෙබක. (Jasper Becker) ෙW වඩා මෑත කා�න අධsයන ඊට වඩා සෑෙහන තරමV6 ඉහළ 

 Domenach, Chine, pp. 365-378.265

 Becker, Hungry Ghosts, p. 171.266

 Vania Kewley, Tibet: Behind the Ice Curtain (London: Grafton Books, 1990), p. 251.267



ද>ත දQවi, V6හාi =, එනc දෙලi ලාමා උප6 �Y)*Qකෙl, Kයයට 50 ක මරණ 
අMපා)කයQ ෙප6වi.  1965 Kට 1970 දQවා Lෙබට6 පS� [ද හ@දාවQ ෙම6 268

පව>වාෙගන ,ය ජනතාවෙW ෙකාm[6 වලට ක¢ඩායc හැLයට ගා� කරන ල�. 
ෙනාKතා බලා පට6 ග> වැ\ මා.ග සහ ෙටරY ක�මෙl වsාපෘ), ෙපාෙහාර අ£ පYවල 
අYවැ6න කපා ගැ¬ෙම6 පF ය� වගා ෙනාකර =Yව තබාගැ¬c අ>හැර දැ²ම, Ëතලට 
සහ ඉෙඩ5රයට ෙහාÃ6 �රැ e බා.: වගාව ෙවMවට �.වල )�Þ වගාව පට6 ගැ¬ම, 
සහ යැQ (yak) ස>වය6 සඳහා තණෙකාළ ඉඩc ප|මාණය අ£ Vµම වැ] වැඩ සටහ6 
ව:6 #නෙl වැ]ම e “ෙ^��ඨ” ධානs ]�පාදන වෑයc ]සා සාගතය හටග>ෙ>ය. 
ෙබාෙහ5 යැQ ස>වය6 mය ,යහ. එi6 Lෙබn වැKය6ට V� ]�පාදන අ=m e අතර 
(බට. ඔS6ෙW �නපතා ආහාර ෙ\ෙ� ප|ධාන අංගයQ eෙlය) ෙ�ම6තෙl - ඔS6ෙW 
¶ඩාරc ආවරණය කරග6නට ස>ව හc ෙනාමැ) eෙව6 ෙබාෙහ5 ජනතාවQ Ëතෙල6 
mය ,යහ. අෙනQ හැම තැ6වල - ම ෙY, ආ¢£ව 9K6 ³6� කරන ලද ෙක5ටා පමණට 
වැෙය6 ඉතා ඉහළ eහ. 1953 - පට6 දස දහY ගණනක #න වැKය6ව නැෙගන=ර 
Lෙබn (K.වා6) = යට> 9�ත වැKය6 ෙලK6 ප�ං_ කරවන ල�. ඔSනට සාØ=ක 
ඉඩc ව:6 ෙකාටසQ ලබා �6හ. Yවාය>ත àm ප|ෙgශෙl හ6 (Han) #න ජා)කය6 
300,000 Q ද KLයහ. එi6 Iෙන6 ෙදකQ ෙසා�දා�ව6 e අතර ඔSනට ආහාර 
සැපîමට Kgධ 9ය. එi6 ප�Yථා¬ය කෘçක.මයට තව> බරQ පැටSº. 1962 - :[ 
ශඕV 9K6 පට6 ග> ඈත HLසර පළා> ]දහY කරන ෙමෙහ[c ගැන 1965 - 
:යැෙවන වා.තාවQ ෙc ෙමෙහ[c Lෙබn = සංෙQතව> eෙl “එක ෙගා9ෙපාළQ, එක 
යැQ සෙතQ,” යMෙව6 යැi Vයැෙ\.  269

 සංYකෘ)ක 9Oලවය යටෙ> ද Lෙබn �Q 9Ãන ල�. 1966 ©: මාසෙl - Lෙබn 
ජා)කය6 ද ඇIල> (දෙලi ලාමාට සහාය ෙදන අය 9K6 ප|)Qෙ�ප කළ ද) රI 
@රකරැව6 ෙපෟgග:ක ෙgපල කැඳ�c පට6 ෙගන අ�තාරය6= e �� H�ම ෙවMවට 
මාඕ ෙYIංෙW ඡායාරෑප තබ6නට පට6 ග>හ. ãQè6ට “අරගල රfY�c” වලට 
සහභා¼ �ම ඔS6 බලා>මක කළ අතර ඔS6 ඒවාෙය6 �9ගලවා ග>ෙ> නැත. 
Kය�ලටම වැෙය6 ඔS6 ඉතාම> Fප|Kgධ ඒවා ද ඇI`ව ප6ස� වලට පහර �6හ. 
ලාසා (Lhasa) = ("�වI6 අතර KLන ෙද9ය6ෙW” පැ රº ]වහන) තම6ෙWම භට 
ක¢ඩායමQ ෙයාදවා ආරQෂා කර6නට è එ6ලාiට Kgධ 9ය. ලාසා = ෙජාQහැ6W 
(Jokhang) ආශ�මය වනසා දැ²ෙම6 පFව එයාකාර Kg¡6 පළාෙ> හැම අත Kgධ  eහ. 
ෙජාQහැ6W = Kg¡6 අ> �t එක ãQ.වQ Vයන ප��, “ෙgවYථාන I6 හාරKය 
ගණනQ )�ණ, ඒ> ෙදකQ 9තරi ඉ)� Sෙ6. අෙනQ ඔQෙකාම එQෙක5 ෙකා�ල 
කෑවා නැ>නc íçත කළා. Kය`ම H�ම, ßජ¬ය ෙපා>ප>, සහ අෙනQ වYI එQෙක5 
කඩා දැ@වා නැ>නc අර6 ,යා…ෙජාQහැ6W වලට ඇI�ෙවන තැන )�ණ 
ශාකs@ºෙග H�මය පමණQ රI @රකරැව6 ඉ)� කෙx එය #නය සහ Lෙබn අතර 
සcබ6ධතාවය සංෙQතව> කරන ]සi. 9නාශ Vµම ස)යකට වැ කාලයQ )YෙY 
Kgධ eවා. ඊට පFව ෙජාQහැ6W ෙවනY කළා #න ෙසා�දා�ව6ෙW බැරfQකයQ 9�යට…
තව> ෙකාටසQ…මY ම£වQ බවට හැෙර\වා.”  සාcප|දාiක Lෙබn සමාජෙl ආගමට 270
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ලැෙබන පරම වැදග> Yථානය සලකg-, ෙc ෙමෙහ[c—ඒ කාලෙl සාමානsයQ eව—
ෙවන> තැ6වල - ට වඩා Lෙබn වල - ගැöරැ ෙලK6 දැෙන6නට ඇ). එෙYම 
ප�Yථා¬ය ජනගහනය සමඟ සබඳතා ඉතාම> අ£ e [ද හ@දාවද ෙවන> තැ6වල - ට 
වඩා රI @රකරැව6ට වැෙය6 සහාය �6 බව ෙප¬ යi. වැම සØල ඝාතන Kgධ 
eෙl 1968 වසෙ. - ය. එනc ෙමෙහ[ෙc අවස6 කාලෙl - මාඕ පා.ශව අතර හටග> 
ගැtcවල ප|)ඵලයQ ෙලK6 ජනවා� මාසෙl - ලාසා = Kය ගණනQ මරණ Kgධ eහ. 
ජනගහනයට 9Oල�ය කmtවQ පනවන ලද පFව ,cහානෙl - mය ,ය සංඛsාව දැ 
eහ. ෙc V�යා ]සා සංYකෘ)ක 9Oලවෙl - Lෙබn = - #න අයට වඩා Lෙබn අය mය 
,යහ.  271

 1950 - #න හ@දාව පැmþම> සමඟ පට6 ෙගන 1959 - බලා>කාරෙය6 
සØහකරණයට ෙයා@ Vµම සමå6 Lෙබn වැKය6ට නරකම අSරැ� V=පය උදා eහ. 
සØහකරණය ]සා කැර: හට ගැ]ණ. ඒවා මැඬ පව>ව6නට මෘග ම.දනය ෙයාදා 
ග6නා ල�. එ= - Lෙබn = අධsා>mක සහ ෙලෟVක නායකයා e දෙලi ලාමා තව> 
සරණගාතය6 100,000 Q සහ රෙn උගI6 බ�තරය ද සමඟ ඉ6�යාවට පැන ,ෙlය. 
1950 ගණ6 #නයට දැ ෙY ��කර e දශකයQ Sව>, එQෙක5 අ.ධ ෙලK6 තැ]6 
තැන සැ�සරන (Kයයට 40 Q පමණ) නැ>නc ආශ�ම Iළ �ව>ෙවන ලද දැ ෙY Yවා¡න 
e ජනතාවQ ෙවත ෙකාm[]Ynවාදය සහ #න ආ¨පතsය පනව6නට F9ෙ^Ê ෙලK6 
ප|ච¢ඩ e ෙමෙහ[c ෙයාදා ගැ]ණ. දශකය මැgෙg - සØහකරණ කාලෙl - ෙනාස6F6 
ත>වය6 තව> දරැ± eහ. කcපා (Khampa) ග��ලා නැó එg- [ද හ@දාව 9K6 
කැරf�ලට වඩා ෙනාස�ලන මහ> 9ශාල ෙලසV6 �යzරැ අපරාධ වල ෙය�නහ. 1956 - 
Lෙබn අ8> අSරැ� උ>සවය පැවැ>ෙවg- බට6W (Batang) = H=L ෙ^��ඨ ෙච5ඩ ගැඩ6 
ෙෆ6ඩ:6W (Chode Gaden  Phendeling) ආශ�මය අහK6 දමන ෙබ5cබ ව:6 9නාශ 
කරන ල�; අ£ම වශෙය6 ãQè6 සහ වැඳ ¿දා ග6නට පැmණ KL H6වI6 2,000 Q 
මරා දැmණ.  272

 අපරාධ කට[I ලැiYI මi� ෙක�6 කරවන සහ ෙබාෙහ5 9ට ඔO¿ කර6නට 
සාQç ෙනාමැ) ඒවා ෙව). ඒ> ඇK6 �t වා.තා වඩා>ම ]^_තව එකඟ ෙව6ෙ6  ෙc 
[ගය ගැන දෙලi ලාමා 9K6 ෙගෙනන තQෙYරැවට අãෙය5ග කළ ෙනාහැV ෙලසV]: 
“Lෙබn අයට ෙව තබා මැරැවා පමණQ ෙනාෙ\, ඔS6ට mය යන ෙතQ පහර �6නා, 
zරැසෙl ගසා මැරැවා, පණ HL6 H¥Æවා, �ෙl ,�වා මැරැවා, අංග 9¥ෙ¦දනය කළා, 
zස,6ෙ6 තබා මැරැවා, ෙගල Kර කර මැරැවා, එ�ලා මැරැවා, පණ HL6 වIෙ. උ± 
කළා, පණ HL6 වැළ8වා, හතරකඩ කපා එ�ලා ඇද දැ@වා, =Y ගසා දැ@වා.”  273

අÅරැතම ෙමාෙහාත 1959 බව ය6න ගැන සැකයQ නැත. නැෙගන=ර Lෙබn = කාc   
(Kham) කැරf�ෙල6 පFව කැර:කරැව6 9K6 ලාසා අ�ලා ග>හ. ජනතාවෙW ෙකාm[6 
ගැන දැQe ප|)චාරය, ‘ෙ^��ඨ ඉ�� Hcම”, #න ෙක5ටා වසර ගණනාවQ පැව³ම, සහ 
ෙකාලරාෙඩ5 සහ Úවාc = - ග��ලා කඳSරැ Iළ ¿�± කරන ලද කcපා රණ6රය6ව 
එQස> ජනපදෙl මධsම �g¨ අංශ ආයතනය (CIA) 9K6 මහා ප�මානෙය6 එවා )°ම 

 Ibid., pp. 128-129.271

 Kewley, Tibet, pp. 269-270.272

 Quoted in Donnet, Tibet, p. 63.273
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කැර:කරැව6ට ඉතාම> =තවා- e අතර ඔSනට සමාජයට එකI ෙව6නට ඉඩ - )�º. 
#න හ@දාෙ\ දැවැ6ත ෙබ5cබ ප|හාරෙය6 වැෙය6ම �කට ප> eෙl ඔS6ය. Iවාල 
ල> අයව VK� ප|)කාරයQ ෙනාකර පණ HL6 වළලන ල�. නැ>නc රY)යා�ෙ\ ,ය 
බ�ල6ෙW ආහාර බවට ප> eහ. පරා�ත පැ>ෙ> දV6නට ලැෙබන ඉතා 9ශාල 
Kය�9නසා ගැ¬c සංඛsාෙව6 එය පැහැ�: ෙවi. Lෙබn [ද හ@දාෙ\ පාබල හ@දා 
භටය6ෙW (මYකn) IවQz සහ ක£ පමණQ රfග> 20,000 Q KL ලාසා නගරය මා.I 
22 වැ]දා ය� අ�ලා ග6නා ලgෙg �9ත 2,000 > 10,000 > අතර 9නාශයV]. එ= - 
රෙම5ෙච (Ramoche) සහ ෙපාටාලා (Potala) යන ප6ස� වලට ද දැ හා] Kgධ eහ. 
Lෙබn නායකයා සහ ඔ�ෙW අMගාmකය6 10,000 Q එ= - ඉ6�යාවට පලා ,යහ. 1969 
- තව> 9ශාල ප�මානයV6 කැරf�ලQ ඇ) � එය මහ> ෙ� හැ�මV6 පFව යටප> 
කරන ල�. කcපා ග��ලා භටය6 1972 ෙතQ සට6 ඇදෙගන ,යහ. 1987 ඔQෙත5බ. 
මාසෙl - ලාK = නැවත> කැර: සහ ම.දන චක�යQ පට6 ග>ෙ>ය. �,6 �ගට ඇ- 
ෙගාY Yවා¡න>වය ඉ�ලා දවY IනQ )YෙY උgෙඝ5ෂණ පැවැ>e පFව 1989 - මාෂ� 
¬)ය පැන�ය. ඒ උgෙඝ5ෂණ #න 9ෙර5¡ සං9ධානා>මක ජනවා.,ක සංහාර පට6 
ගැ¬මQ හැLයට මවා පාන ල�. ජනරා� ෂැ6W ෂාඕෙසා6W (Zhang Shaosong) දQවන 
H�� මාස දහ අටක - මරණ 600 කට වැෙය6 Kgධ 9ණ. ෙමෙහº6ට එෙර=ව කරන 
ලද 9ෙ^ෂ අපරාධ පැවIන ද, #න ක�මෙ\ද පැහැ�:වම ෙවනY � )�º; එi6 පFව 
තව> සØල ඝාතන Kgධ eෙl නැත. ඒ> ෙc ෙවg- Kය` Lෙබn ජා)කය6 අතර අ£ම 
ගණෙ6 පSෙ� එQ සාමා�කෙයQ ෙහ5 #6M යටෙ> �Q 9ඳ )�ණ.  275

 1950 ගණ6 සහ 1960 ගණ6 වල - Kය දහY ගණනක ජනතාවQ—සමහර 9ට 
Lෙබn වැKය6 ෙග6 දහෙය6 එQ අෙයQ තරc—රfඳScගත Vµම æතන Lෙබn 
ඉ)හාසෙl නරකතම ෙúදවාචකය eෙlය. හැÃනග> කඳSරැ 166 6 �9ත ගලවා ෙගන 
ආප� එ6න සම> eෙl ඉතාම> F` H�සQ (සමහර 9ට Kයයට 2 Q තරc අ�පයQ) 
යැi ෙප¬ යi, ඒ රfඳSc කඳSරැ බ�තරය Lෙබn රට ඇIලත නැ>නc අස�වැK ප|ා6ත 
වල H=ටන ල�.  1984 - රfඳSc කාලෙl - 173,000 ක ජනතාවQ mය ,ය බව දෙලi 276

ලාමාෙW �g¨මය අංශය ඇYතෙc6I කළහ. ආශ�ම සමඟ �ව> e @` ප|ජාව පත� 
කැ¬c වලට යවන ල�. සමYතයQ ෙලK6 රfඳSc ත>වය6 �යzරැ eහ, zස,6න, 
Ëතල, නැ>නc අ¨ක උ�ණය යනා�යට Kරකරැව6 �නපතා @�ණ �6හ. ‘ෙ^��ඨ ඉ�� 
Hcම’ කාලෙl - Kරෙගව� Iළ - Kgධ e m¬ මY කෑම සcබ6ධ කත6දර හා සමාන 
Lෙබn ]දහස අ>හ�6නට ප|)Qෙ�ප කළ Kරකරැව6ව ඝාතනය කරන ලද කත6දර 
ප|මාණයQ )�º.  හ�යට Lෙබn ජනගහනය @`ම]6ම (Lෙබn = සෑම වැ=L 277

H�m6 ෙග6 හතෙර6 එක අෙයQ බැ,6 ලාමාවරැ ෙව)) සැකකරැව6 eවා ෙY ය. 
#නෙl සෑම 9Yසකටම එQ අෙයQ ෙවg-, Lෙබn = සෑම හය ෙදෙනzටම එQ අෙයQ 
දQçණාංශක යැi ව.¼කරණය කරන ල�. ‘-.ඝ පා ගමෙ6’ - මාඕ 9K6 9ඩාව හැර 
ඔ�ෙW ශQ)ය ය� H=tවා ග> K.වා6 = තණ �c ප|ෙgශෙl ජනගහනෙය6 Iෙන6 

 Kewley, Tibet, p. 165.274

 Donnet, Tibet, pp. 54-60, 127.275

 Kewley, Tibet, p. 255.276

 Ibid., pp. 122-124, 291, and 314-318.277



ෙදකQ 1950 ගණ6 වල - අ> අඩංÚවට ෙගන ඔS6ව 1964 ෙහ5 1977 ෙවන ෙතQ 
]දහY ෙනාකරන ල�. 1962 - Lෙබn �gධාගෙc ෙදවැ] ඉහළ තනIර දරන ප6ච6 
ලාමා (Panchen Lama) 9K6 තම රටවැKය6 9නාශයට ප> කරන සාගතය සහ ම.දනය 
ගැන මාඕ ෙවත 9ෙර5ධය පළ කර KLෙlය. එයට ප|)=ංසනයQ වශෙය6 ඔ�ව Kරගත 
කරන ලද අතර පFව 1977 ෙතQ ]වාස අඩYKෙl තැ�ණ. ඔ�ට දâවc කළ ඒ න£ 
³6�ව 1988 ෙතQ අවලංÚ ෙනාකරන ල�.  278

 #නය 9K6 ෙභෟ)ක ජන සංහාරයQ Lෙබn ෙවMෙව6 සැලFc කළා යන ]^_ත 
සාQç VKවQ නැත, ඒ> ඔS6 සංYකෘ)ක ජන සංහාරයQ ෙගන ,ය බවට VK� 
සැකයQ නැත. සංYකෘ)ක 9Oලවය අවස6 e 9ගK6 ෙබෟgධය6ට වැඳ ¿දා ග6නට 
Vයා )Ò තැ6 6,259 6 9වෘතව )�ෙ¢ 13 Q පමº. අ]Q ඒවා බ�තරය බැරfQක 
වලට, බ£ ෙතාග තැ6ප> කරන කාමර වලට නැ>නc රfඳSc මධsYථාන වලට හරවා 
)�º. 9නාශ ෙනාe එi6 සමහර තැ6 පFකාලෙl - නැවත 9වෘත කරන ල�. එන@>, 
ෙබාෙහාමයQ ඒවාෙl )�ණ වLනා වYI—¿රාතන :යVයැ9:, �I KIවc, ත6කා 
(thanka) _ත*, H�ම, සහ අෙනz> ව6දනා වYI—ඒවාෙl වLනා ෙල5 හ )�ෙ¢ නc 
එQෙක5 ෙසාරකc කරෙගන නැ>නc 9නාශ Vµෙම6 @`ම]6ම =Y කරන ල�. 1973 
ෙවg- ෙබi�ං = වා>I වැඩෙපාළQ Lෙබn Ø.) ෙටා6 600 Q උ± කර දමා )�º. 
1983 - ලාසා ව:6 පැmණ ]ෙය5�ත H�සකට #න අගනගරෙl - H�ම සහ zඩා H�රෑ 
13,537 Q ඇIල> Lෙබn ¿රාවYI ෙටා6 32 Q ෙසායාගත හැV 9ය.  �gධාගම වඳ 279

කර දම6නට ග> වෑයෙc ෙකාටසQ eෙl අ8ත උප6 Lෙබn දරැව6ට #න නc ෙදන 
H�ෙවතQ V�යා>මක Vµෙම]. 1979 ෙතQ Kය` පාසැ� Iළ ඉගැ6�c මැ6ඩ�6 
භාෂාෙව6 Kgධ eහ. අවසානෙl -, 1911 මැ6ø (Manchu) 9ෙර5¡ 9Oලවෙl අවසාන K= 
VµමQ හැLයට රI @රකරැව6 9K6 ගැහැ± සහ H�m යන Lෙබn ජා)කය6 
ෙදෙගා�ල6ෙWම �Ú වරලY කපා දමm6 සමYත ජා)ය ෙවතම හ6 9ලාKතාෙ\ #න 
ඇÅම YථාHත කර6නට වෑයc කළහ. 

 #නෙl Kgධ eවාට වඩා සමාMපා)කව ප|ච¢ඩ මරණ මහ> ප|මාණයQ Lෙබn = 
Kgධ eෙlය. එෙY Sව>, 1984 - Htවහ�ව KLන Lෙබn ආ¢£ව 9K6 ]z> කළ 
ද>ත H�ගැ¬ම ��කර eවV: 96�තය6 m:යන 1.2 Q, එනc Kය` Lෙබn වැKය6 
ෙග6 හතෙර6 එකකට ආස6න සංඛsාවQ. සට6 වල - මරණ 432,000 Q eවාය ය6න 
ඊට> වඩා 9^වාස කළ ෙනාහැV eවV. ඒ>, සංඛsා සcබ6ධෙය6 ජනවා.,ක සØල 
ඝාතන Kgධ  �ම ගැන, K9� වැKය6ෙW සහ Kරකරැව6ෙW අi³6 සහ කැමැ>ත6 
ගැන ෙනාසලකා හැµම ගැන, අඛ¢ඩ ෙලK6 කරෙගන ,ය සදාචාරමය අපරාධ ගැන, 
ත.කාM¶ලව කතා කළ හැVi. #න ]ල ද>ත අMව Yවාය>ත ප|ෙgශෙl වාසය කළ 
ජනගහනෙl 1953 - KL m:යන 2.8 V6 1964 ෙවg- m:යන 2.5 Q දQවා පහත වැ· 
)�º. 9වාKයක6 සංඛsාව (අ9]^_ත බව H�ගැෙනන) සහ උප>) මnටc අෙයQ 
9K6 සලකා බල6ෙ6 නc, එ9ට මරණ සංඛsාව 800,000 Q තරc ඉහළ 9ය හැVi—
එය ෙQම. රෑ¦ යටෙ> කාcෙබ5ජෙl ජනගහන අ=mය තරc ප|මාණයV.  ෙබාෙහ5 280

Lෙබn කා6තාව6 zමන ෙහ5 අාකාරයV6 ෙර5හ�ගත Vµම ]සා ගÁසාව නැ>නc වඳ 

 Becker, Hungry Ghosts, pp. 173-176.278

 Donnet, Tibet, pp. 126-127.279

 Becker, Hungry Ghosts, p. 181.280



භාවයQ Kgධ ෙ\යැi Vයා 9^වාස Vµම ය6න, හ6 ෙවත බලපාන ෙලK6 ෙයාදා 
ගැෙනන ලද H�ෙව> අMව ප|ෙgශය ෙවMෙව6 මෑත කා�නව හැඩගැෙසන ජ6ම9ෙර5¡ 
ප|)ප>) වල ඩ-ැෙක5¬ය Yවභාවෙය6 දQවi. එයට ක�6 F` ජනවා.,කය6ව ඒ 
ෙමෙහ[c වලට භාජනය ෙනාෙවන ෙY කමාව - )�ණ. 1980 - ලාසා සංචාරයකට පැmº 
#න ෙකාm[]Yn පQෂෙl මහ ෙ�කc e � යාඕබැ6W (Hu Yaobang) හා6 සහ Lෙබn 
අතර දV6නට ලැෙබන කාලක¢ºබව, ෙවනY සැලV: සහ ෙව6කර තැ°c දැක 
ලැÉජාෙව6 හඬා වැ· ත>වය “සරල ෙලK6ම යට> 9�තවාදයi” යැi පවසා ඇත. =ම 
සහ ෙද9ය6 [I ඈතක H=ටන ඔS6ෙW රෙn සෑෙහන කාලයQ )YෙY අමතක � සහ 
ෙනාද6නා ත>වයට ප>ව KL Lෙබn ජා)කය6ෙW අවාසනාවට ඔS6 �ව> වMෙl 
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