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    8ෙය9 ):ෙලා< (Pierre Rigoulot) 

 38 වැA අBෂාංශ වෘFතෙG උ#ෙරH I ෙකා)යH අ9ධJKප ෙකාටෙM ‘ජනතාවෙQ 
පRජාතHතSවාT ෙකා)යාU ජනරජය,’ 1948 සැZතැ[බ9 9 වැAදා A9මාණය කරන ල_. 1945 
අෙගcM#ෙ+ T එBසF ජනපදය සමඟ අFසH කළ ghiමB අUව ෙසchය< jAයනය 
තාවකාkකව ෙ[ කලාපෙG ප)පාලනයට වගlව j# I අතර 38 වැA අBෂාංශ වෘFතෙG 
පහmH දno ෙකා)යාව 8pqවා එp ප)පාලනය එBසF ජනපදයට බාර hය. 

 උ#රැ ෙකා)යාව ඉතා ඉBමsH ෙලcකෙG වඩාFම වැio රට බවට පFhය. 
ජනරජෙG පළu වසර ෙදක #ල T ජාත5Hතර පRජාෙ+ lvෙවnට උ#රට ගමH lwෙ[ 
හැlයාව ෙසchය< jAයන hvH තහන[ කරන ලද අතර එම වසා දැxම _ගටම Mථා8ත 
hය. 1950 {A 25 වැAදා උ#රැ hvH _යF කළ jJධය Aල වශෙයH ෙපා| සටH 
hරාමයB හැ}යට 1953 {k 27 වැAදා Aමා වUෙG ඕනෑම ෙතාර#රB රාජ5 රහසB 
ෙලvH රහස5 ෙවන තරමට ඔ�HෙQම �රවැvයHට සපයන ෙබාරැ, ෙනාමඟ යවන 
ෙතාර#රැ, සහ ෙපRාපගැHඩා වkA. 

 එ්F jJධය එකම ෙ�#ව ෙනාhණ. උ#රැ ෙකා)යාU ෙර�මය ෛනස9gකවම 
අHත9නම5 Iවl, එය අෙනnF ෙකා�jAM< බලයH පවා වැJද ෙනාගA�; �න-
ෙසchය< අ9�දය කාලෙG එය පැFෙතH පැFත ගA�H AරHතර ෙදg�යාවlH 
v}ෙGය. එයට අමතරව, කා[ෙබcජයාෙ+ සහ ඇ�ෙ�Aයාෙ+ ෙමHම උ#රැ ෙකා)යාෙ+ 
නායකයH ද 8ටMතර ෙලcකෙG බලපෑ[ Aසා “ජනතාවෙQ සහ පBෂෙG අ��යෙලා�මය 
එBසF භාවය” ��ත ෙ+ යැ� �ෙයH v}යහ. උ#රැ ෙකා)යාව සමහර අවMථාවල T 
“තාපසාරාම රාජධාAය” යැ� හැ�HෙවHෙH මHදැ� lයා ෙ[ සාධක එක#ෙවH පැහැ_k 
ෙකෙර�. ෙ[ අHත9නම5 I පRවණතාවය, Mවයං-පාලනය, Mවා�නFවය, සහ 
Mවයංෙපc�ත බව යන අ9ථ දැBෙවන ‘{ෙ�’ (juche) අ��යෙලා�ය හැ}යට න5ායගත කර 

�ෙ�. ෙමම අ��යෙලා�ය Aල වශෙයH 1970 ෙනාවැ[බ9 p T පැවැFෙවන ලද ෙකා)යH 
ක[කරැවHෙQ (ෙකා�jAM<) පBෂෙG පMවැA ෙකාංග�සෙG T හ�Hවා ෙදන ල_. 

 ෙ[ තFවයH යටෙF, සහ ෙතාර#රැ එක# කර ෙබදා හැwම සඳහා රට ඇ#ලත ෙහc 
hෙJශයක T ෙහc l�යා ¡ hරැJධ පBෂ ව5ාපාරයB නැ�කම යන ihෙ¢£FවෙයH 
j#�. එp පව�න ම9දනයH p යථා9ථය ගැන ෙතාර#රැ සපයHනට ෙහc නැFන[ ෙපා| 
අදහසB සපයHනට ෙ[ Aසා lvෙMFම ෙනාහැl තර[ ෙ+. ඒ Aසා අපට ඔ�H සපයන 
Aල පRකාශන වkH ස#q ෙවHනට vJධ ෙ+. ඒවාෙG අදහM ෙසායාෙගන අ9ථ පාදා ගත 
j#�; පලා යෑමට සමF I �JගලයHෙQ පRකාශන වkH, සහ අස�වැv රටවල, 
hෙ¢ෂෙයHම දno ෙකා)යාෙ+, ¦J§මය අංශ වkH ලැෙබන ෙතාර#රැ වkH සෑ¨මකට 
පFෙවHනට vJධ ෙ+. 



ෙකා$%&'( රාජ+ය -./0මට ෙපර 

 උ#රැ ෙකා)යාU අ§කාwH hvH AnF කරන පRවාද 8mබඳ සාpත5ෙG පRකාශන 
වලට පටහැAව, ෙකා)යාU ෙකා�jAM<වාදෙG A9මාතෘවරයා l[ ඉ� iH (Kim Il 
Sung) ෙනාKය. එය ඊටF වඩා තරමක ඈතකට _ව ය�. ෙබා�ෙෂhB ස[භවෙයH j# 
යැ� lයන ලද ක«ඩාය[ ෙදකB 1919 වන hට ද පැව�ෙGය. ඒ පා9ශව ෙදකට 
ෙමාMක+ hvH ඔ�HෙQ සහෙයcගය හAකට |HෙH නැත. ඔ�H ෙදපා9ශවය අතර 
ගැq[ අ�ශෙයH දරැo Iහ. ඉ�H ඒ අUව ෙකා)යාෙ+ ෙකා�jAM<වාදෙG පළu 
hH_තයH IෙG ෙකා�jAM<වාTHම Iහ. ‘සමMත-රැvයාU ෙකා)යH ෙකා�jAM< 
පBෂෙG’ ජපH hෙරc� එයn9<MB (Irkutsk) ග)�ලා ක«ඩායම යැ� හැ�Hෙවන ලJද 
1921 {A මාසෙG T ෙකා)යාU ක[කරැ පBෂෙG A9මාතෘ ක«ඩයමක ග)�ලා භටයH 
සමඟ අhගF සටනක Aයැෙළන ල_. එම vJ§ෙයH හාර පHvය ගණනB මරණ vJධ 
Kම Aසා ෙකා�Hට9H හට ෙකා)යාU ෙකා�jAM< ව5ාපාරයට එBසF බවB තහ�රැ 
කරන වෑයෙ[ AයැෙළHනට vJධ Iහ. 

 ෙකා)යාව 1910 vට ජපH යටFh�තයBව පැව�ණ. Mවා�න අරගලෙG ඉ_) ෙපළ 
v}න ලJෙJ ෙකා)යH ෙකා�jAM<වාTHය. දැ� යටFh�ත ම9දන #mH ඔ�HෙQ 
සාමා�කයH ෙබාෙහc ෙදෙනB hH_තයH බවට පF Iහ. ෙ[ සමහර මරණ වලට 
ෙකා�jAM<වාTHම වගlව j# ද IෙGය. ෙබාෙහc කාඩ9වරැ hෙJශයH p T �¬o I 
Aසා තමHෙQ රට ගැන දැන v}ෙG අ�පයl. මැ� 1 වැAදා වැA _න වල T ෙපළපාk 
පැවැFKම යU අ§කාwHට තමනට එෙරpව ම9දය l�යා ඉq lwමට කරන ආරාධනා 
වැA Kම Aසා Kර l�යා ෙබාෙහc hට hනාශකාw පR�ඵල ඇ� කෙ°ය. 

 ජපානය පරාජය lwෙමH පiව රට කලාප ෙදකකට ෙබදU ලැ±ය, පා9ශව අතර 
සටH හටගF Aසා තවF ෙකා�jAM<වාTH hH_තයH Iහ. මැH²)යාව අසල ජපH 
hෙරc� nඩා ග)�ලා ක«ඩායමක අණ ෙදන Aලධා)යා I l[ ඉ� iH ෙකා)යාෙ+ 
නායකයා හැ}යට ෙසchය< jAයනය hvH ෙතcරා ගHනා ලJෙJ රෙ< T9ඝ කාලයB 
�MෙM v}න ලද අෙනnF සටHකාx ෙකා�jAM<වාTH lpප ෙදෙනB බැහැරල�A. 
1945 සැZතැ[බ9 මාසෙG T l[ ඉ� iHෙQ පR�වාTH hය හැl IවH, සැලlය j# 
ෙලvH ¬ෙයාH ´H ¬ෙයාB (Hyon Chun  Hyok) ව 8ෙයාHයැHQ p T ඝාතනය කරන 
ල_. ෙ[ ඝාතන |v[ ගණනB Iවාද නැFන[ vය ගණනB Iවාද යHන ගැන තවමF 
දැනගHනට ෙනාහැl�. 

 1945-46 ෙ�මHතෙG T 8ෙයාHයැHQ p වාසයට අවසර ලැෙබන ලද ජා�කවාTHව 
අන#රැව ෙසායාෙගන අF අඩං:වට ගHනා ලJෙJය. අ¶ම වශෙයH වසර පහක කාලයB 
ය[ බාරකාර තFවයක ෙකා)යාව තැ±ම ගැන 1945 ෙදසැ[බ9 මාසෙG T ෙමාMක+ p 
පැවැFෙවන ලද �තS පා9ශව hෙJශ කටj# ඇම�වරැHෙQ ස[මHතSණයක T, ෙචා මH 
vB (Cho Man  Sik) නමැ� ඔ�HෙQ නායකයා ඇ#¸ ඔ�H තම අකමැFත පළ කළහ. 
1946 ජනවා) 5 වැAදා ෙචc අF අඩං:වට ෙගන, එBසF ජා¹HෙQ සංhධානෙG භටයH 
ඉ_)යට එJT 8ෙයාHයැHQ pM කරන අවMථාෙ+ T, එන[ 1950 ඔBෙතcබ9 මාසෙG T 
ෙව� තබා මරා දමන ල_.  



 ම9දය l�යා සමMත ජනගහනයම hvHම අF දlන ල_. රෙ< උ#රැ පැFෙF 
ෙසchය< jAයනය hvH හAකට තමHෙQ 8m�ºෙවH රාජ5යB 8pqවU ලැ±ය; කෘ� 
කටj# පR�සංMකරණ ස»හකරණයට මග hවෘත කරන ල_. ජනගහනය hශාල ප)මාණ 
සංhධාන වලට දැxම බලාFමක hය. එෙMම එක ෙJශපාලන පBෂයB හ�Hවා |HෙHය. 
ෙJශපාලන hරැJධවාTH, ඉඩ[ p�යH, කෘ� කටj# පR�සංMකරණ වලට hරැJධ ෙවන 
අය, සහ ජපUH සමඟ හ�ෙ� කටj# කරන ලදැ� සැක ෙකෙරන ලද අයව ක�මවF 
ෙලvH ත9ජනයට භාජනය කරU ලැ±ය. ඒF එ�H පi _ග හැෙරන ¼Jධකරණයට 
තAකරම ෙකා�jAM<වාTHට වරද පැටhය ෙනාහැl�; එය ජා�කවාT හැ½[ ඉහළ යෑම 
Aසා ද හට ගFෙFය. ෙ� ගැ¡මlH පමණB ෙනාව අ¾F ෙර�මෙG පRාර[භවය සංඥා 
IෙG vය දහM ගණනක ජනතාවB දnණට සංක�මණය Kම හා සමÀA. ඉහmH සඳහH 
කළ ව9Áකරණ පමණB ෙනාව තමHෙQ Âhතය සහ ෙJපල ගැන �යB �� ඕනෑම 
අෙයn ද සංක�මsකයH අතර Iහ. ඉතා ඉBමsH දnෙ« Aල සංhධාන වලට උ#ර 
වැÃ gයා �වF, 1948 ෙවන ෙතB එක කලාපයlH අෙනකට යෑම ය[ තරමකට පහi 
ෙලvH පැව�ණ. 

අ5ග7 අරගලෙ9 5:;තය: 

 MවායFත රාජ5යB හැ}යට තවමF පRකාශ කර ෙනාv}ය ෙකා�jAM< ෙර�මෙG 
u� වසර #න T ෙමම ජනකායB රෙටH ABම යෑම Aසා එp නායකයHට �� සමMත 
අ9ධJKපයම “ෙකා�jAM<කරණයට” කැමැFතට �තB තැ¦ෙ« නැත. එයට පටහැAව, 
වැ� ක� ෙනායා u¸ රටම තම අ§කා)ය යටෙF එBෙMසF වU ඇතැ� ඔ�H h¢වාස 
කළහ. ෙමාMක+ p මෑත කාලෙG T hවෘත I �රාෙ�ඛනාගාර ෙපHවHෙH ඔ¬ ඒ වන 
hට ද ඇෙම)කH “රෑකඩයH” යැ� හැ�HI රජය ෙපරළා දමHනට l[ ඉ� iH ඒ වන 
hට ද ෙනාඉවvkමFව v} බව�. ෙ[ රෑකඩයH ස# IෙG උ#රැ ෙකා)යාUවHට වඩා 
nඩා jද හuදාවl; තව |රටF, ඔ�H hhධ ෙකා�jAM< ක«ඩාය[ වල තSMතවාT සහ 
ග)�ලා l�යා සහ වැඩ ව9ජන වkH Åඩනයට පFව v}යහ. දnෙ« වාසය කරන 
ජනතාව ඔ¬වF ඔ¬ෙQ හuදාවF h¢වාස කරන බව l[ ඉ� iH h¢වාස කෙ°ය (ෙහc 
ඔ¬ එෙM Æෙ+ය). 1950 වසHතෙG T MටාkH hvH ආක�මණය අUමත කරන ලJෙJය, 
එය 1950 {A 25 වැAදා දnණ �|මයට පF කරන ල_. ඊ ළඟ වසර #න ඇ#ලත T 
ෙදපැFෙFම �kයන 1 කට වැ� vh� ජනතාවB �ය gයහ, එෙMම �kයන ගණනකට 
ඔ�HෙQ AවහH අp� Iහ. එයට අමතරව 400,000 B �ය gයහ. ෙජනර� ඩQලM 
මැBආත9ෙQ එBසF ජා¹HෙQ හuදා භටයH ෙව�H පරාජය ලද උ#රැ ෙකා)යාUවH 
ෙ�රා ගHනට gය �න හuදා අතෙ9 ද එපමණම සංඛ5ාවB #වාල ලැ�හ. උ#රැ 
ෙකා)යාU ෙසා�දා|වH අතර 200,000 B �ය gයහ, දno ෙකා)යාUවH අතර 50,000 B 
ද, ඇෙම)කාUවH 50,000 B ද �ය gයහ. එBසF ජා¹HෙQ හuදාවල පRංශ ෙසා�දා|වH 
�ෙදනB �ය gය අතර තවF 800 B #වාල ලැ�හ. 

 ෙකා�jAM< කලාපෙG බලපෑම �¸� කරHනට ෙ[ තර[ පැහැ_kව සැලi[ කර 
ඇFෙF jJධයH අ�පයl. ඒ කාලෙG T දno ෙකා)යාව උ#රට එෙරp ආක�මණ ¡ යැ� 
සලක�H ෙඡාH ෙපc� සාතS ඇ#¸ව, පRංශ වාමාංÈක hJව#H ෙකා�jAM<වාTHට 
සහෙයcගය පළ කළහ. අද, hවෘත �රාෙ�ඛනාගාර වලට MÉ� ෙවHනට ඒ ගැන lv| 



සැකයකට ඉඩB තව |රටF ඉ�) K නැත. උ#රැ ෙකා)යාUවH ෙපරගමH එJT දnෙ« 
ෙMවය කර�H v} l�M�යාA �ෂනාwවරැHව 8ටමං lwම, �Êතාන5 සහ පRංශ 
තානාප�වරැHට අF h�Hනට vJධ I ෙපෟJගkක කqක තFවයH, සහ vරකරැවH 
hvH h�න ලද |ක ද ඇ#¸ව (ඇෙම)කH ජා�කයH 6,000 B සහ ෙවනF රටව� වkH 
ඒ හා සමාන සංඛ5ාවB ද ඇ#¸ව රÌඳ�[ වල T වැ�ෙයHම දno ෙකා)යාUවH �ය 
gයහ), යන ෙ[ vය¸ |B ෙ+දනා උ#රැ ෙකා)යාෙ+ ෙකා�jAM< ෙර�මෙG l�යාකලාපය 
Aසා vJධ Iවා යැ� අද සැලෙB.  1

 1953 {k මස අFසH ෙකෙරන සටH hරාමෙයH, අ¶ වැ� වශෙයH සටH පටH ගF 
රටව� ෙදක අතර 38 වැA අBෂාංශෙG, �kට) පාලනෙයH AදහM කලාපයB 8pqවන 
ල_. එය සටH hරාමයB �වF සාමයB ෙනාIෙGය. ඉHපiව vh� වැvයHව ෙමHම 
හuදාෙ+ අයවF ඉලBකර කර�H උ#ර hvH දnණට කඩා පැ[ සහ පහර T[ Aසා 
Âhත ගණනාවB අp� Iහ. දno ෙකා)යාෙ+ ජනා§ප� මH_රය ෙවත ෙකාමාHෙඩc �M 
එකක භට 8)සB hvH 1968 T ගF l�යාවක T එB ආක�මsකෙයH හැෙරHනට අෙනB 
vය�ලHම �ය gයහ. 1983 ඔBෙතcබ9 9 වැAදා ¦රැමෙG රÌH:H p දno ෙකා)යාU 
ආ«¶ෙ+ සාමා�කයHට එෙරpව ගF ඝාතන වෑයමක T ෙකා)යH ආ«¶ෙ+ අැම�වරැ 
හතර ෙදෙනB ඇ#¸ව දාසය ෙදෙනnට මරණය කැඳවන ල_. 1987 ෙනාවැ[බ9 29 වැAදා 
ගමන මැද අහෙM T ��රා gය ෙකා)යH :වH ෙජ< යානය 115 ක ජනතාවB මරා දමන 
ල_. 

  උ#රැ ෙකා)යාව ¬| සැකකරැෙවB ෙනාෙ+, එය පැහැ_kවම ෙ[ l�යාවH වලට 
වරදකරැ ෙව�. 1988 ෙසc� නගරෙG T ඔk[8B තරඟ වලට මඳB කmH අF අඩං:වට 
ගF තSMතSවා_ෙයB පැහැ_k කළ ප)_ ඔ¬ 8ෙයාHයැHQ සඳහා වැඩ කර�H v}ය අතර 
ඔ¬ෙQ ෙමෙහය IෙG දnණට තරඟ වල ආරBෂාව සහ�ක කරHනට ෙනාහැl යැ� 
ෙපHවා එ�H එp ජාත5Hතර ෙහාඳ නාමය hනාශ කර දැxම�.  2

 තව |රටF, සමMත ධනවාT ෙලcකයට එෙරpව උ#රැ ෙකා)යාව ෙයෙදන ලද jJධය 
#mH 1960 ගණH සහ 1970 ගණH වල T ඔ�H hhධ තSMතවාT ක«ඩාය[ වලට සහාය 
ෙදන ල_. එයට වඩාFම සැලlය j# ෙලvH (ඊශÍාෙය� p කටj# කළ) ජපH ර# 
හuදාව, පලM¹න සංhධාන ගණනාවB, සහ 8kÅනෙG ග)�ලා ක«ඩාය[ ඇ#ලF 
ෙව�. 

උ>රැ ෙකා@යාA පBෂ-රාජ+ෙ9 ෙකා$%&'( 5:;තය: 

 MටාkHෙQ ෙසchය< jAයනෙG T ෙමHම, පBෂය ඇ#ලත ¼Jධකරණ Aසා 
hH_තයH I ලැ�M#ව උ#රැ ෙකා)යාෙ+ ද ඉතා T9ඝ Iවl. පළu උ#රැ ෙකා)යාU 
ආ«¶ෙ+ සාමා�කයH hvෙදකක සංඛ5ාෙවH දාහතB ඝාතනය, ෙව� තබා මරා දැxම 

 V. Charles Martel and Georges Perruche, “Prisonniers français en Corée,” Les cahiers d’histoire sociale, no. 3 (October 1994).1

 Kim Hyun Hee, The Tears of My Soul (New York: William Morrow, 1993); and an interview with the author in February 1997.2



ෙහc ¼Jධකරණයට ලB Iවා යැ� එක මාU£ය අ�¹HෙQ සංhධානයB ගණH දBවා 
ඇත.  3

 උ#රැ ෙකා)යාU පBෂෙG හදවත #ළ I ඉහළ තන#රැ ෙහාබවන ලද කාඩ9වරැH 
සංඛ5ාවB ¼Jධකරණයට හiෙවHෙH පHuHෙජාH සටH hරාමෙG ¹Hත හ)යට hයැÎ 
යHනටF ෙපර�. ෙර�මය ෙපරළා දමHනට ඇෙම)කාUවH ෙවUෙවH ඔF# බලන ලද 
සහ nමHතSණ කළ යන ෙචcදනාවට ලBI ෙකා�jAM<වාTHෙQ පRධාන න¶වB 1953 
අෙගcM# 3 වැAදා පැවැFhණ. හංෙQ)යාU �වFපFකලාෙ+T සහ රචකෙයB I }ෙබා9 
ෙමෙර� (Tibor Meray) vJ�H ඇvH |qෙ+ය. ඔ¬ ෙචcදනා වලට ලB I එB අෙයBව, 
එන[ 1951 {k සහ අෙගcM#ෙ+ T ෙකෙෂාHQ (Kaeshong) p උ#රැ ෙකා)යාU Aෙයc�ත 
8)සකෙQ ප)ව9තකයා ෙලvH කටj# කළ ෙසා� ජැH vB (Sol Jang Sik) නැමැFතාව 
දැන v}ෙGය. ෙසා� ජැH vB කhෙයB ද I අතර ඔ¬ ෙ¢BM8ය9 ප)ව9තනය කරන 
ලJෙදl. 

vය¸ vරකරැවHෙQ උ¶කය කබා 8qපස පැFෙF hශාල අංකයB මසා �¦s. 
පRධාන සැකකරැවා අංක 1 IෙGය, අෙනnF අය වැදගFකම අ¶ K යන ආකාරෙයH 
අංක 14 දBවා ව9Áකරණය කර �¦s. 

අංක 14 IෙG ෙසා� ජැHQ vB ය. 

ඔ¬ හ�නාගHනට තර[ ෙනාහැl තFවයක v}ෙGය. කඩවස[ සහ උෙද5cÁමF 
ෙලvH කmH පැව� ඔ¬ෙQ u¬ණ දැH කනMස�ෙ�, hඩාෙ+, සහ බලාෙපාෙරාF# 
iHKෙ[ 8HÉරයB IෙGය. ඔ¬ෙQ ඇMවල lv| TZ�යB ෙනාKය. ඔ¬ 
හැvරැෙH ෙරාෙබcටෙයB ෙමA. ඔ�H අFh� වධpංසා සහ ÅඩනෙයH එhට 
ඔ�HෙQ ෙපUම _jo කරKම සඳහා ඔ�HෙQ පRථම මහජන හuවට ෙපර ස� 
lpපෙG T ෙචcදනා ලJද�Hට ෙහා�H කHන ෙබාHන |H බව වසර ගණනාවකට 
පiව මම දැනගFෙත�. මහජනයා ඉ_)ෙG T න¶ hභාග ෙවJT, vරකරැවHට 
ෙහා �H කHන ෙබාHන ලැ± ඇ� බවF එෙMම සාමාන5ෙයH ෙහා ඳ 
මානvකFවයlH සහ ශwර iවෙයH v}නවා යැ� සභාවට ෙමHම, ජාත5Hතර 
මාධ5ෙ+T Aෙයc�තවරැ lvෙවB එතැන ඇFන[ ඔ�HටF ෙපHවHනට අ§කාwH 
වෑය[ කළහ. lv| බටpර රටlH hෙJ ය මාධ5ෙ+TH උ#රැ ෙකා)යාෙ+ lv 
hෙටක ෙනාv}යහ, නuF ෙසchය< jAයනෙයH සහ ෙවනF ෙකා�jAM< රටව� 
වkH පැ�ණ v} �වFපFකලාෙ+TH සැම hටම v}යහ. වරදකරැවHෙQ 
වද5තාවය ෙපHKම සහ එ�H වරB සමාජෙG පRධාන ච)ත I ඒF දැH Ï¶ෙ+ 
v}න vරකරැවH බවට පFව v}නවා යැ� අවමH lwම න¶වල පැහැ_k අරuණ 
Iහ. 

ඒ හැෙරHනට, ෙචෙකාMෙලcවැlයාෙ+, හංෙQ)යාෙ+, නැFන[ බ�ෙQ)යාෙ+ T 
දlන ෙJශපාලන න¶වක ආකාරෙයHම න¶ව පැවFhණ. ෙසා�ෙQ තFවෙයH මම 
මහF �|මයට පFIෙය�, ප)ව9තනය ඉතා උ�H ප�ෙලH vJධ IෙGය, ඒ Aසා 
ෙචcදනා ෙමානවාද lයා මට මතක තබාගැම පවා |�කර hය. මෙQ එකම 
අෙZBෂාව IෙG ෙසා� මාව දÆh යHන�, ඒF කාමරය ෙහාඳටම 8)ලා ��බ 
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Aසා මම pතHෙH නැහැ ඔ¬ට දැකගHන හැl �ණා lයල. මට මතක h_යට, 
»kක අවධානය ෙයාu ෙවලා �¦ෙන ෙකා)යාU ජනතා ජනරජයට එෙරp ය[ 
nමHතSණයB ගැන කතාවB, සහ ඔ�H vය�ලHම ඉතා ආදරය දBවන නායකයා 
I l[ ඉ� iH ඝාතනය කරන වෑයමB. සැකකරැවා hvH රට ආප¬ වැඩවස[ 
රාජ5යB බවට හරවHනට ගHනා වෑයමB සහ උ#රැ ෙකා)යාව vHQමH w 
(Syngman Rhee) ෙවත බාර ෙදHනටF, ඒ අය ඔ�HෙQ ඒජHතවරැHට ෙතාර#රැ 
යව�H යනා_ෙයH ඇෙම)කH අ§රාජ5වාTH ෙවUෙවH ඔF# බලන ලJදාය 
යHනFය.  4

 ෙචcදනා ලැ�වH අතර පBෂෙG මධ5ම ක�qෙ+ ෙ�ක[වරෙයB I Ð සHQ ෙයාZ 
(Lu Sung  Yop), අභ5Hත ර කටj# ඇම� ප�B හjHQ ෙබාB (Paik Hyung  Bok), 
සංMකෘ�ක සහ ෙපRාපගැHඩා සහාය ඇම� ෙචා ඉ� මjHQ (Cho Il Myung), ඇ#¸ ඉහළ 
ෙපෙ° තන#රැ ෙහාබවන ලද AලධාwH සංඛ5ාවB v}යහ. ෙ[ ක«ඩායම සලකJT ෙසා� 
nඩා මා¸ෙවl. අෙනB සමහරැ දno ෙකා)යාෙවH පැ�s අය�. 

 වසර ගණනාවB �MෙM රට ෙවUෙවH සටH වැ_ ෙකා�jAM<වා_ෙයB I hෙJශ 
කටj# ඇම�, පB ෙහාH ෙයාHQ (Pak Hon Yong) 1955 ෙදසැ[බ9 15 වැAදා මරණයට 
Aයම K දවM #නකට පiව ඇෙම)කH රහM ඒජHතවරෙයB හැ}යට ෙව� තබා මරා 
දමන ල_. අටවැA �න හuදාෙ+ ජනරා�වරෙයB I, උ#රැ ෙකා)යාU කාල#වBn 
හuදාෙ+ අණ ෙදන Aලධා)ෙයB I ද, සහ ඒ වන hට දnණට එෙරp jJධෙG �න-උ#රැ 
ෙකා)යාU ඒකාබJධ බලකාෙG පRධාන මා«ඩkක Aලධා)යා ෙලස ද කටj# කළ, ඊAයා 
ෙයනාH ක«ඩායෙ[ සාමා�කෙයB Iවා යැ� lයන ලද u ෙචාHQ (Mu Chong) ඇ#¸ 
තවF අයට 1956 T එම ඉරණමම අF Iහ. ෙහා කා� (Ho Kai) ඇ#¸ ෙසchය< jAයනය 
සමඟ සබඳතා �� vය¸ම කාඩ9වරැH; 1958 T l[ ¶ ෙබාHQ (Kim Du Bong) ඇ#¸ 
�නය සමඟ සxප ෙයනාH පා9ශවය හා සබඳතා �¦ණ කාඩ9වරැH; ෙසchය< jAයනෙG 
කෘ¢ෙච+ පR�සංMකරණ ගැන අUමැ�ය පාන ලද කාඩ9වරැH; ෙවH ෙවH I ¼Jධකරණ 
වkH බලපෑ[ අFhHඳහ. (පBෂ ෙ�ක[ කා9යාලෙG ෙ�ක[වරෙයB I l[ BවාHQ 
හ�� (Kim Kwang Hyup) කඳ�රැ ෙවතට යැෙවJT) 1960, 1967 වසර වල T තවF hhධ 
¼Jධකරණ පැවFhණ. දnණට එෙරp රහස5 ෙමෙහj[ බාරව v} ¬ හB-ෙබාHQ (Hu 
Hak-bong) 1969 T ෙහා�H iපතල hH_තයා  IෙGය. 8ෙයාHයැHQ p hෙJ ය භාෂා 
සඳහා I hZලKය ආයතනෙG viH අÑෙදෙනB අ#රැදහH Kම ද ¼Jධකරණය සමඟ 
ස[බHධ යැ� සැලෙB. 1972 T pට� උප අගමැ� සහ ෙපාk}�jෙරcෙ+ සාමා�කෙයB I 
පB n[ ´� (Pak Kum  Chul) කඳ�රB ෙවත යවන ල_. 1977 T තවF pට� 
ෙපාk}�jෙරc සාමා�කෙයB I k ෙයාHQ u (Li Yong Mu) vරකඳ�රB ෙවත යවන ලද 
අතර තවF viH අ#රැදහH Iහ. ඒ viH ෙබාෙහාමය ෙසc_vයට පF I කාඩ9වරැHෙQ 
දරැවH Iහ. තවF ¼Jධකරණ 1978 T සහ 1980 T vJධ Iහ. 

 ෙ[ ¼Jධකරණ පRමාණවF ෙලසlH සාමාන5 I අතර vJ§යB අUව පදන[ ෙනාK 
MවභාවෙයH වÒහගත ආකාරෙයH I බවB ෙපAණ. අවසාන ¼Jධකරණය 1997 
සැZතැ[බරෙG T vJධ hය. කෘ�ක9මය බාරව v} ෙසා �වාH p (So Hwan Hi) නමැ� 
පBෂෙG මධ5ම ක�qෙ+ ෙ�ක[වරයාව රෙ< පැව� උග� ආහාර pඟයB ෙවUෙවH 
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��ලට ෙද�H තවF කාඩ9වරැ දාහතB සමඟ පRvJ§ෙG මරණයට පuoවන ල_. 
සරණාගතයH hvH කරන ලද පRකාශ අUව pඟයH වැA ෙභෟ�ක |�කරතා Aසා රෙ< 
අ9�ද ඇ�ෙවන ඕනෑම අවMථාවක T ය[ සංඛ5ාවB vර කඳ�රැ ෙවත යැKම නැFන[ 
මරණයට පuoKම v| කරන ල_. 

මරණයට පFG0ම 

 උ#රැ ෙකා)යාෙ+ මරණයට පF lwම A¢Óතවම ෙකාතර[ සංඛ5ාවB vJධ Iවාද 
යHන Æමට lvF ෙMම ෙනාහැl�. ඒF ද«ඩ � සංග�හෙයH ය[ සලnණB ලබාගත 
හැl�. මරණ දÔවම Aයම ෙවන අපරාධ අවම වශෙයH හතmM හතB ඇත. ෙJශෙG 
ෙMෛවwභාවයට එෙරp ඕනෑම අපරාධ, රජෙG ප)පාලනයට ෙහc රජෙG ෙJපල වලට 
එෙරp අපාරධ, ඒÆය �JගලයHට එෙරp අපරාධ, ෙJපල වලට එෙරp අපරාධ, සහ 
හuදාමය අපරාධ යනාT වශෙයH ඒවා දැBhය හැl�. 

 1958-1960 T hෙ¢ෂෙයHම මෘග ම9දනයH පැව� සමෙG T, අ¶ම වශෙයH 
පBෂෙයH 9,000 B ෙනරපා හැර, න¶ hමසා, මරණයට පuoවන ලදැ� උ#රැ ෙකා)යාU 
� පJධ�ෙG ෙ¢Í�ඨ hෙ¢ෂඥෙයB වන කැHQ Ï ÓH (Kang Koo Chin) ඇMතෙ[H# 
කර�. එවැAම ප)මාණයlH vJධ I ¼Jධකරන නවයB ගැන ෙ[ ඇMතෙ[H#ෙවH 
අUමානෙයH සකM කර ගැෙමH මරණයට පuණK[ 90,000 ක දFතයB කරා එළÖය 
හැl�. ඒF දැනට ෙ[ දFතය පR¢නෙG පRමාණය 8mබඳව ¬| ඇMතෙ[H#වB පමණl; 
සමහර hට කවදා ෙහc _නයක 8ෙයාHයැHQ �රාෙ�ඛනාගාර ස[×9ණ කතාව ෙහmදර+ 
කරU ඇත. 

 ෙමරෙටH පලා යHනට සමF I ජනතාව vh� වැvයHව ගsකාවෘF�ය, ෙJශ 
ෙØcහය, �මැරැ[, kංgක �ෂණය, සහ රට ෙදකඩ ෙබTමට ගF වෑය[ වැA අපරාධ 
සඳහා ¬රැ �රැ| h§ගත ෙලvH මරණයට පuoවන ල_. රÌMව v}න ෙසනඟට එයට 
සහභාÁ ෙවHනට ආරාධනා ෙක)ණ, දÔව[ Aයම lwම සමÀH Jෙ+ෂ සහගත කෑ 
ගැÃම, ප)භව, සහ ග� ගැÃම ඇ#ලF Iහ. රÌMව v} ෙසනඟ hvH ආද9ශ කෑ ගසJT 
සමහර hට vරකරැවාට මැෙරන #රැ පහර Tම vJධ hය. දÔව[ ¹රණය lwම සඳහා 
පං� ස[භවය ඉතා වැදගF IෙGය. ඒ�යා ෙවාÙ (Asia Watch) සංhධානයට ඇvH |q 
සාB�කරැවH ෙදෙදෙනB පවසන ලද ප)_ kංgක �ෂණය සඳහා මරණ දÔවමට 
පuoKම vJධ IෙG පහළ සමාජ පං�වල සාමා�කයHව පමණl. 

 උ#රැ ෙකා)යාU අ§කරණ පJධ�ය පව�HෙH තAකරම ෙර�මෙG උවමනාවH 
පRව9ධනය lwම සඳහා පමණl. vය¸ hAiරැවH සහ vය¸ම ¹ඥයH පාෙ� කටj# 
කරHෙH පBෂෙG Aෙයcග අUව වන අතර දැ� මාBMවාT ෙලAHවාT මතය අUව වැඩ 
lwමට ඔ�Hට පැහැ_kවම උපෙදM T ඇත. න¶ hභාග වkH ආවරණය කරHෙH සමහර 
ෙචcදනා පමණl, ඉ�)ය අ§කරණ බාහ5 ෙලvH v| කරHනට තැ�ණ. න¶ වkH 
ප)බාpරව තවF වඩා දරැo ෙමෙහj[ ෙබාෙහc hට vJධ ෙව�. 



Hරබ:ධනාගාර සහ කඳOරැ 

 k iH ඔB (Li Sun Ok) මහF�ය ක[කරැ පBෂෙG සාමා�කාවB I අතර කාඩ9වරැ 
සඳහා I සැපj[ මධ5Mථාන බාරව v}යාය. එB ¼Jධකරණයක T ඇය hH_ත I අතර 
ඇයෙQ පBෂ සෙහcදරවරැ lpපයB සමඟ අF අඩං:වට පF Iවාය. ව#ර සහ h|kය 
j#ව, බැට TෙමH සහ AHදට ඉඩ ෙනාTෙමH, ඇයව T9ඝ කාලයB �MෙM වධpංසාවට 
පF කරන ල|ව අැය ෙවත ඉ_)පF කරන ලද ඕනෑම වරදක Aයැෙළන ලදැ� ඇය 
පාෙපcÙචාරණය කළාය. එයට ඇ#ලF I එක වරදB න[ රාජ5 භා«ඩ අj# ෙලස 
අFපF කර ගැම�. ඇයට අන#රැව වසර දහ#නක vර දÔවමB Aයම �s. Aල පදය 
ෙයාදා ෙනාගැUණ ද එය vර දÔවමBම IෙGය. ඇයෙQ vරබHධනාගාරෙG 6,000 ක 
ජනතාවB Iහ, එ�H 2,000 B කාHතවH Iහ. ඔ�H උදෑසන 5:30 vට මධ5ම රා�Sය 
දBවා ෙසෙරZ�, #වBn රඳවන, බෑQ, ෙබ�<, ��රැවා හ)න උපකරණයH, සහ කෘ¹ම 
ම� A�පාදනය කර�H වහ� ෙMවෙG ෙයෙදUහ. එතැන රÌඳ�[කරැවH අතර ක�රැH 
ෙහc ගැ�ගත ෙහාF මෘග ෙලvH ග�සා කරHනට බලාFමක hය. vරෙගදර T ඉපෙදන 
ය[ දරැෙවB ෙවFන[ ඔ�HෙQ ¬Mම pර කර දැxම නැFන[ ෙබ�ල කපා දැxම vJධ 
Iහ.  5

 කmH ෙතMතෙ[H#ෙවH vරෙගව� #ළ කqක තFවය ගැන ෙහා�H දැනගHනට 
ලැ± ��ණ. 1960 ගණH සහ 1970 ගණH වල උ#රැ ෙකා)යාෙ+ vරෙගදර Âhතය ගැන 
ihෙ¢£ hMතරයB ලැෙබHෙH 8ෙයාHගැHQ ෙවත Aල ෙපRාපගැHඩා සඳහා 
ප)ව9තකෙයB ෙලvH කටj# කළ ෙවAvjලාU ෙකා�jAM<වාT කhෙයB I අk 
ලෙ[ඩා (Ali Lameda) ෙව�A. 1967 T සමහර ෙපRාපගැHඩා වල කා9යBෂම භාවය ගැන 
vය සැක පහළ කරන ලද පiව ඔ¬ව අF අඩං:වට ෙගන vරගත කරන ල_.  6

ඇෙමෙනM} ඉHට9නැෂන� සංhධානෙයH පRකාශනය කරන ෙපාF8ංචකට අUව, ලෙ[දා 
ඔ¬ෙQ ෙබාරැ න¶ව ගැන hMතර කෙ°ය. “උ#රැ ෙකා)යාවට ෙහාෙරH )ංගා ගHනට 
hෙJශ ඒජHතවරැHට උද+ lwමට වෑය[ lwමF, කඩාකZප�කාw l�යා සහ චර�රැෂ 
ෙMවයටF” ඔ¬ට බර වැඩ සpත වසර hMසක vර දÔවමlH න¶ව Aමා hය. vරෙග� 
v} කාලෙG T ඔ¬ව ශාw)ක වධpංසා වලට ලBIෙG නැතF, ඒවාට ලBI ෙබාෙහc 
අයෙQ අෙඳcනා ඔ¬ට ඇvණ. වසර හයB අF රඳවා v}ය T ඔ¬ෙQ බර රාFත� 45 lH 
අ¶ I අතර ඔ¬ෙQ vරැර hසZ� සහ #වාල වkH 8w gෙGය. 

 vරකරැවHෙQ පR�ෙරcධය ��Hනට nසgHන අhයB හැ}යට ව5ාÅ ෙලvH භාhතා 
lwම ෙවනF සාB�කරැවHෙQ පRකාශන වkH දැBෙ+. ආහාර පRමාණය ෙනාසෑ¬ණා 
පමණB ෙනාව ෙබදාහ)න ලද ඕනෑම ෙදයB නරB කරHනට හැl සෑම ෙදයBම පවා 
කරන ලJෙJය. පාචනය, සෙ[ ෙරcග, A+ෙමcAයාව, ෙහපට�}M, සහ  තාද ෙරcගය වැA 
ෙබාෙහc ෙරcග වලට vරකරැවH ෙගා|රැ Iහ. 

vරෙගව� සහ කඳ�රැ ම9දන ආයතනවල පRÛල එක#වක ෙකාටසl. ඒවා අතර IෙG: 

 Interview with the author, Seoul, February 1997.5

 තවF hෙJÈකෙයBව, ජාB ෙස�ෙලා< (Jacques Sédillot) නැම� පRංශ ජා�කෙයBව, ඒ අවMථාෙ+ T ම අF අඩං:වට ගැෙනන ල_. 6

ඔ¬ ද 8ෙයාHQයෑHQ p hෙJශ-භාෂා පRකාශන ෙදපා9තෙ[H#ෙ+ ෙMවය සඳහා පැ�s v}ෙයl. ලෙ[ඩා ෙමHම ඔ¬ට ද වසර 
hMසක vර දÔවමB ලැ�ණ, ඒF “පRංශ අ§රාජ5වාදෙG ඒජHතවරෙයB” හැ}යට ඔ¬ව 1975 T AදහM කරන ලJෙJ ඉතාමF |9වල 
ශාw)ක ප)හාA තFවයlA. ඔ¬ නැවත lvදා පRංශයට යHනට ෙනාහැlව මාස lpපයකට පiව �ය gෙGය.



• “උද+ කරන Mථාන,” ඒවා පRධාන වශෙයH i¸ ෙJශපාලන අපරාධ සහ ෙJශපාලන 
ෙනාවන අපරාධ සඳහා න¶ ෙවUෙවH බලා v}න අය ෙවUෙවH I සංක�ාH� කඳ�රැය. 

• “වැඩ �න9ව9ධන මධ5Mථාන,” සමාජ සබඳතා පවFවHනට අකමැ�, අකා9යBෂම, 
නැFන[ සරල ෙලvH අලස යැ� ෙ�බ� කරන ලද 100 F 200 F අතර ජනතාවB 
ඒවාෙG රඳවා ��ණ. ෙබාෙහc පRධාන නගර #ළ ෙමවැA මධ5Mථාන පැව�ණ. මාසයB 
සහ වසරB අතර කාලයB ඒවාෙG ජනතාව රඳවා v}ෙG ෙබාෙහc hට lvදා ෙප 
v}න න¶වB ෙනාමැ�ව නැFන[ සමහර hට ය[ වරදB සඳහා lv| ෙචcදනාවB ද 
ෙනාලැ±ය. 

•බර දÔව[ සpත කඳ�රැ. රෙ< ෙමවැA ඒවා අ¶ම වශෙයH ෙදාළහB IෙGය, හැම 
එකකම ජනතාව 500 F 2,000 F අතර පRමාණයB රඳවා v}යහ. ෙහාරක[, �මැwමට 
තැF lwම, kංgක �ෂණය, ෙහc ෙවනF එවැA අපරාධ සඳහා ෙචcදනා ලැ� සාමාන5 
අපරාධකාරැවH ඒවාෙG රÌඳ�[කරැවH Iහ. රෙටH පැන යHනට වෑය[ කරJT අ�ලා 
ගැUo ෙJශපාලන vරකරැවHෙQ දරැවH, සහ ෙවනF i¸ ෙJශපාලන vරකරැවHව ද 
ෙ[ කඳ�රැ වල vරගත කර ��ණ. 

• 8ටමං කරන කලාප, pට� ඉඩ[ p�යH නැFන[ දnණට පලා යHනට සමF IවHෙQ 
ප��වල අය ෙහවF “h¢වාස කළ ෙනාහැl කාරකයH” රඳවා �¦ෙH ෙ[ තැHවල�. 
ඈත පRෙJශයHp Aවාස අඩMvෙG දස දහM ගණAH එවැA ජනතාව රඳවා තැ�ණ. 

•hෙ¢ෂ ආඥාදායක කලාප. ඒවා ෙJශපාලන vරකරැවH සඳහා I u¸මAHම vර රÌඳ�[ 
කඳ�රැ Iහ. 150,000 F 200,000 F අතර u¸ එක#වlH j# එවැA කඳ�රැ දළ 
වශෙයH |vමB පමණ පැව�යහ. ෙ[ දFතය රෙ< ජනගහනෙයH දළ වශෙයH vයයට 
1 l, එය 1940 ගණH වල ෙසchය< :ලාQ වලට වඩා ඉතා අ¶ ෙකාටසB ෙ+. ෙ[ 
දFතය Aසා ෙකා)යාUවH hෙ¢ෂෙයH kp� I බවB දBවන සලnණB හැ}යට 
සැලlය j# ෙනාෙ+, ඒ ෙවUවට එය ජනගහනය ෙකාතර[ �යවJදා ෙගන �¦ණාදැ� 
දBවන සලnණB හැ}යට සැලlය jFතl. 

 ෙබාෙහc hෙ¢ෂ අඥාදායක කලාප 8pටා �¦ෙH පහiෙවH යා ෙනාහැl I ක�වැ} 
පැව� රෙ< උ#රැ ෙපෙදෙMය. ෙයාෙඩාB (Yodok) කලාපය hශාලතම Iව වන අතර එp 
දළ වශෙයH vරකරැවH 50,000 B පමණ රÌඳhය හැl�. එයට ෙයාH8යැHQ 
(Yongpyang) සහ 8ෙයාHෙජාH (Pyonjon) අ��ෙවන අතර, එ්වා ඉතාමF ¬දකලා ෙමHම 
පළාෙF vය¸ vරකරැවHෙගH #ෙනH ෙදකB පමණ රඳවා ඇ� Mථාන ෙව�. ඒ 
හැෙරHනට ජපානෙG ÂවFවන ලද ජනතාවෙQ ප�� ඇ#¸ අෙනnF ක«ඩාය[ රඳවා 
තබHනට ෙයාදාගF n-උZ (Kou-oup), ඉ�ෙසාB (Ibsok), සහ ෙÜiB (Daesuk) කඳ�රැ ද 
ඇත. අෙනnF hෙ¢ෂ ආඥාදායක කලාප ක�ෙෂාHQ (Kaeshong), ¬වාෙසාHQ 
(Hwasong), ෙහා)ෙයාHQ (Hoiryong), සහ ෙචාHQ�H (Chongjin) p 8pටා ��ණ. 

 ෙමම කඳ�රැ 1950 ගණH අග T 8pqවන ලJෙJ පBෂය ඇ#ලත v} l[ ඉ� 
iHෙQ එ_)වාTHව සහ ෙJශපාලන අපරාධකරැවHව රඳවා තබHනට�. ක[කරැ පBෂෙG 
හයවැA ෙකාංග�සෙG T පාලක ෙපළපෙF ෙකා�jAM<වාදය ආයතAකගත lwමට hරැJධ 
IවH පරාජෙයH පiව එන සැලlය j# තර[ hශාල ¼JධකරණෙG පR�ඵලයB හැ}යට 



1980 T ඔ�HෙQ සංඛ5ාව සෑෙහන තරමlH ව9ධනය K ��ණ. ෙ[ සමහර කඳ�රැ, 
hෙ¢ෂෙයHම ෙයාෙඩාB කලාපෙG I කඳ�රැ අංක 15, “hZලKයකරණ” අංශ වලට ෙබදන 
ල_, එp T AදහM කරHනට බලාෙපාෙරාF# ෙවන vරකරැවHව රඳවා තබන ල_. එය 
ඉතාමF දැ� ආරB�ත අංශයB IෙGය, lvෙවBට ඒවාෙයH AදහMව යHනට lv| 
හැlයාවB ෙනාමැ� hය. “hZලKයකරණ” අංශය 8w �¦ෙH පRධාන වශෙයH ෙJශපාලන 
එ¡< අය ෙව�H සහ උ#රැ ෙකා)යාව ෙවත කැමැFතB දැBI ජපH සංhධාන හා 
සබඳතා පැව� ජපානෙයH ආප¬ එවන ලද ජනතාව ෙව�A. 

 උස කq ක[� වැටව�, ජ9මH ෙෂප9Ü iනඛයH, අhගF uරකරැවH, ඒ වෙ<ට 
දමා ඇ� �[ ෙබc[බ යනා_ෙයH j#ව ස[×9ණෙයH ¬දකලා K 8pටන, පRමාණවF 
ෙනාවන සහ pඟපා¶ සpත ආහාර, පත� කැ[, ග� වළව� කැÅම, _ය ඇල මා9ග 
කැÅම, එෙMම ගM කැÅම යනා_ෙයH j# ඉතාමF බර වැඩ ඇ� ෙ[ කඳ�රැ ගැන 
සාB�කරැවH අ�පයB ෙදන ලද hMතර වkH සඳහH ෙ+. vරකරැවH දවසකට පැය 
ෙදාළහB �MෙM ශÍමය ෙවෙහvය j#�. ඉH පiව ඔ�නට පැය ෙදකB “ෙJශපාලන 
�¬oව” ලබාෙද�. සමහර hට නරකම වධpංසාව IෙG nසgHන�; මැÝයH සහ ෙගාඩ 
මැÝයH vට ගැඩh�ලH දBවා ඕනෑම ෙදයB අUභවයට රÌඳ�[කරැවH වෑය[ කළහ. 
vරකරැවH Åඩා hHෙÞ පRග� ¡ ෙලvH ශාw)කව _රාපFව යෑෙමH පමණB ෙනාෙ+. 
ඔ�Hව රහvගත උමං හැwමට සහ අන#රැදායක න5�}ක ව5ාපෘ� සඳහා ද ෙයාදවන 
ල_. uරකරැවH සහ හuදා භටයH hvH ෙව� තැ±[ �¬o කරJT සමහර අයව සල 
ඉලBක හැ}යට ද භාhතා කළහ. වධpංසාව සහ kංgක පRච«ඩFවය සාමාන5යB hය. 

 ප�� ගැන වගÆමB සහ�ක කරන ෙර�මෙG අංගයB හැ}යට ප�ෙ� එB 
සාමා�කෙයBට දÔවමB ලැ¦ෙණාF සමMත ප�� ෙලvH කඳ�රැ ෙවත යවන ල_. 1958 
T l[ ඉ� iHෙQ එ_)වාTHව පRථම ¼Jධකරණයට ලB ෙවන ලද අවMථාෙ+ T ෙ[ 
ආකාරෙG දÔවම ෙබාෙහc hට පර[පරා #නB ඇ#ලF ෙවන ෙM �¸� කරන ලJෙJය. 
කැHQ ´� ¬වාH (Kang Chul Hwan) නමැ� දno ෙකා)යාවට පලා යHනට සමF I 
එක තරැණෙයBව වයස අ�රැ| නවෙG T ඔ¬ෙQ 8යා, ඔ¬ෙQ සෙහcදරෙයB, සහ ඔ¬ෙQ 
අFතාවරැH ෙදෙදනB සමඟ vරගත කරන ලJෙදl. ජපානෙG lෙයcෙතc p ෙකා)යාU 
සංhධානයB බාරව v}න ලද ඔ¬ෙQ අFතා, අF අඩං:වට ගHනා ලJෙJ ඔ¬ ධනවාT 
රටක Âhතය ගැන පමණට වැ� ෙහාඳ පැවiවා යැ� hA¢චය lwම Aස�. වයස අ�රැ| 
පහෙළාව ෙතB කැHQ ´� ¬වාH කඳ�ෙ9 දරැවHට අUගමනය කරHනට ඇ� _න 
ච9යාව 8mපැJෙJය: l[ ඉ� iHෙQ �hතය ගැන අධ5යනය lwම වැ��ර වශෙයH vJධ 
ෙවන පාසැ� අධ5ාපනය උදය වරැෙ+ T සහ සවM කාලෙG T ව�පැළෑ} ගැලKම සහ ග� 
ඇp¡ම වැA වැඩ.  7

 1950 {k මාසෙG T, jJධය ukHම _ග හැෙරJT, උ#රැ ෙකා)යාUවH hvH 
vරකරැවH හැ}යට ගU ලැ� පRංශ රාජ5 තාH�SකයH සංඛ5ාවB පiව ඔ�HෙQ 
අFදැÆ[ ගැන කතා කළහ. අෙනB පRකාශන ලැෙබHෙH 1968 T ෙකා)යාU u¬| 
ෙවරළබඩ T අ�ලා ගU ලැ� U.S. ෙසc_v නැව I “�ෙ+�ෙලc” (Pueblo) p ඇෙම)කාUවH 
ෙව�A. පR¢න lw[වල මෘග බව, මUෂ5 Âhතය ගැන ෙනාසැලl�ල සහ රÌඳ�[ 

 Interview with the author, Seoul, February 1977.7



තFවයH h§මF ෙලvH නරක තFවයH වkH පැව¹ම ගැන ෙදෙගා�ලHෙQම »ලාශ 
දBව�.  8

 උ#රැ ෙකා)යාෙ+ hශාලතම vරකඳ�රB වන ෙයාෙඩාB p Âhතය ගැන ෙතාර#රැ 
1992 T සරණාගතයH ෙදෙදෙනB hvH ෙගෙනU ලැ�ණ. රÌඳ�[ තFවයH ෙකාරත[ 
නරක Iවා දැ� lවෙහාF සෑම වසරක T ම පහෙළාM ෙදෙනn පමණ එ�H පැන යHනට 
තැF කළ බව ඔ�H සඳහH කර�. ඒ h|kය සpත වැටව�, hපර[ n¸o, සහ පැන 
යෑෙ[ වෑයම අසා9ථක �වෙහාF අෙනnF vරකරැවH vය�ලHම ඉ_)8ට T න¶ව ඇÃම 
සහ මරණයට පuණKම vJධ ෙවන බව දැන දැනම�. ෙ[ වනෙතB lvෙවB lvදා පැන 
යHනට සමF K නැත. 

 �න මා�[බඩ පව�න ෙහා�9ෙයාHQ (Hoiryong) කලාපෙG කඳ�රැ uරකරැෙවB 
hvH කරන ලද තවF ihෙ¢£ ෙතMතෙ[H#වB ඇත. 1994 T ukHම �නෙයH ද පiව 
ෙසc� (Seoul) වලට ද පලා gය ෙ[ �Aසා ට MÉ� ෙවHනට, ෙකා )යාෙ+ රÌඳ�[ vර 
කඳ�රැ ෙලcකය ගැන අ8ට සෑෙහන තරමක දැUමB ලැ± ඇත.  ම�UQ ´� (Myung 9

Chul) නැම� ෙ[ ෙ[ සාB�කරැවාට අUව, මරණයට පuoවHනට “නරක වැvයH” 
ෙසායා ගැෙH: “කැරkකරැවH, ක�k නායකයH, �මරැවH, ගැ�s කාHතාවH (vය¸ 
vරකරැවHට kංgක සබඳතා තහන[ ෙව�), එෙMම ප¼ ස[පF සහ හරnH ඝාතනය 
කළ අය, නැFන[ A�පාදනයට ෙයාදා ගැෙනන අuØව5 කඩාකZප� කරන ලද අය. nඩා 
vරn}යක, ෙලාn ¡ ෙකාටයB ඔ�HෙQ නවාගF කn� සහ පMස පැFතට බ�U ලබ�, 
දණpස ගසාෙගන එයාකාරෙයH ඔ�H v}�. එ�H රැ§ර සංසරණයට ෙවන හාAය අ� 
මහFය. ඔ�H AදහM කරU ලැ¦වF, ඔ�Hට තව |රටF ඇh_Hනට ෙනාහැl�; ඔ�H 
මාස ෙදක #නකට පiව �ය ය�.” 

 ෙ[ uරකරැවාව 1984 vට රහvගතව vය¸ මරණ vJධෙවන ලද මරණයට පuoවන 
මධ5Mථානයක ෙMවයට පF කර ��ණ. ෙ[ කඳ�ෙ9 T තව |රටF පRvJ§ෙG මරණයට 
පF lw[ vJධ ෙනාIෙG ඒවාෙයH තව |රටF �ය සහ 0ෂණය ඇ� කළ ෙනාහැl 
KමF ඒවා Aසා කැරkකරැවH තවF පRෙබcධවF I Aස�. 

ක�ද ෙ[ මරණය පF lw[ කරන ලJෙJ? ෙතcරා ගැම ආරBෂක 
ඒජHතවරැHෙQ කැමැFත අUව Iහ. ඔ�H අF lm} කරගHනට උවමනා ෙනාI 
hට ෙව� තැ±ෙමH ද නැතෙහාF දරැo ෙ+දනාව _gH _ගට පැවFKමට ඔ�H 
ෙහ�H මරා දැxෙ[ ද Aයැ¸නහ. බැට TෙමH, ග� ගැÃෙමH, නැFන[ සවලයlH 
පහර TෙමH ජනතාව මරා දමා හැl යැ� මම ඉෙගන ගFෙත�. සමහර අවMථාවල 
T මරණයට පuoKම ෙස�ලමB IෙGය, සැනෙකm 8}යක ෙව� තැ±ෙ[ තරඟයක 
ඉලBක ෙමH vරකරැවHට ෙව� තැ±ම vJධ hය. සමහර hට vරකරැවHට 
එlෙනකා සමඟ මරණය ෙතB සටH ව_Hනට vJධ I අතර තමHෙQ අF වkH 
පමණB ඔ�H එlෙනකාව කඩා �ඳ දමHනට v| Iහ…මෙQ ඇM ෙදlHම මම 
�යnරැ මරණ ගණනාවB |qෙව�. කාHතාවH සංiH ෙලvH මරණයට පFIෙG 
කලා#රlA. 8p වkH 8යjරැ කපා දමා ඇ� ආකාරය, සවල �ෙටH රහM 

 See Martel and Perruche, “Prisonniers français,” for the statements made by the diplomats; Asia Watch, Human Rights, for the 8

American sailors.

 Long extracts from this testimony were published in Coreana, the bulletin of the Société d’Etudes Coréennes, no. 1 (March 1995).9



අංගයH ෙපා� කර දමා ඇ� ආකරය, �} වkH ෙබ�ල කඩා දමා ඇ� ආකාරය 
මම |qෙව�…ෙ[ කඳ�ෙ9 T මරණය යU ඉතාමF pM බවlH j#�. ෙJශපාලAක 
අපරාධකරැවH _hගලවා ගැම සඳහා ඔ�Hට කළ හැl ඕනෑම ෙදයක Aයැ¸නහ. 
ඉ)á අං¼වB නැFන[ ඌරැ ෙ[ද }කB ලබාගHනට ඔ�H ඕනෑම ෙදයB කළහ. 
එය එෙM �වF, _නපතාම ෙ[ කඳ�ෙ9 T nසgHන, හ_v අන#රB, නැFන[ 
මරණයට පF lwම Aසා හතර පM ෙදෙනB �ය gයහ. 

ෙ[ කඳ�ෙරH පලා යෑම ගැන vතHනට ෙහc ෙනාහැl තර[ IෙGය. පලා යHනට 
තැF කරHෙනBව අ�ලා ගHනා uරකරැෙවnට [ෙකා)යාU ක[කරැ පBෂයට] 
බැåමට බලාෙපාෙරාF# තබාගත හැlයාව ලැ¦න අතර එp T ඔ¬ට සමහර hට 
h¢වhද5ාල අධ5ාපනයB ද ලබාගැෙ[ අවMථාව ද පෑ_ණ. ෙ[ වරපRසාද ලබා 
ගැමට සමහර uරකරැවH vරකරැවHට වැටව� මතට නÀHනට යැ� බලාFමක 
කර අන#රැව ඔ�Hට ෙව� තැ±ම ෙහc ෙබාරැවට අF අඩං:වට ගැෙ[ ෙය|නහ. 

uරකරැවHට අමතරව, කඩා පAන බ�ලH ද ෙJශපාලන vරකරැවH hපරමට 
ෙයාදවා �¦s. ෙ[ �ය ගHවන සF# »kක වශෙයH මරණ යHතS Iහ. 1988 {k 
මාසෙG T කඳ�රැ අංක 13 H vරකරැවH ෙදෙදෙනBට බ�ලH hvH කඩා පAන 
ල_. ඔ�HෙQ ඇටකq හැෙරHනට ෙවනF lvවB ඉ�) ෙනාKය. 1991 T වයස 
අ�රැ| පහෙළාවක ෙකා¸ ගැටයH ෙදෙදෙනBව ෙ[ බ�ලH hvH අUභව කරන 
ල_. 

 නා<ÃHෙQ මරණ කඳ�රැ vp කරවන පR�පF� ෙයාදා ගැෙනන බව ඉÀ කරන 
uරකරැවHෙQ පRධාAයා සහ කඳ�රැ අංක 13 p ෙවනF ෙMවකයH ෙදෙදෙනB අතර 
පැව� සාකÙඡාවB ම�UQ ´� වා9තාවlH දැන ගHනට ලැෙ�. කා«ඩෙG ෙදවැA අණ 
ෙදන Aලධා)යා ඔ¬ෙQ පRධාAයාව අමත�: “පBෂ සෙහcදරයා, මම ඊෙG දැBකා ‘ෙතවැA 
�jෙරcෙව’ Ó�A වkH |[ ෙගාඩB එනවා.  ෙ[ද ඉවF කරගHනට මළvරැරැ තද කරලා දානවා lයHෙH ඇFතද?” 10

 වරB ඔ¬ කHද අසල ඇ� ‘ෙතවැA �jෙරcෙ+’ උමඟB ඇ#ලට gය බව පRධාAයා 
Æෙ+ය. “මට ෙ� ගHධය දැUණ, �F� වලට ෙගාඩB ෙකා«ඩ කෑk ඇkලා �යනවා මම 
දැBක. මට එදා රæ AHද gෙG නැහැ. ඒ අපරාධකරැවHෙQ ඇටකq 8mMÃෙමH 
ෙවHනැ� ඒ ඔබ දැක� |ම ආෙ+. ඒF ඒ ගැන කතා කරHන එපා, නැFන[ ඔබ 
පiතැhk ෙ+h. ක�ද දHෙH ඔෙ� pසට කවදා ක¸ ඇටයB [¦ල< එකB] වැෙද� ද 
lයල?” 

 vරකඳ�ෙ9 T පැවැFI අFහදා බැ¡[ ගැන තවF uරකරැවH ද hMතර කළහ. 
ඔ�HෙQ පR�ෙරcධය අධ5යනය lwම සඳහා උවමනාෙවHම vරකරැවHව හාමතෙයH �ය 
යHනට සලසන ලද වෑය[ පැව�ණ. අH (An) ට අUව, 

ෙ[ මරණයට පF lw[ සහ ෙ[ අFහදා බැ¡[ කරHනට ෙපර ෙ[ අය vය�ලHම 
මFපැH පානය කළහ. නuF දැH ඔ�H සැබෑ hෙ¢ෂඥයH ෙව�; සමහර hෙටක 
ඔ�H vරකරැවHට �}යlH ඔ�HෙQ pස 8qපසට පහර ෙද�. එhට 
අවාසනාවHත vරකරැවHට ඔ�HෙQ MමරණයH අp� K ය�, එhට ඔ�HෙQ 

 ජා�ක ආරBෂා ඒජHvෙG මා�[ ආරBෂාව බාරව v}න අU ෙකා<ඨාශය වUෙG ෙතවැA �jෙරcව�.10



vpක�පනා නැ� vරැරැ ෙව� තැ±ෙ[ �¬o සඳහා ඉලBක හැ}යට ෙයාදා 
ගැෙන�. ‘ෙතවැA �jෙරcෙ+’ පwBෂ5මානයH අවසH ෙවJT, “ක�ටා” නැම� ක¸ 
වාහනයB ඇhF තවF vරකරැවH අ�පයB ෙතcරා ගHෙH ෙසi vය�ලH අතර 
හ_v �යB ඇ� කර�A. මාසයකට පමණ සැරයB ක�ටා ඇhF ෙනාදHනා 
ගමනාHතයB ෙවත හතmහB පනහB පමණ 8)සB රÌෙගන ය�. 

 අF අඩං:වට ගැ[ හැම hටම රහෙM vJධ ෙ+. ඒවාට �මය l�යාවkයB නැත. 
ඒ Aසා ඥා¹H සහ අස�වැvයH ඒ ගැන lvවB ෙනාදA�. ය[ අෙයB අ#රැදහH Iවා 
යැ� ඔ�H දැනගF hට ඔ�H පR¢න ඇÃෙමH වැළÆ v}HෙH ඔ�H ද කරදරයට 
පFKෙමH වැළÆ v}Hනට�. 

 ඉතාමF නරක වැඩ කරන තFවයH, පRමාණවF තරමට ආහාර ෙනා�±ම, අhගF 
uරකරැවH, සහ උ#රැ ෙකා)යාU හැ_යාව අUව ඉHනට අසමF ඕනෑම ෙකෙනnව දමන 
nඩා vරn} යනා_ෙයH j# �වF, 1967 vට ස�±)යාෙ+ 8pටා �� උ#රැ ෙකා)යාU 
ගM කපන කඳ�රැ හා සසඳJT ෙ[වා එතර[ �යnරැ ෙනාෙවතැ� ෙප ය�. කඳ�රැ 
වkH පලා යHනට සමF I ෙMවකයHෙQ සහ රැvයාU ස[ෙ[ලනෙG (Russian 
Federation) pට� මානව අ�¹H 8mබඳ ෙකාමසා)Mවරයා I සෙ9ෙග ෙකාවැෙල+ (Sergei 
Kovalev) ෙQ ෙතMතෙ[H# අUව U.S.S.R. කඩා වැqණ පiව, ඔ�H තව |රටF තAකරම 
උ#රැ ෙකා )යාU පාලනය යටෙF ෙනාvçෙමH , ෙ[ ෙබෙහhH hෙ¢ෂ I 
සංක�මsකයHෙQ වැඩ කරන තFවයH අ�ශෙයH යහපF අතට හැw ඇත. 

 පBෂ ¼Jධකරණ වල T ෙමHම, ෙ[ ගැට¸ෙ+ ප)මාණය ගැන ෙහmදර+ කරගැම 
සඳහා �¸� ගෙ+ෂණයB අවශ5 ෙනාෙ+. කඳ�රැ අංක 22 p vරකරැවH 10,000 H 
පහB සෑම _නයක T ම �ය යන බව වා9තා කළ ඇvH |q සාB�කරැෙවnෙQ 
ඇMතෙ[H# අUව, 200,000 B පමණ I u¸ vර කඳ�රැ ජනගහනෙයH _නපතා 100 ක 
ජනතාවB �ය යන ලද බවF, සෑම වසරක T ම 36,500 B �ය gය බවF ෙනාදHනා 
දFත A¢චය කර ගැමට හැlයාව ලැෙ�.  ෙර�මය පැව� වසර හතmM හෙයH ෙ[ 11

සංඛ5ාව වැ� කළෙහාF, ෙකා)යාU ෙකා�jAM<වාදය ඍéවම �kයන 1.5 ක 
ජනතාවකෙQ මරණ වලට වගlව j# බව අ8ට දැනගHනට ලැෙ�. 

ජනගහනය පාලනය 

 උ#රැ ෙකා)යාෙ+ කඳ�රැ වkH 8ටත T පවා ඒÆය �Jගලය ෙතcරාගැෙ[ Aදහස 
නැ� තර[ ය. 1996 ජනවා) 3 වැAදා ෙ9�ෙයc Aෙ+දකෙයnට අUව “සමMත සමාජයම 
එකට ¬Mම ගHනා, එකට කටj# කරන, එBෙකෙනB ෙමH vතන, එක �AෙසnෙQ 
නායකFවය යටෙF පව�න එක ශB�මF ෙJශපාලන බලයB හැ}යට එක# කර 
පෑMvය j#�.” රෙ< සමකා¡න ආද9ශ පාඨයB ෙමෙM lයැෙව�: “l[ ඉ� iH සහ l[ 
ෙජාHQ ඉ� h_යට pතHන, කතා කරHන.” 

 ස[×9ණ vරකඳ�රැ ජනගහනය 150,000 vට 400,000 දBවා අතර ෙවතැ� ඇMතෙ[H# ෙව�.11



 රජෙG සහ පBෂෙG, සමාජ ඉAමෙê u|ෙH vට අH�ම ප�ය දBවා රෙ< 
�රවැvයHව “එකu#ව ෙවත ෙපාළඹවන පBෂෙG vJධාHත දහය” නාමෙයH ඔ�HෙQ 
hශාල සංhධාන වkH සහ ෙපා¡M හuදාෙවH පාලනය ෙකෙර�. උ#රැ ෙකා)යාෙ+ 
�රවැvයHෙQ එ_ෙනදා Âhතය පාලනය ෙවHෙH රෙ< ව5වMථාෙවH ෙනාව ඒ පාඨෙයA. 
වගH� අංක 7 එp Mවභාවය ගැන ෙහාඳ ඇඟKමB ඉ_)පF කර�: “අෙZ නායකයාෙQ 
පරම අ§කා)ය අ8 hvH ආෙරcපණය කළ j#�.” 

 1945 T ජනගහනය අ�Bෂණය සහ පාලනය සඳහා සමාජ ආරBෂක �jෙරcව 
8pqවන ල_. 1973 T රහM ෙපා¡vය hvH Mථා8ත කළ ජා�ක ෙJශපාලන ආරBෂාව 
සඳහා I අමාත5ාංශය දැH ජා�ක ආරBෂක ඒජHvය යැ� නම ෙවනM කරන ලJෙJය. 
එය hෙJÈකයH සඳහා I ෙදවැA �jෙරcව; මා�[ ආරBෂාව සඳහා I ෙතවැA �jෙරcව; 
vරකඳ�රැ සඳහා I හFවැA �jෙරcව යනාT වශෙයH �jෙරc හැ}යට යm ෙබදා ඇත. 
1975 T Aල වශෙයH ජා�ක වාරණ ක�qව යHන 8pqKම සමÀH �ගත කරන ලද 
පR�පF�යB ෙර�මෙG »ලාර[භෙG පටH පැව�ණ. 1977 T සමාජමය Âhතය සඳහා I 
�මය ක�qව A9මාණය hය.  12

 අhචාරවFව 8mගැමට උගHවන අAවා9ය රÌMK[ සහ hෙ+චන සහ Mවයං 
hෙ+චන රÌMKමB සඳහා සෑම ස�යක T ම උ#රැ ෙකා)යාUවH සහභාÁ hය j#ෙ+. 
ෙදවැHනට සඳහH කරන ලJද උ#රැ ෙකා)යාෙ+ හැ�HෙවHෙH “ÂhතෙG ගණH pල� 
කඩදාvය” lයා�. සෑම අෙයBම තමHව එක ෙJශපාලන වරදB සඳහා ෙචcදනා කරගත 
j# අතර තමHෙQ අස�වැvයාට අ¶ම වශෙයH වැර_ ෙදකB සඳහා ෙදcෂාෙරcපණය කළ 
j#�. 

 උ#රැ ෙකා)යාU කාඩ9වරැHට වරපRසාද ගණනාවB සහ ෙභෟ�ක වාv ලැ¦නා �වF 
ඔ�H ඉතාමF දැ� පාලනයB යටෙF v}යහ. ඔ�H hෙ¢ෂ ෙපෙදසක ÂවFhය j# Iහ. 
ඔ�HෙQ vය¸ |රකතන ඇම#[ සxප hපරමට ලB I අතර ඔ�H ස# ඕනෑම ශÍව5 
දෘශ5 කැස< ප}යB ෙවFන[ එය AරHතරෙයH hභාග ෙක)ණ. hෙJ ය ෙ9�ෙයc පRචාර 
ක�මවF ෙලvH අවpර කරU ලබන Aසා උ#රැ ෙකා)යාෙ+ vය¸ ෙ9�ෙයc සහ 
ෙටkhෂH වලට ලැෙබHෙH රාජ5 නාkකා පමණl. ඕනෑම ගමනB යෑමට අදාළ 
ප)Mථාය අ§කාරෙයH සහ ඒ සඳහා ඇ� වැඩකරන ඒකකෙයH අවසර ලබාගැම 
අවශ5ය�. අගනගරය සහ ඒ Aසා රෙ< පRද9ශන Mථානය වන 8ෙයාHයෑHQ p 
වාසMථාන දැ� ෙM රජෙයH පාලනය ෙකෙර�. 

 ම9දනය සහ 0ෂණය vරැර ෙM ම මනසට සහ භාවා9ථයට ද බලපාHනl. රෙ< 
වැvයH උවමනාෙවHම සමMත ෙලvH ¬දකලා කර �±ෙ[ බලපෑ[, එෙMම ෙවනF lv 
තැනක ෙනාමැ� ප)මානයlH ඔ�Hව Mìර කා¡න ෙලvH අෙතාරB නැ� 
අ��යෙලා�මය පR¢න lw[ වලට භාජනය KමF සමÀH ෙකා�jAM<වාදෙG අපරාධ 
අතරට එක# hය j#�. ජාලෙයH )ංගා රට හැරදා යHනට සමF I අ�පයකෙQ වා9තා  
යU �AM භාවා9ථෙG අ×රැ ශB�මF බව ගැන ෙතMතෙ[H#වl. 

 උ#රැ ෙකා)යාෙ+ ෙපRාපගැHඩා ආකාර පRධාන වශෙයH ෙදකl. එකB ස[භව5 
මාBMවාT-ෙලAHවාT අBෂය�. සමාජවාT සහ hZලKය රාජ5ය hvH එp �රවැvයHට 
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හැl vය¸ ෙලcක වkH වඩාFම යහපF Iව 8mගHවන බව එ�H පRකාශ ෙව�. 
අ§රාජ5වාT හ#රැ ගැන hපර�H ජනතාව Aතර vp¦J§ෙයH v}ය j#�. අද එය ගැන 
වඩාF අවධානයlH v}ය jFෙF 8ටත v}න ෙබාෙහc ෙපර කල �#රH දැH “යටFව” 
v}න Aස�. ෙදවැA ෙපRාපගැHඩා ව9ගය අu# ෙලසlH ජා�ක I සහ :Zත බවට 
ෙබෙහhH ආසHන Iවl. දයෙලB�ක ෙභෟ�කවාදයB ගැන ත9ක මත h¢වාසය තබා 
ගැම ෙවUවට ආ«¶ව hvH _ව5ෙලcකය සහ ෙමෙලාව ෙදකම Aෙයcජනය ෙවන ප)_ 
l[ රජ පර[පරාව ස[බHධෙයH ස[×9ණ ජන �රාණයB A9මාණය කර ඇත. ෙ[ 
ආකාරෙG ෙපRාපගැHඩා පැහැ_k කරHනට දහසB උදාහරණ වkH lpපයB ඉ_)පF කළ 
හැl�. 1996 ෙනාවැ[බ9 24 වැAදා පHuHෙජාH (Panmunjon)—සටH hරාමය සාකÙඡා 
කරන ලැ� ගම, උ#රැ සහ දno ෙකා)යාෙ+ සහ එBසF ජනපදෙG jද හuදා 
Bෂsකව හuවන එකම තැන—p T l[ ෙයාHQ ඉ� ෙQ උ#රැ ෙකා)යාU හuදාව 
iපwBෂණයB පවFවJT හ_vෙGම පළාත ඝන x|මlH වැÃ gෙGය. නායකයාට ඒ අUව 
ඒ ඉ)ය+වH hභාග කර�H ෙබාෙහc |රට සැඟK v}�H x|ම මැ_H ඇhF යHනට 
හැlයාව ලැ�ණ. ඔ¬ ෙසා�දා|වH ක«ඩායමB සමඟ ඡායාරෑපයකට ෙප v}න 
ෙමාෙහාත ළඟා I hට îඪ ෙලvH x|ම ඉවF hය…එයාකාරම vJ§යB කහ u¬ෙJ 
_ව�නක T vJධ hය. ඔ¬ AwBෂණ uරෙපාළB ෙවතට පැ�ණ ෙමෙහj[වල v�යමB 
අධ5යනය පටH ගFෙFය. iළඟ සහ වැMස හ_vෙGම නැව�ණ, වළාn� ඉවFව gෙGය, 
Ñ9යයා එmයට පැ�ණ TZ�මFව පායHනට hණ. එම Aල ඒජHvෙයHම ෙබදන Aල 
වා9තා ෙමය ද සඳහH කර� “ෙ¢Í�ඨ නායකයාෙQ [l[ ඉ� iH] ෙQ ෙතවැA මරණ 
සංවFසරය ළංෙවJT ෙකා)යාෙ+ හැම තැන :Zත පRපංඥයH මාලාවB දlHනට ලැ�ණ…
n[ෙචාH (Kumchon) කැHටH (_M�SBකය) p අ�රැ අහස හ_vෙGම ආෙලcකෙයH 8w 
gෙGය…8ෙයාHයෑHQ බලා යන ර# වළාn¸ ක«ඩාය[ #නB දlHනට ලැ�ණ…{k 4 
වැAදා p�_) උදෑසන පටH ඇද වැෙට�H �¦ණ වැMස ප.ව. 8:10 ට නතර hය, 
ජනා§ප�ෙQ පR�මාව වටා ෙJ|U ෙදකB _ග හැ)ණ…එhට පR�මාව උ�H අහෙM 
TZ�මF තාරකාවB _M hය.”  13

දරදQ RරාවTයB 

 සමාජවාදය මත පදන[ කරගF යැ� lයන රාජ5යක ජනගහනය ඉතාමF පRෙ+ස�H 
අ�Bෂණය සහ පාලනය ෙවනවා පමණB ෙනාව ඔ�H සමාජමය ස[භවය අUව පදන[ 
I එන[, ðෙගc¡ය ස[භවය අUව (ප�ෙ� ස[භවය vJධ IෙG උ#රැ ෙකා)යාෙ+ ද 
නැFන[ දකo ෙකා)යාෙ+ ද යHන අUව), ෙJශපාලන අUබJධතාවය, ෙර�මය ෙවත 
මෑතකා¡න පාB�ක බවB දැBKෙ[ සලno අUව යනාT වශෙයH ෙවනM ෙවනM 
සැලÆ[ වලටF භාජනය ෙව�. 1950 ගණH වල T ජනතාවෙQ සමාජමය, ෙJශපාලනමය, 
සහ ෙභෟ�ක අනාගතය බලවF ෙලvH ¹H| කරන ප)JෙදH සමMත සමාජය පRෙ+ස�H 
සමාජමය ව9Áකරණ පනM එකකට යm ෙබදන ලJෙJය. හැvරKමට අ�ශෙයH අපහi ඒ 
පJධ�ය 1980 ගණH වල T සරල ෙක)ණ. දැH ඇFෙF සමාජමය ව9Áකරණ #නB 
පමs. එෙM �වF, ව9Áකරණ ක�මය ඉතා සංÆ9ණ ෙලසlH පව¹. ෙ[ »kක පං� #න 
හැෙරHනට, පං� ඇ#ලත ඇ� hෙ¢ෂ ව9Áකරණ ගැන අහM ෙMවා hෙ¢ෂ ෙසc_vෙයH 
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පiෙව�. hෙ¢ෂෙයHම 8ටරටlH පැ�ණ v}න ජනතාව, 8ටරටට සංචාරය කරන ලද 
අය, සහ uණගැෙහHනට අuFතH පැ�s අය. 

 සමාජෙG »ලය A9මාණය කරන “මධ5ම” පං�ය, “අhA¢චත” පං�ය, සහ  උ#රැ 
ෙකා)යාෙ+ ජනගහනෙයH දළ වශෙයH හතෙරH එකB ඇ#ලF වන “එ_)වාT” පං�ය 
යනාT වශෙයH රට ෙබදා ඇත. උ#රැ ෙකා)යාෙ+ ෙකා�jAM< ක�මය අපා¹ඩ වැHනB 
ඵලhපාකය ෙවU 8sස ෙ[ ෙබT[ ෙයාදා ගA�: “ෙහාඳ ස[භවෙයH” j# තරැණ 
8)�ෙයB, ජපUHට එෙරpව සටH වැ|න ඥා¹H v}ය හැl I අෙයnට දnෙ« 
ස[භවය පව�න ප�ලක වැA “නරක ස[භවෙයH” j# ෙක�ලB හා hවාහ Kමට 
ෙනාහැl�. ෙකා යHQ ¬වාH (Koh Young  Hwan) නමැ� pට� උ#රැ ෙකා)යාU රාජ5 
තාH�Sකයා ෙමෙM සටහH කෙ°ය, “උ#රැ ෙකා)යාෙ+ ඇFත වශෙයHම ඉතාමF අනම5 
I nල ක�මයB පව¹.”  14

 ෙ[ ක�මය එp u� කාලෙG T ය[ මාBMවාT-ෙලAHවාT පදනමlH j#ව පැව#නා 
hය හැl �වF, Âවhද5ාUÏල ෙලvH ෙවනM ෙලvH සැලÆම jB� සහගත lwම 
තරමB |�කර Iවl. ඒF ප)vJ§ පව¹: උ#රැ ෙකා)යාෙ+ අාබා§ත I ඕනෑම අෙයB 
දැ� ෙලvH සමාජෙයH ¬දකලා කරU ලබ�. ආබා§ත අයට 8ෙයාHQයෑHQ p වාසය 
lwමට අවසර නැත. මෑතB ෙවන#රැ ඔ�Hව නගරබද ෙපෙදMවල hෙ¢ෂ Mථානවල 
රඳවා තැ¦ෙH ඔ�HෙQ ප��වල සාමා�කයHට ඔ�Hව දැකබලා ගHනට යා හැl 
ෙලසට�. අද ඔ�Hව ක�කර පRෙJශෙG |�කර පැ� වලට නැFන[ කහ u¬ෙJ �පF 
වලට 8qවහ� ෙකෙර�. �න මා�මට ළÀH රෙ< උ#ෙ9 8pටා ඇ� �éH (Boujun) iy 
ඉjෙජc (Euijo) යන Mථාන ෙදකB A¢Óතවම හ�නා ෙගන ඇත. ෙ[  ෙවනM ෙලvH 
සැලÆෙ[ පR�පF�ය මෑතක T 8ෙයාHQයෑHQ ෙව�H ඔ�බට, න[ෙපා (Nampo), 
ෙBෙසාHQ (Kaesong), සහ ෙචාHQ�HQ (Chongjin) යන පැ� වලට පැ�ර ෙගාM ඇත. 

 සාමාන5ෙයH ෙවනM I ඕනෑම ෙකෙනnට එවැA ෙලvH සැලÆම vJධ ෙ+. 
උදාහරණයB හැ}යට nරැ�} අයව දැH අF අඩං:වට ෙගන කඳ�රැ ෙවත යවU ලැෙ�; 
ඔ�Hට ¬දකලාව ÂවFKමට බලාFමක ෙවනවා පමණB ෙනාව දරැවH හැTෙමH ද 
වළBවU ලබ�. l[ ෙයාHQ ඉ� hvHම lයා ඇ� ප)_,  “nරැ�<ටHෙQ ව9ගයා 
අ#රැදහH hය j#�.”  15

ගැල0ම 

 මා�[ වලට දැ� ෙM uර රÌකව� දමා ඇතF, උ#රැ ෙකා)යාUවH lpප ෙදෙනB 
ගැලK යHනට සමF Iහ. jJධෙG පටH දnණට මාරැ K gය සංඛ5ාව 700 B පමණ 
ෙව�. එෙMම හාර පH දහM ගණනB �නයට පලා gයා යැ� ඇMතෙ[H# ෙකෙ9. 1993 
T vට දnණට එන සංඛ5ාව පM :ණයlH වැ� K ඇ� අතර එය තවF වැ�ෙව�H 
පව��. 1997 T 100 B පමණ එp පැ�sයහ. ඔ�H බ¬තරය එBෙකc ය[ දÔවමlH 
පලා යන අය ෙව� නැFන[ 8ටMතර ෙලcකය ස[බHධෙයH දැනටමF ය[ අFදැÆමB 

 Le Figaro magazine, 8 March 1997.14
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ඇ� අය ෙව�. එයාකාරෙයH ගැලෙවHනට සමF IවH අතර රාජ5 තාH�SකයH සහ 
ඉහළ තන#රැ දරන පBෂ AලධාwH සංඛ5ාවB v}�. 1997 ෙපබරවා) මාසෙG T 
පBෂෙG පRධාන අ��යෙලා�වාTH අතෙරH එB අෙයB I ¬වාHQ ජැHQ ෙයාZ (Hwang 
Jang Yop) ෙබ��ං p දno ෙකා)යාU තානාප� කා9යාලයට පැන ෙගාM එතැAH ෙසc� 
ෙවත gෙGය. ඔ¬ෙQ �තSයා කmH වසෙ9 T “අ#රැදහH” K �¦ණ අතර ඔ¬ෙQ 
ෙJශපාලන අනාගතය ගැන �ෙයH v} ඊ�Z#වට පF කර �¦o තානාප�වරයා 1997 
අෙගcM#ෙ+ T එBසF ජනපදයට පැන gෙGය. ඉහ�H සඳහH කරන ලද රාජ5 
තාH�Sකෙයn I ෙකා යHQ ¬වාH, ච+ෙෂMÏ න¶ෙ+ රෑපවාpA පRචාරයlH පiව ඔ¬ 
“ඒ හා සමාන �වB තම රෙ< vJධ ෙවHෙH නැතැ� බලාෙපාෙරාF# ෙවනවා,” යන ගරැ 
සරැ නැ� මතයB පළ lwම Aසා අF අඩං:වට ගැෙHh යැ� �ෙයH v}ෙGය. රෙ< 
නායකයH ගැන ඔ¬ව h¢වාසයB නැ�කම දBවන අ�ශය බරපතළ සාB�යB වශෙයH 
ඒ පRකාශය සලකU ලැ±ය. _න lpපයකට පiව තානාප� කා9යාලයට රාජ5 ආරBෂක 
�jෙරcෙවH ඒජHතවරයH එනවා යැ� ඔ¬ට ඇiණ hට ඔ¬ පලා gෙGය. ඔ¬ෙQ 
පRකාශයට අUව, ගැලෙවHනට අසා9ථක Kම Aසා ඇ�ෙවන වැ�ෙයHම යහපF තFවය 
වUෙG ෙනාවැරTම අF අඩං:වට පFKමF vර කඳ�රැ දÔවමB Aයම KමFය. අFෙවන 
වැ�ෙයHම නරක තFවය වUෙG, ඔ¬ ෙජc9ඩාH p අ[මාH නගරෙG |q ප)JෙදH, 
ගැලK යාමට තැF කළ රාජ5 තාH�Sකෙයnට අවසානෙG T අFවන ලද ඉරණම IෙG 
“අක9මකකරණය�,” එන[ ස[×9ණ ෙලvH ZලාMට9 වkH වටකර 8ෙයාHQයෑHQ 
ෙවත යැKම�. :වH ෙතාqෙපාෙ° T සැපෙයන කතHදරය ඔ¬ )ය අන#රකට භාජනය 
Iවා යHන hය හැl�. 

 පලා යන වෑය[ වkH අසා9ථක I සාමාන5 �AiH ඊට වැ�ෙයH }කB ෙහාඳ 
තFවයක v}යහ. පRංශ මාධ5 වkH වා9තා කරන 1997 වා9තාවකට අUව, “[ය¾ (Yalu)] 
ගඟ _ෙQ v}න ජනතාවෙගH ගHනා ලද vය¸ පRකාශන එකඟතාවෙයH j#�: පලා යන 
අයව අ�ලා ගF ෙපා¡vය ෙ[ Åතෘð�ය අFහැර දමා යHනට �ය ෙනාI ජා�ෙG 
ෙØc¨Hව ඔ�Hව එක# කර තබන ලJෙJ ඔ�HෙQ ක[u� මැJෙදH නැFන[ නාM 
මැJෙදH යවන ලද වය9 වkA. ඔ�HෙQ ගමනාHතය ෙවත 8hv වහාම ඔ�Hව 
මරණයට පF කරන ලද අතර ඔ�HෙQ ප�� ශÍම vරකඳ�රැ ෙවත යවන ල_.”  16

5ෙUශය:. WXයාකාY7වය: 

 රෙටH පලා යෑම මැඬ¡ෙමH පමණB ස#ටට පF ෙනාI උ#රැ ෙකා)යාU අ§කාwH 
හ#රැ ෙර�ම වලට පහර ෙදHනට ඒජHතවරැ hෙJශයHට යැIහ. උදාහරණයB හැ}යට 
1996 සැZතැ[බ9 මාසෙG T +ලැ�ෙවාMෙටාB (Vladivostok) p දno ෙකා)යාU තානාප� 
කා9යාලෙG සංMකෘ�ක කටj# ස[බH�කරණ Aලධා)යාව ඝාතනය කරන ලJෙJය.  
ජපH කාHතාවH hMසB පමණ ෙහාෙරH පැහැරෙගන ෙගාM ඔ�Hව රහM ඔF# 
ෙMවයට සහ තSMතවාTH හැ}යට බලාFකාරෙයH �¬o කරන ලදැ� ජපානය ද සැක 
කර�. ජපානය සහ උ#රැ ෙකා)යාව අතර තවF ගැqමB වUෙG 1959 T තම ෙකා)යාU 
සැ�යH සමඟ උ#රැ ෙකා)යාවට gය ජපH කාHතාවH vය ගණනකෙQ තFවය�. උ#රැ 
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ෙකා)යාෙ+ ආ«¶ෙවH |H ෙපාෙරාH| හuෙ+ �වද, ෙ[ අයෙගH lvෙවnට නැවතF 
ආපi ම+�ම බලා ඒමට, තාවකාkකව ෙහc එHනට, අවසර ෙනාලැ�ණ. කඳ�රක 
vçෙමH පiව ගැලK යHනට සමF I ෙකා)යාUවH ඉතාමF අ�පයB hvH කරන ලද 
පRකාශ අUව, ෙ[ කාHතාවHෙගH ෙබාෙහාමයBව අන#රැව අF අඩං:වට ගැෙනන ල_, 
ඔ�H අතර මරණ අUපා�කය ඉතාමF ඉහළ IෙGය. 1970 ගණH අග T ෙයාෙඩාB 
කඳ�ෙ9 vරගත කරන ලද ජපH කාHතාවH දාහතර ෙදනාෙගH වසර පහෙළාවකට පiව 
තවමF Âව#H අතර v}UෙG ෙදෙදෙනB පමs. උ#රැ ෙකා)යාU ආ«¶ව 
AරHතරෙයH ෙමම කාHතාවH සාකÙඡා සඳහා ෙBව� කරන කැට හැ}යට ෙයාදා ෙගන 
ඇත. ජපH ආහාර සහනාධාර ෙවUෙවH ඔ�HෙQ Bෂsක 8ටFව යාම ෙබාෙහc hට 
ෙපාෙරාH| හැ}යට T ඇත. උ#රැ ෙකා)යාU අ§කාwH ඔ�HෙQ ගණH හදHෙH 
ෙකෙMදැ� යHන, නැFන[ එක ජපH කාHතාවB AදහM කරHන සහ� ෙකාපමණ 
පRමාණයB සැප�ය j#දැ� යHන A¢Óත ෙලvH ෙනාදHනා කරැණl. ඇ[ෙනM< 
ඉHටනැෂන� සහ ෙවනF ජාත5Hතර මානව අ�¹H 8mබඳ සංhධාන ෙ[ vJ�H lpප 
වතාවB hම9ශනය කර ඇත. 

 උ#රැ ෙකා)යාUවH hvH දno ෙකා)යාUවH ද පැහැර ෙගන යෑම vJධ ෙ+. දno 
ෙකා)යාU ආ«¶වට අUව, 1955 vට 1995 දBවා කාලෙG T මiH මරHනH 400 කට 
වැ� සංඛ5ාවB පැහැරෙගන ෙගාM ඇත. 1969 T :වHයානා ෙකා�ලෙG ම½H සහ ෙMවක 
ම«ඩලය ද තවමF ෙසායාෙගන නැත. 1995 {k මාසෙG T අH සHQ උH (Ahn Sung Un) 
8ය#මාව �නෙG T පැහැරෙගන උ#රැ ෙකා)යාවට ෙගන යන ල_. ෙබාෙහc දno 
ෙකා)යාU �රවැvයH hෙJශ ð�ෙG T vJධ I උ#රැ ෙකා)යාU පRච«ඩFවෙG 
hH_තයH I බවට ෙ[ vය¸ ජනතාව උදාහරණ ෙව�. 

.ඟ සහ සාගතය 

 උ#රැ ෙකා)යාෙ+ ආ«¶වට එෙරpව ඇ� තවF දරැo ෙචcදනාව එp ජනගහනයට 
කරන ආහාර සැපjම 8mබඳ Iවl. තFවය ඉතාමF |9වලව පැව� අතර පigය වසර 
lpපෙG T එය ෙකාරත[ දරැo අතට හැරැණා ද lයෙතාF, Mවයංෙපc�ත බෙ+ ×ජය 
vJධාHතය ෙනාසලකා හ)�H උ#රැ ෙකා)යාU අ§කාwH ජාත5Hතර සහනාධාර සඳහා 
ආයාචනයB _යF කරන ලදහ. 1996 T ධාන5 අMවැHන ෙටාH �kයන 3.7 B hය, එන[ 
දශකය uල T පැව�යාට වඩා ෙටාH �kයන 3 කට ආසHන අ¶ Kමl. 1997 සහ 1998 T 
පැව� අ¶ අMවU Aසා තFවය තවF නරක අතට හැ)ණ. එBසF ජා¹HෙQ ෙලcක 
ආහාර වැඩ සටහෙනH, එBසF ජනපදෙයH, සහ jෙරcÅය jAයනෙයH ඒ ගැන hමසJT 
උ#රැ ෙකා)යාUවH අ¶ අMවU වලට ෙ�# IෙG 1994 සහ 1995 ගංව#ර සහ 1997 
ඉෙඩcරය සහ iනා�ය යනා_ය ඇ#ලF Mවභාhක hපF� මාලාවB යැ� lයා ඒ ෙවත 
වරද පැටKය. ෙ[ ආහාර සැපjම කඩා වැçෙ[ සැබෑ ෙ�# වලට ඈå පැව�ෙG මධ5ගත 
ෙලvH සැලi[ කරන සමාජවාT ආ9ìකයH Aත5 ෙලvH අFදlන වÒහගත |�කරතා 
ෙව�. සමMත පළාF ෙලස කැලෑ එmlwම සහ පBෂෙG u|AHම එන Aෙයcග අUව 
අ�රද9  ෙලvH Ui|i ආකාරෙයH ඉ_කරන ලද ෙටරසM යනා_ය ඇ#ලF hශාල 
ප)මාණෙG වැර_ ගංව#ර තFවය උග� lwමට ෙ�# IෙGය. එයට අමතරව, ෙසchය< 
jAයනෙG කඩා වැçම සහ �නෙG ෙJශපාලන පR�සංhධානය ඒ රටව� ෙදෙකH සපයන 



ලද ආධාර අ¶ කරHනටF ෙ�# Iහ. ඒ රටව� ෙදකම දැH ජාත5Hතර ෙවළඳෙපාෙ� 
සාමාන5 � වලට අUÏලව ෙවළඳාෙ[ AයැÎම ෙසායා ය�. hෙJශ ව5වහාර uද� 
ඉතාමF අ¶ පRමාණයB උ#රැ ෙකා)යාU ආ«¶ව ස# Aසා කෘ�කා9�ක යHතS, 
ෙපාෙහාර, සහ ඉHධන අFකර ගැම එHන එHනම |�කර ෙව�. 

 ආහාර තFවය ෙකාතර[ බැරæරැ[ දැ� දැන ගැමට lv| හැlයාවB නැත. ව9�Ü 
hෂH (World Vision) අනාවැl දBවා v}HෙH hH_තයH සංඛ5ාව �kයන 2 B hය හැl 
බව�; ජ9මH ර# nරැස සංhධානය lයා v}HෙH හාමතෙයH සෑම මාසයක T ම 
දරැවH 10,000 B �ය යන බව�.  තFවය බරපතළ බව ගැන lv| සැකයB නැත. �න 17

මා�[බඩ වැvයH අතර පැ�ෙරන කටකතා එBසF ජා¹HෙQ සංhධානෙG hෙ¢ෂඥයH 
hvH තහ�රැ කර ඇත. pඟයH ෙබාෙහc තැHවල පව�න අතර සමහර තැHවල 
සාගතය පව¹. ඒF ෙහාඳ pත සංචාරයH සඳහා එන යහපත අදහM කරන ඒÆය 
�JගලයH lයHෙH සහනධාර වැ� ෙනාකරHෙH න[ අAවා9යාෙHම �kයන ගණනක 
මරණ vJධ ෙවU ඇතැ� lයා�. එෙMම මHදෙපcෂණෙයH ෙපෙළන දරැවHෙQ ඡායාරෑප 
සහ රෑපවාpA වැඩසටහH වල h�ෙයc 8ටරට T ෙබදා හැෙර�. ජනගහනයට ආහාර 
ෙවUවට තණෙකාළ කන ආකාරය උගHවන හැ} ඒවාෙG දlHනට �±ම යU පරමාද9  
බෙවH ඉතා ඈතක �¦ණF සමහර hට ඉතාමF ඉහmH සංhධානය කරන ලද 
ෙමෙහjමB ෙමHම, පව�න තFවය හඟවන තර[ ෙòදවාචකයB ද ෙනාhය හැl�. එය 
උග� අ9�දයකට u¬ණ පා v}න බවB ෙලcකයාෙQ h¢වාසය බවට හැරKමට උ#රැ 
ෙකා)යාව වෑය[ කළ ද, එෙMම සහනාධාර නැව¹ම යU අ9ධ JKපෙG ෙJශපාලන Mථා� 
භාවයට සහ ඈත ෙපර_ග සාමය සඳහා hනාශකාw පR�ඵලයB ෙගෙනHනට හැl j# 
�වF, උ#රැ ෙකා)යාU හuදාව ඉතාමF ෙහාඳ ෙපcෂණයB ලබන අතර තවF hශාල සහ 
ෙහාඳ �ස�ල A�පාදනය කර�H v}�. 

 ආහාර අ9�දෙG hH_තයH සංඛ5ාව ගැන ඇ� දFත vය�ලම පාෙ� උ#රැ 
ෙකා)යාUවH hvHම AnF කරන ලද දFත ෙව�. මHදෙපcෂණෙG ඵලhපාක වkH |B 
h�න දරැවH සංඛ5ාව i¸පට ෙනාවන බව එ�H දBව�. ෙලcක ආහාර වැඩ සටහෙH 
ෙපcෂණය 8mබඳ hෙ¢ෂඥයH hvH ආ«¶ෙවH සපයන ලද, දරැවH 4,200 ක, ජනගහන 
සා[පලයB 8mබඳ අධ5යනයB කර, vයයට 17 B මHදෙපcෂණෙයH ෙපෙළන බව ෙහm 
කර ඇත.  �¸�ව පැ�ර ඇ� pඟයH සහ පRාෙJ ය සහ ප)Mථාය සාගත Mථාන ��ය 18

හැl බව ෙ[ දFත වkH තහ�රැ ෙකෙර�. උ#රැ ෙකා)යාෙ+ ෙර�මය hvH ගHනා ලද 
ෙJශපාලAක ¹රණ වලට සxප ෙලvH ඈå පව�න pඟයH සහ සාගතය “අ§රාජ5වාT” 
ෙසi ෙලcකෙG වෑය[ වkH ය[ තරමකට ෙම�ල කරෙගන පව�HෙH ෙටාH �kයන 
ගණH වkH ධාන5 සහනාධාර සපය�A. 

අවසාන ද7ත 

 Le monde, 10 October 1997.17

 Interview with Catherine Bertini, La croix, 8 October 1997. By way of comparison, a study by the World Bank in the early 1990’s 18

showed that 43 percent of children in India showed some traces of malnutrition.



 ෙවනF lv| තැනකට වැ�ෙයH සමහර hට උ#රැ ෙකා)යාෙ+ ෙකා�jAM< බලපෑම 
Aසා ඇ� I පR�ඵල සංඛ5ාවHට ප)ව9තනය lwම |�කර Iවl. පRමාණවF ෙනාවන 
සංඛ5ාන දFත, Bෙ�තS ප9ෙGෂණ පැවැFKමට lvෙMFම ෙනාහැlයාව, සහ අදාල vය¸ 
�රාෙ�ඛනාගාර වලට පRෙ+ශ hය ෙනාහැlයා යනා_ය සමහර ෙ�# ෙව�. AරHතර සහ 
¦J§ ¨න ෙපRාපගැHඩා වkH v|ෙවන අධ5ාFමය hනාශ කරන ඵලhපාක අෙයB ගණනය 
කරHෙH ෙකෙMද? AදහM පRකාශයට, AදහM සබඳතා පැවFKමට, AදහෙM එහා ෙමහා 
යාමට ඉඩB ෙනාමැ� කම; ඔ¬ෙQ Ãයාට vර දÔවමB ලැ±ම Aසා දරැෙවBෙQ Âhතය 
hනාශ Kම; �යnරැ තFවයH යටෙF ග�සාවB lwම බලාFමක I කාHතාවකෙQ 
ÂhතෙG ඵල hපාකයH යනා_ය ගැන ෙකෙM ගණනය කරHනද? හාමF තFවයB අFhය 
හැlයාව ගැන A� �ෙයH පiවන, ෙගව� උoi[ කරගත ෙනාහැlයාෙවH, සහ දරැo 
pඟයH සහ ම_පා¶ක[ අF h�න ජනතාවකෙQ �hතය සැබැhHම ෙකෙMදැ� lයා 
සංඛ5ාන වkH දBවHෙH ෙකෙMද? අ¶පා¶ සpත පRජාතHතSවාදයB ඇතැ� lයා 
8mගැෙනන දnණ සමඟ උ#රැ ෙකා)යාෙ+ �යnරැ vpනයB වැA තFවය හා අෙයB 
සසඳHෙH ෙකෙMද? 

 උ#රැ ෙකා)යාU ෙකා�jAM<වාදය යU MටාkHවාදය යm vpකරවන හාස5ජනක 
රෑපයB යැ� සමහරැ ත9ක කර�. ඒF ෙ[ ෙකා�jAM<වාදෙG ෙකෟ#කාගාරය, ආvයාU 
මැඩා[ qෙසcÜෙQ වැHන Âව#H අතර ෙහා�H පව�Hනl. 

 පBෂ ¼Jධකරණ වල T �ය යන ලද 100,000 සහ vර කඳ�රැ #ල T �ය gය 
�kයන 1.5 යHනට, ෙකා�jAM<වාTH hvH පණගHවන සහ සංhධානය කළ jJධෙයH 
vJධ Iවා යැ� lයන අ¶ම වශෙයH �kයන 1.3 ක මරණ ද එක# කළ j#�. දnණට 
එ�ල කරන කමාHෙඩc පRහාර සහ තSMතවාT l�යා වkH j#ව ඒ jJධය තවමF nඩා 
ඒF සාහvක කටj# වkH _ගටම පැවෙතHනl. එෙMම මHදෙපcෂණෙG ඍé සහ වක� 
hH_තයH අhA¢Óත සංඛ5ාවB ද එHන එHනම වැ� ෙව�. මHදෙපcෂණෙG »kක 
නැFන[ JK�ය ඵලhපාකයB ෙලvH (�මM කෑම ගැන සාමාන5ෙයH පව�න සහ�ක 
කළ ෙනාහැl කටකතා ද ඇ#ලFව) hH_තයH සංඛ5ාව 500,000 B ෙ+ යැ� ÆෙමH අ8 
සෑ¨මකට පF �වද, ෙකා�jAM<වාදය යටෙF වසර පනහB ÂවF I �kයන 23 ක 
වැvයH v}න රටක hH_තයH �kයන 3 කට වැ� u¸ සංඛ5ාවB අ8ට අවසානෙG 
ඉ�) ෙ+. 



23 #ය%නාමය සහ ලාඕ-: /ද ෙකා3/4-%වාදෙ6 7ර9ම 

	 	 	 ෙඡ;<-># මා?ෙගාA< (Jean-Louis Margolin) 

අෙE FරෙගවG අH පාසැG බවට හැර#ය /MN.  1

  ෙල -වා< (Le Duan), #ෙය%නාR ෙකා3/4-% පSෂෙ6 මහ ෙGකR 

 පUංශ යටX#Yත ක[මයට සහ ඒ පැXෙX පැව] ඇෙම_ක< “අaරාජcවාදයට" එෙර7 
-ථාවරයක Fgන ලද 4සා #ෙය%නාR ෙකා3/4-% පSෂය පැXතටම වැෙටන ලද 
ෙබාෙහ; බට7ර වැFය<ට #ෙය%නාR /hධෙය< Fhධ j හා4ය Hkගැlම අදX අ]ශN< 
HkmG jවn. සෙහ;දරXවෙය< සහ සාමානාXමතාවෙය< /M සමාජයS ෙගාඩනැpම 
බලාෙපාෙරාXM සහ අqපUාය< ඉs_පX ntම පSෂෙය< Fhධ jවාය ය<න එවක u ඉතා 
තා?nක jවS ෙලF< ෙප4ණ. එයට ඇ] කැමැXත තවX වැw කරන ලhෙh පSෂය 
4?මාණය කර එයට 1969 දSවා නායකXවය ෙදන ෙහ; z 3< (Ho Chi  Minh) ෙ{ 
ජනකා<තභාවය සහ ඉතාමX දSෂ ෙලF< එනR සාමයට ආදරය කරන, පUජාත<ත~වාu 
සං#ධානයS හැgයට H_නමන ලද #ෙh�ය ෙපUාපගැ<ඩා හැFර9මX එ7 සාමාYකය<ෙ{ 
�#ෙ�� ආධානග�ා�XවයXය. nR ඉG �< සහ ඔ�ෙ{ අ]ශN< අපUස<න ෙරYමය ගැන 
අ�කRපාවS දැS9ම එ<න එ<නම ��කර j කාලයක u ම, 1965 Fට 1975 දSවා 
සNෙගා< පාලනය කළ #ය< වැ< ]ෙයා (Nguyen Van  Thieu) ෙ{ m� j සහ ��ත 
ෙරYමය ෙව�වට හැෙනාN මැ<ඩ_< අයෙ{ Fනාෙව3< ෙගනන ලද දැw අරH_මැ-ම HUය 
ntම වඩා තා?nක j ෙලසn< ෙපl �ෙ6ය. #ෙය%නාR ෙකා3/4-% පSෂය ය� 
තවX -ටාA<වාuමය ෙරYමයS ෙනාෙ� ය<න #�වාස කර<නට ජනතාවට සැබැ#<ම 
ෙලF<ම උවමනා jහ. ඒX එය �නෙය< සහ ෙස;#ය% /4යනෙය< ආධාර ලබාගැlම 
H�ස ෙකා3/4-% ෙGබලය භා#තා කළ, ඒX FයGලටම ඉහk< ජා]කවාu j ෙරYමයS 
jෙ6ය. 

 පUංශ, ඇෙම_ක<, �න සහ ජප�< සමඟ ඔ�< සට< වැෙදන අසමසම �රණාXමක 
බව සලකhu, #ෙය%නාR ෙකා3/4-%වාu<ෙ{ ජා]කවාu අqපUායය<වල අවංක භාවය 
පU�න ntම #7�වn. �නය #F< “පU]#Eල9යවාu” යැN හදන ෙGබලෙ6 බලාXමක 
භාවයම ඔ�< ෙයාදන “ෙhශෙ�;�” එෙ-X නැXනR “හ�Gකාර” යන ෙච;දනා වA< 
අදහ- jහ. #ෙ�ෂෙය<ම ආFයාව ගX කළ, ෙකා3/4-%වාදය nF #ෙටක ජා]කවාදය 
ෙහ; �නය සහ �<� ගැන ඇ] �ය සමඟ පවා අසංගත ෙනා9ය. අවාසනාවට, ෙR 
Hට]< දයා<#ත යැN ද එෙ-ම ඒකම]කව ජා]කවාදය යැN Hkග<නා ලhද යg< ෙහාර 
රහෙ- ර�� Fgෙ6 එ7 �ලාකෘ]ය< ඉතාමX ස¡ප ෙලF< අ�ගමනය කරන -ටාA<වාu 
ආකාරෙ6 මාඕවාදයn. 

 Epigraph: quoted in Doan Van Toai, The Vietnamese Gulag, trans. Sylvie Romanowski and Françoise Simon-Miller (New York: Simon 1

and Schuster, 1986), p. 17.  ෙකා< ෙසා< (Con Son) sවNෙ< H7g Fරබ<ධානාගාරය නරඹ<නට ෙG -වා< 1975 u දm� 
#ෙය%නාමය “4දහ-” කරගX ප�ව ඉතා ඉSම�< යන ලs.



 ඉ<��න ෙකා3/4-% පSෂෙ6 (Indochinese Communist  Party  -ICP) ආරRභය 
නරක #ය.  1930 u එය 4?මා ණෙය< ප�ව ඉතා ඉSම�< එ7 පSෂ n[යාකරැ ව< 2

n7ප ෙදෙනS 1928 u සNෙගා< 7 කළ කට/M ෙව�ෙව< මහX අවධානයS ෙයා¥ෙවන 
ලද න¦වකට පැට§ Fgයහ. ප_-ථාlය රහ- සමාජවල පැව] සාRපUදායය< ෙව]< සහ 
ජා]කවාu ත~-තවාදෙය< බලපෑමට ලSව Fg පSෂ සාමාYකය< ඔ�<ෙ{ පSෂ 
සෙහ;දරෙයSව මරණයට පXකර ඔ�ෙ{ මළ 34ය ©ªචා දමා ]�ණ. පSෂෙ6 කා<තා 
සාමාYකාවS �ෂණය ඔ� කළ අපරාධයN.  1931 u පSෂය තම<ව ෙයා¥කර ගXෙX Nge 3

Tinh 7 ��කර පළාX “ෙස;#ය%” 4?මාණය සඳහා සහ Fය ගණ4< ප_-ථාlය ඉඩR 
73ය< Mර< කර දැ¡ම පට< ගැlමටN. #ෙය%නාමය සාෙESෂ ෙලF< පUමාණෙය< 
ඉතාම mඩා �වX, ෙස;#ය% 4?මාණෙය<, ICP  අ�ගමනය කෙ¬ Yයැ <� ආකෘ]යN. 
රටවැFය< ෙබාෙහාමයS රට හැර යාම 4සා යටX#Yත හ¥දා ඉSම�<ම ආප� 
පැ3�යහ. #ෙය%නාමෙ6 4දහස උෙදසා j §ගය (#ෙය% 3<) 7 “එSසX ෙපර¥ණ” 
Hපස සැඟ9 Fgන ලද ඉ<��න ෙකා3/4-% පSෂය 1945 වස<තෙ6 u ¯මා ෙනාමැ] 
ප_hෙද< අ#ගX අරගලයS කර<නට අවසානෙ6 u 4?°ත jහ. ඔ�නට වැwෙය< අ# 
සRප<න j අaවාසෙ6 Fg ජප< හ¥දාවලට පහර uමට වඩා, “ෙhශෙ�;�<” සහ 
“පU]ගා¡<” (සමහර #ට ඔ�<ෙ{ම 4ලතල දැරෑ අය එයට ඇMලX jහ) යනාu<ට ඔ�< 
වැwෙය< සMරැ j බවS ෙපl �ෙ6ය. “වcාපාරෙ6 ඉs_ගමන ෙ�ගවX ntම සඳහා” 
ඝාතන ෙමෙහ/මS ෙයාදා ගැlම පSෂෙ6 එක නායකෙයS ෙය;ජනා කෙ¬ය. ෙත;රාග<නා 
ලද ඉලSකය< jෙ6 ඉඩR 73ය< සහ ප_-ථාlය මැ<ඩ_< අයN. ඔ�<ට ද²වR 
ntමටX ඔ�<ෙ{ භා³ඩ පවරා ගැlමටX ජනHUය උසා# H7වන ලs. සාෙESෂ ෙලF< 
�?වල j ICP Fg ෙhශපාලන පU]වාu< ෙවත එGල කරන ලද °ෂණය ද ෙයාදා ගැ4ණ. 
එවක u එ7 jෙ6 සාමාYකය< 5,000 S පම�. බලය සඳහා 7- බවS හැn ඉSම�< 
4�පාදනය කර<නට පSෂයට උවමනා jෙ6 එ#ට ජා]කවාu වcාපාරෙ6 නායකXවය 
එයට ලබාගත හැnයාව පෑෙදන ප_sN. ජප�< සමඟ 3ත~පාS�ක j ජා]කවාu පSෂයS 
j Dai Viet රැ�රැ ෙලF< වධ7ංසාවට පX කරන ලs. “ෙ�;�<ව” #ශාල ප_මාණයn< 
වධ7ංසාවට පX ntම සඳහා #�A ෙජනෙ?ටරයS සහ #ෙ�ෂඥෙයS එව<න යැN ෙසා< 
ෙට (Son Tay) යටෙX Fg #ෙය% 3< ඒකක හැෙනාN ෙව]< ඉGලා Fgයහ.  4

 ජප�< යටX9ම HපF< ආ අෙග;-M #Eලවෙය< ඉතාමX ෙ�ගෙය< ෙහ; z 3< 
බලයට පැ3ණ ICP නව ෙhශෙ6 පUධාන කාරකය බවට පX කෙ¬ය.  3ත~පාS�ක හ¥දා 
(දmෙණ< පUංශ සහ �µතානcය, උMෙර< �නය), පැ3ෙණ<නට ස] ගණනාවකට කk< 
ICP #F< Fය� තරඟකාtXවය< Mර< කර දමන ඔ�<ෙ{ ෙමෙහ/ම ෙද¶ණ කරන ලs. 
#ෙය%නාමෙ6 පUධාන #රැhධ හ¥දාවල ෙබාෙහාමයක නායකය< ෙR °ෂණෙ6 #<sතය< 
jහ, සංෙSතමය මධc-ථ වcව-ථාදායකයා j ·N Sවා<{ z/ (Bui Quang  Chieu), 
ෙ�¸�ඨ #hවතෙක< සහ දS�ණාංශ ෙhශපාලනඥෙයS j ෆා mN<{ (Pham Quynh), සහ 
ඔ� #F<ම ඝාතන ගණනාවS 4ෙය;ග කරන ලද ෙහාආ  හාඕ (Hoa Hao) ෙhශපාලන 

 පSෂය ¥�ම4<ම පාලනය කරන ලද සාමාYකය< බ�තරය #ෙය%නාR ජා]කය< �වද, ICP අෙESෂා කෙ¬ ලාඕ- සහ කාRෙබ;ජය 2

ඇM�ව පUංශ ඉ<��නය ©රාම #Eලවය පMරැව<නටN. එය සං#ධානයS හැgයට 1945 u තම<ව #�රැවා හැ_යX 1951 දSවා එ7 
n[යා කට/M පවXවාෙගන �ය අතර 1951 u තව �රටX 4ල වශෙය< ෙකා3/4-% තXවයS ෙනාමැ] j, ස¡ප සබඳතා පවXවන 
ලද පSෂ MනS හදන ලs (24 වැ4 ප_ªෙ»දය බල<න).

 Ngo Van, Vietnam 1920-1945: Révolution et contre-révolution sous la domination coloniale (Paris: L’Insomiaque, 1996), pp. 128-129.3

 David G. Marr, Vietnam 1945: The Quest for Power (Berkeley: University of California Press, 1995), pp. 234-237, 403, 409, 415-416.4



ආග3ක 4කාෙ6 4?මාතෘ j �N<{ ¼ ෙසා (Huynh Phu So) යනාu< ඊට ඇMලX ෙව]. 
ඒX ඒ FයGල<ටම වැwෙය< ක[මවX ෙලF< Mර< කර දැ¡මට හ� jෙ6 සNෙගා< 
පUෙhශෙ6 තවමX n[යාකාtව Fg සහ �R ම%ටෙම< සාෙESෂව අGප ෙලF< Fgන ලද 
ෙට¾ා%-nවාu<වN. #ෙ�ෂෙය<ම සාහFක ¿hධ ntR පැව] mවා<{ නාඅN Quang Ngai 
පළාෙX 1945 සැEතැRබ? මායෙ- ඔ�<ෙ{ පUධාන නායකයා j තා M ත� (Ta Tu Thau) 
අX අඩං¶වට ෙගන මරා දැ3ණ.  ෙR n[යාව<ට nF� ෙලසn< සRබ<ධයS ]Àෙ³ 5

නැතැN nයා ප�ව nයන ලද �වX ඒ n[යා සඳහා ෙමා-ක� 7 කාලය ෙගවා ]Àණ 
සNෙගා< 7 පUධාන නායකයා j ච< වැ< ස� (Tran Van  Giau) #F< සහාය පළ කර 
]�ණ. ඔ� සැEතැRබ? 2 වැ4දා ෙමෙ- පUකාශ කෙ¬ය: “ÁතෘÂ3ෙ6 Fgන රට පාවා 
ෙදන සහ හMර<ට ෙ-වය කරන ෙ�;�< සංඛcාව වැw ෙව3< පව�…#ෙය%නාR 
පUජාත<ත~වාu ජනරජෙ6 කරදර ඇ] කරන සහ හMර<ෙ{ ආක[මණය<ට මඟ  සලසන 
ෙR ක³ඩායR වලට අH ද²වR කළ /MN.”  සෑම ගමක සහ සෑම අසGවැFය< අතරම 6

“ෙ�;�< Mර< කරන ක3” ජනතාව #F< H7වා ගත /MN යන ෙය;ජනාවS 
අෙග;-M 29 වැ4දා හැෙනාN 7 #ෙය% 3< ©වXපෙX AHයS හැgයට පළ #ය.  7

ෙට¾ා%-nවාu< �FR ගණනS,  සමහර #ට Fය ගණනS, අGලා මරා දමන ලs. 
ඔSෙත;බ? මාසෙ6 u �µතානc සහ පUංශ හ¥දාව<ට එෙර7ව සNෙගා< ආරSෂා කර<නට 
උද� කරන ලද අෙනS අයට ෙවw ෙබෙහX, සහ ආහාර ලැÆම නවXවා දමා ඔ�< 
බ�තරයSව මරා දැ¥�.  අෙග;-M 25 වැ4දා ෙස;#ය% ආකෘ]ය යටෙX රාජc ආරSෂක 8

සං#ධානය H79ය. එෙ-ම ළඟක u 7- j FරෙගවG නැවතX Hෙර<නට පට< ගැ4ණ. 
#ෙය% 3< #F< 9s sෙ{ පාගම< කරන ‘පUහාර ඝාතන ක3වS’ හදන ලhෙhය. එ7 
සාමාYකය< බ�තරය බඳවා ගැෙනන ලhෙh ප_-ථාlය පාතාල ෙල;ක වA4. සැEතැRබ? 
25 පUංශ #ෙර;É ජනසංහාරෙ6 u කපා ෙකÊ මළ Fරැරැ �FR ගණනක Fhaයට 
�AකXවය ෙදන ලhෙh ඔ�<ය.  සැබෑ #ෙය% 3< සාමා Yකය< ෙනා වන යැN nයන 9

ජනතාව ෙවත ෙR n[යා සඳහා වරද පැටjවX ඔ�< පUංශ ජා]කය< සමඟ #වාහ 9 Fg 
#ෙය%නාR කා<තාව<  ක[මවX ෙලF< මරා දමන ලhෙhය. අෙග;-M සහ සැEතැRබ? 
යන මාස වල u පමණS #ෙය% 3< #F< දහ- සංඛcාවක පැහැරෙගන යාR සහ දස 
දහ- සංඛcාවක ඝාතන F� කළහ. ෙRවා ෙබාෙහ; #ට ප_-ථාlය ෙලF< පට< ග<නා 
ලද �වX, මධcම අaකාt< #F< #ශාල ප_මාණෙය< එවැ4 n[යා s_මX කළ බව ගැන 
nF� සැකයS නැත, ඒ අව-ථාෙ� u ඔ�<ෙ{ හMර< ඊට වැw පUමාණයS මකා දම<නට 
ෙනාහැnයාව ගැන ප�ව ICP #F< කණගාව පUFhaෙ6 පUකාශ කරන ලs.  1946 u ඉ<� 10

�න /hධය sග හැෙර<නට ෙපර ICP  පාලනය යටෙX සැබැ#<ම පැ ව] රෙ% එකම 
ෙකාටස j උMෙ?, රහ- ෙපා§Fය #F< ර�ඳ�R කඳ�රැ ඒ වන #ටX හදා ]À�. 
පUාෙය;�කව, ‘#ෙය%නාR පUජාත<ත~වාu ජනරජය (Democratic Republic of Vietnam -DRV) 
ඒ ෙවhu ද එක ෙhශපාලන පSෂයn< /M ෙhශයS බවට පXව ]�ණ; #යෙ% 3< 
සමඟ ෙG හලන අරගලයක ෙයu Fgන ලද (1927 u 4?මාණය කරන ලද #ෙය%නාමෙ6 

 Ibid., pp. 434-435.5

 Ngo, Vietnam, p. 341.6

 Marr, Vietnam 1945, p. 518.7

 Ngo, Vietnam, pp. 352 and 358-361.8

 Ibid., pp. 338, 341, and 350.9

 Marr, Vietnam 1945, pp. 517 and 519-520.10



ර�wකGවාu ජා]කවාu< #ෙය%නාR ජා]ක පSෂය (Vietnam Quoc Dan Dang -VNQDD) 
1945 ÌA මාසෙ6 u ICP සහ යටX#Yත බලය<ෙ{ ඒකාබhධ වෑයෙR පU]ඵලයS හැgයට 
Mර< කරන ල�ව ]�ණ. 1930 u ෙය<බාN (Yenbai) 7 ආ³¦ව ෙපරළා දැ¡මට වෑයR 
කළ Fhaය සං#ධානය කරන ලද පSෂය 4සා VNQDD ෙවත දැw ෙ- පහර ෙදන ලhෙh 
යටX#Yත බලය< #F4. 

 ෙදවැ4 ෙල;ක /hධෙය< ප�ව ෙකා3/4-%වාu<ෙ{ ම?දlය පUච³ඩXවය නැවත 
ෙයාදා ගැෙන<ෙ< පUංශ යටX#Yත බලය<ට එෙර7 අ#ගX පU]ෙර;ධ ෙමෙහ/මS 
ෙලF4. සට< සඳහා එවන ලද පUංශ හ¥දාවල ෙසාGදා�ව< රඳවා ගX Fර කඳ�රැ ගැන 
ඇF< � සාS� ගණනාවS ඇත.  ෙබාෙහ; ෙදෙනS එ7 u �S #ඳ 3ය �යහ; 1954 11

Î4වා සාම �#�ම අXස< කළ ප�ව 4දහ- කරග4hu ÎවM< අතර Fgෙ6 20,000 < 
9,000 S පම�.  ඉ<��න කÏකරෙ6  �ලබව දn<නට ඇ] භයානක වසංගත වA< 12

ෙමම ෙÐදlය ෙලF< අපUමාණවX ෛවදc පහ�කR ලැÀණ, ඉතාමX අයහපX ෙසෟඛc 
තXවය< යටෙX ÎවXවන ලද, එෙ-ම ෙබාෙහ; #ට උවමනාෙව<ම හාමතෙ6 තබන ලද 
Fරකරැව< ෙගා�රැ කරග<නා ලs. බැට uR සහ වධ7ංසාව< ද සාමානcයS jෙ6. ඒX 
ඔ�<ව අGලාගXත�<ට පUංශ ෙසාGදා�ව< පUෙය;ජනවX #ය හැnයාව ද පැව]ණ. ICP 
#F< ඔ�< “/ද අපරාධකරැව<” යැN සලකන ලs. ඔ�<ෙ{ම පැXතට එෙර7ව ෙයාදා 
ගැෙනන ලද ෙපUාපගැ<ඩා ෙව�ෙව< ඔ�< අGලා ගXත�<ෙ{ සදාචාර අගය< බාර 
ග<නට සහ ඔ�<ෙ{ n[යාව< ගැන ප�තැ#A ෙව<නට ඔ�<ට බලාXමක කරන ලs. 
ෙමයාකාර �න ක[මෙ6 පU]අධcාපනය සඳහා 1950 < ප�ව මාඕ #F< එවන ලද 
උපෙhශකය< ෙබාෙහාමයS #F< සහාය ෙදන ලදහ. ෙR ෙපUාපගැ<ඩා සැFවාර වA< 
Fය� “F�<ට” n[යාකාtව සහභාÓ 9මX සහ Fය� සහභා�ය<ව “පU]ගා¡<” සහ 
“පUග]�§<” යැN ෙව< ntමX බලාXමක #ය. 4දහ- #ය හැnයාව ඇM� මහX 
ෙපාෙරා<� ඔ�නට �< අතර, පUධාන වශෙය< Fරකරැව< දැw මානFක සහ ශාt_ක 
#ඩාවට පXව Fg 4සා ඒවාෙය< මහX සා?ථක පU]ඵල ලැ�ණ. දm� #ෙය%නාමෙ6 u 
#ෙය%නාR වැFය<ට සලකන ලhදාට වඩා අ¦ නරක තXවය< වA< පUංශ Fරකරැව<ට 
සලක� ලැÆම ද ප�ව එයට ෙÔM jහ. 

 1953 ෙදසැRබ? මාසෙ6 u ජයග�හණය අත ළඟ යැN ෙපෙනhu, #ෙය% 3< #F< 
4දහ- කරන ලද කලාප වල කෘ� කට/M පU]සං-කරණ sයX කළහ. 1954 අග ෙවhu 
ෙR ෙමෙහ/ම Ylවා සාම �#�ෙම< ෙකා3/4-%වාu<ට ෙදන ලද අSෂාංශ 17 < 
උMෙ? H7g Fය� ඉඩR දSවා ©�G කරන ලhෙhය. පU]සං-කරණ 1956 ෙවhu සRÕ?ණ 
කරන ලs. ෙR ඉඩR පU]සං-කරණ වල ඉලSක සහ ෙ�ගය 1946-1952 �න කෘ� කට/M 
පU]සං-කරණ හා සමාන jහ. එෙ-ම එN< 4ල වශෙය< 1951 u යkX කරkයට පැ3ණ 
]Àණ පSෂය සහ �EපX සහ මධcම පරාසෙ6 ගRබදවැFය< සමඟ ]Àණ සබඳතා 
ශS]මX කරන ලs. ෙකා3/4-%වාදයට පU]ෙර;ධ දැS#ය හැn මධc-ථාන Mර< කර 

 See, e.g., Albert Stihlé, Le prêtre et le commissaire (Paris: Grasset, 1971).11

 L’histoire, no. 149 (May 1991). 1954 u පUංශ හ¥දාෙ� ඇ-තෙR<M වලට අ�ව (පUංශෙ6 #ෙය%නාR 3ත~පාS�කය< ද ඇM�ව) 12

36,900 ක Fරකරැව<ෙග< 15,500 Sව සට< #රාමයට ෙපර ෙහ; ඉ< ප�ව 4දහ- කර ඇත. අ73 j සාමා�පා]කය Fයයට 60 S 
තරR jවා යැN nයා අධcයන ෙදකම එකඟ ෙව]. Cf. Colonel Robert Bonnafous, “Les prisoners français des camps Viet-
minh” (Thesis, Centre d’Histoire Militaire et d’Etudes de Défense Nationale, Université Paul-Valéry Montpellier, 1985), p. 217. ඒ සමඟ 
සංස<දනය කළ /XතS හැgයට සැලnGලට ගත /XෙX 1955 මා?M sනය ෙයෙදන ෙජනරාG ෙබ;ෙෆ;% (General Beaufort) #F< 
Aයන ලද AHයn. Îlවා සාම �#�ම n[යාXමක ntම සඳහා �පtSෂණ පUංශ ක³ඩායෙR පUධා4යා j ඔ� #ෙය% 3< /ද 
Fරකරැව< 63,000 < 9,000 S අX අඩං¶ෙ� Fgය u 3ය �ය බව එ7 සඳහ< කරN.



දැ¡ම 4සා ආ?Öකය රජෙ6 පාලනයට ගැlමට H#ෙසන වැදගX HයවරS ෙR ඉඩR 
පU]සං-කරණ හරහා සRÕ?ණ #ය. එෙ- �වX, �නෙ6 u Fhධ jවාටX වැwෙය< 
පSෂෙ6 අ]මහX ජා]කවාu -ථාවරය 4සා Hgසරබද සාRපUදාNක එ§% අය #ෙය% 3< 
ෙවත දැw සහායS uම sගටම පවXවා ෙගන ය� ලැ�ණ. #ෙය% 3<ෙ{ ෙරෟ� සහ 
3lමරැ ක[මෙ�ද ඔ�<ෙ{ උMෙ? අසGවැFය පUජාව හා අනනc jහ. ඉඳ7ටක u නාටc 
×GÁ<ෙ{ සහාය ලබාෙගන n[යාකරැව< සෑම ගමකම පාෙÔ �EපX ගRබදවැFය< (ෙමය 
4] ෙලස ඉතාමX ��කර jවn) ෙපාලඹවා ග<නට වෑයR කර3< ඔ�<ෙ{ #<sතය<ව 
පUFhධ න¦ වලට ෙගනය<නට ඔ�<ව s_ ගැ<9ම කරන ලs. ෙබාෙහ; #ට Fයෙය< 4-5 
ක ෙක;ටාවS අ�ව, මාඕවාදෙ6 Õජlය Fයයට 5 නැවතX F7 කරව3< #<sතය< 
ෙබාෙහ; ෙසN< 7Mමතය අ�ව ෙත;රා ගැ4ණ.  ෙබාෙහ; #ට ෙR #<sතය< මරා දැ¥�, 13

ෙහ; අ¦ වශෙය< Fරගත ෙහ; කරන ලs, එෙ-ම ඔ�<ෙ{ භා³ඩ රජයට පවරා ගැ4ණ. 
�නෙ6 u ෙම<ම, ¥� ප�ලම එN< �S #�මට බලාXමක කරන ලs. ෙhශපාලනමය ��� 
බව සැලnGලකට ෙනාගැlෙම<, ෙR අ<තවාu< #දහා පෑෙ� ඔ�<ෙ{ අ�කRපාවS 
ෙනාමැ] ආධානග�ා�Xවය පමණS ෙනාව, සමාජය ආඥාදායක ෙලF< ව?Óකරණයට ඇ] 
අqමතය ද #ෙය%නාR ෙකා3/4-% පSෂය ඇMලත j එය ෙමෙහයවන බලෙ�ගය j 
බවN. #ෙය% 3< ෙසාGදා�ව< ෙදෙදෙනmෙ{ ආඩRබර මෑ�ය< jවX, එෙ-ම #Eලවයට 
අ�ග�හය ෙදන ලhsයS jවX ගRබද වැFෙය<ෙ{ අවධානය සඳහා එක සා?ථක 
වcවසායක ධනවX ඉඩR 73 කා<තාවS උදාහරණයS හැgයට ෙයාදා ගැ4ණ. ගRබද 
වැFය< පU]චාරයS දැS9ම පU]Sෙ�ප කළ #ට, "�නෙ6 u ෙහාØ< ©�� කරන ලද 
ක³ඩායමS ෙග<වන ලs, තXවය ෙවන- කර<නට ඔ�< සමX jහ…1945 ට කk< 
�R හ�ලට වගා කරන ලද ෙගා#ය< M<ෙදෙනS මරා දැ¡ම, පUංශ ජා]කෙයS සමඟ 
යහ<ගත 9ම, සහ පUංශය හා කට/M ntම සහ පUංශය ෙව�ෙව< ඔXM බැ§ම යනාsය 
ෙලා<{ (Long) මහX3යට එෙර7ව එGල j ෙච;දනා jහ. ලැෙබන ලද සැලnA වA< 
මහX #ඩාවට පXව Fg ඇය අවසානෙ6 u FයGල Hkෙගන අනMරැව ඇයව මරණයට 
පX කර� ලැÆය. එවක u �නෙ6 #Ù ඇයෙ{ එක ©ෙතSව ආප� ෙග<වා ඔ�ෙ{ 
තනMෙර< ඔ�ව ඉවX කර, ඔ�ෙ{ පදSකR ගලවා දමා, වසර #-සක Fර ද²වමකට 
4යම ෙක_ණ.” ෙබNYං වල u ෙම<ම, nFද වැරs ෙනාකරන පSෂය #F< ෙච;දනා කරන 
ලhද පම�< ඔ�< වදcතාවෙය< /M යැN 4�චය ෙක_ණ. ඒ 4සා ෙබාෙහ; #ට කළ 
හැn ෙහාඳම පU]චාරය jෙ6 ඔෙබ< බලාෙපාෙරාXM ෙවන දැය ඉ ntමN: “ඔෙÚ Hයා 
සහ මව මරා දමා අනMරැව එය Hkගැlම, nFවS ෙනාnයා FÛමX සහ nF වරදS 
ෙනාකර FÛමටX වැwෙය< ෙහාඳ jෙ6ය.”  14

 පUච³ඩXවෙ6 ප_මාණය අ]ශෙය<ම ඉමහX jෙ6ය. හMරා Hkබඳ ඇ] hෙ�ෂෙ6 
ෙXමාව නැවත නැවතX F7ව<නට දැw ෙලසn< මතS කරන ලs. ප� කාලයක u 
ෙහ<_ nF<ජ? සමඟ ෙනාෙබG සාම තෑ{ග ෙබදාගX ල ඩS තා� (Le Duc  Tho) ට 
අ�ව, “අ# වA< ස<නhධ #ය /M යැN nයා ගRවැFය<ව ඒXM ගැ<9මට යR අෙයm 
පත<ෙ< නR, ¥A<ම ඔබ හMරා ගැන hෙ�ෂෙය< ඔ�< ©රව<නට අවශcයN.” 1956 
ජනවා_ මාසෙ6 u ෙකා3/4-% පSෂෙ6 ‘මහජනතාව’ (Nhan da) නR සඟරාෙ� පළ j 
AHයn< ෙමෙ- nයැ#ණ:  “ඉඩR අN] පං�< Mර< කර දැෙමන Mරැ nFදා 4හඬ 

 Georges Boudarel, Cent Fleurs écloses dans la suit du Vietnam: Communisme et dissidence 1954-1956 (Paris: Jacques Bertoin, 13

1991), p. 177.

 Ibid., pp. 174-175, 176.14



ෙනාව� ඇත.” �නෙ6 u ලැෙබන උෙදc;ග පාඨය හා සමාන jෙ6ය: “අ7ංසක මරණ 
දහයS ෙහාඳN එක හMරැ s#ගලවා ග<ෙනSට වැwෙය<.” වධ7ංසාව 4]පතා භා#තා 
jෙ6ය, එය ෙකාතරR ©�G ෙලF< පැ]රැණාද nයෙතාX 1954 අග ෙවhu ඒ 4සා ෙහ; z 
3< FX කරදර ද ඇ] කරගXෙXය: “කාඩ?වරැ ෙබාෙහාමයS නැවත වතාවS වධ7ංසාව 
ෙයාදා ගැlෙR වරෙh 4යැෙළන ලs. ෙමය අaරාජcවාu<, ධනවාu<, සහ වැඩවසR 
ඉඩR73ය< #F< ෙපා� ජනතාව අGලා ග<නට සහ #Eලවය ෙමGල කරෙගන තබා 
ගැlම සඳහා ෙයාදා ග<නා RෙGªඡ ක[මයn…ෙR අsයර ©රාම, වධ7ංසාවට නැවත 
H#¯ම වහාම නැවතX දැw ෙ- තහනR ෙවN.”  15

 �න ආකෘ]යට වඩා එක පUධාන ෙවනසS ]À�. කෘ�කා?3ක පU]සං-කරණ 
ෙලF< Fhධ j සමාජමය ඉංYෙ<රැ අXහදා බැ§R වA< ප�ව �නෙ6 u පSෂෙ6 
පU]සං-කරණ පැ3�යා �වද, #ෙය%නාමෙ6 u ඒ ෙදකම එකවර ෙගන යන ලhෙhය. 
ෙÔMව nF� සැකයS ෙනාමැ]ව රටවG ෙදෙS Fgන ලද වරපUසාද ලX පං�<ෙ{ 
සාෙESෂක පUමාණය< jහ. �නෙ6 ෙම<ම #ෙය%නාමෙ6 ද, ජනගහනෙය< Fයයට 5 S 
VNQDD වA<, එනR �න mෙවා3<ටෑ<{ ෙම< යැN සැලෙකන පSෂෙය<, _ංගා ග<නා 
ලදැN සැකකරැව< j අයN. Yයෑ<� ¿hධකරණ වල ඈතක ඇෙහන ෙද;ංකාර වA< 
#ෙය%නාR අaකාt< #F< මායාකාt “ෙබාGෙෂ#S-#ෙර;É පU]#Eල9ය කාරකය<”  හඹා 
ෙගා- අGලාෙගන ද²වR කරන හැsයාවක 4යැÞ Fgයහ. Áඩෙන;<මාදය රට ©රා පැ]ර 
�ෙ6ය. ඉ<��න /hධෙ6 9රය<ව පවා ඝාතනය ntම සහ කඳ�රැ ෙවත යැ9ම Fhධ 
#ය. #ෙය%නාම ෙකා3/4-%වාu<ෙ{ ක]කාව Mළ 1956 ගැන මතකය (ඒ වසර ¥ල u 
z< �අ< (chinh පU]සං-කරණ සහ huan ඉගැ<9R) එ7 ¥�< ලSෂcය කරා යන ලhෙhය) 
තවමX සහභාÓ jව< FයGල<ම Mළ  °ෂණයS ඇ] කරN: “එක ෙකා3/4-% පSෂ 
ෙGකRවරෙයS ෙපළට Fටෙගන ෙවw තබා මරා දමන ක³ඩායමS ඉs_ෙ6 u 3ය ය3< 
ඇද වැෙ< ‘ඉ<��න ෙකා3/4-% පSෂය s¶කG sෙ<වා!’ යැN කෑ ගස34.  16

Fhධ  ෙව<ෙ< mමSදැN වටහා ගැlමට අෙපාෙහාසX j ෙහෙතම 3ය �ෙ6 තම<ට 
ෆැ�-%වාu< #F< ෙවw තබනවා යැN nයන #�වාසෙය4.” අ73 j 4�zත සංඛcාව 
mමSදැN nයා මැlම ��කර jවn, ඒX ඒවා සැබෑ ෙÐදවාචකය< jහ. Hgසරබද 
පැ]වල මරණයට පැ3ණ9R 50,000 S පමණ Fhධ jවා යැN nව හැnN (එයට සට< 
4සා අXj මරණ අයX ෙනාෙ�), එනR ජනගහනෙය< Fයයට 0.3-0.4 S (�න කෘ� 
කට/M පU]සං-කරණය Mළ u 3ය �ය ජනගහනෙ6 �� ෙකාටස හා ෙබෙහ#< සමාන 
j සංඛcාවn).  50,000 X සහ 100,000 X අතර ජනතාවS Fරගත කරන ලs; Hgසරබද 17

පSෂ ආඩය<7 සාමාYකය<ෙග< Fයයට 86 S සහ පUංශ #ෙර;u පU]ෙර;É කාරකය< 
ෙග< Fයයට 95 S ද ¿hධකරණයට ලS jහ. 1956 u වැරuR Fhධ jවා යැN Hkග<නා 
ලද ¿hධකරණ නායකයාෙ{ වචන වA< n�ෙවාX, “[4වැරs ntR ක3ෙ�] නායකXව 
#F< පSෂ සං#ධානය ගැන සැබැ#<ම අග]ගා¡ #4�චය< සමහරS F� කර ඇත. 
Hgසරබද H7g පSෂ ආඩය<, #ෙ�ෂෙය<ම අ>]< 4දහ- කරග<නා ලද කලාප වල 
H7ටන ලද ඒවා, nF� වc]ෙ?ක නැ] ෙලසn< හMර< #F< පාලනය කර<ෙ< යැN 
නැXනR ඒවාට හMර< _ංගාෙගන Fgනවා යැN �රණය j අතර, එෙ-ම Fය� s-]~Sක 

 Ibid., pp. 171, 191, 170, 177-178.15

 Ibid., p. 190.16

 Ngo, Vietnam, p. 375.17



සහ පUාෙh�ය නායකXව ක3 පාලනය ෙව3< පැව]ෙ6 ඉඩR 73ය< ෙව]< නැXනR 
පU]#Eල9යවාu< ෙව]< යැN ද �රණය #ය.”  ෙSම? රෑâ (24 වැ4 ප_ªෙ»දය 18

බල<න) #F< සම-ත පං] ෙලF< ෙපා�ෙ� ෙගෙනන ෙහළා දැãR ගැන අනMරැ 
ඇඟ9මS ෙR ¿hධකරණ වA< F� jහ. 

 පU]සං-කරණ සහ ඉගැ<9R (chinh huan) ෙමෙහ/මS 1951 u ¥A<ම සං#ධානය 
කරන ලhෙh ඔ�<ෙ{ 4ලතල දරන අය ෙව�ෙව< /ද හ¥දාව #F4. එය ම?දlය බවට 
වඩා අNwයෙලාYමය බවn< /M #ය. 1952 Fට 1956 දSවා “4වැරsntR” 4] ෙලF< 
පැව]ණ. පU]අධcාපන කඳ�රැ Mළ ෙනාස<�< තXවය< ෙකාතරR ඉහk< ]ÀණාදැN 
nවෙහාX ෙ?ස? ÚෙGä තල සහ H7 ඔ�< ෙව]< ඉවX කර<නට Fhධ j අතර 
ර�ඳ�Rකරැව< අතර Fයs#නසා ගැlR වැළැS9ම සඳහා ¥� රා]~ය ©රාම පහ< දGවා 
තබ<නට Fhධ #ය.  ඒX ¥A<ම ¿hධකරණ 4මා කරන ලhෙh ද /ද හ¥දාව #F4. 19

ඔ�<ෙ{ කාඩ?වරැ< මහX ෙසN< වධ7ංසා වලට ලSෙවhu ෙබාෙහ; ෙදෙනS හ¥දාව 
අXහැර දmණට පලා �යහ.  රට එSෙ-සX ntම අවස< අර¥ණ j අaකාt<ෙ{ FX 20

ෙR පUවණතාවය 4සා කරදරයට පX කරන ලs. �නෙය< ෙවන- ෙවන ආකාරයn<, ෙම7 
u හ¥දාමය අවශcතාවය ය<ෙ< වැදගXකම Mk< සම-ත කා?යයයට යR යථා?ථයS 
ෙගෙනන ලhෙhය. එෙ-ම රෙ% සාෙESෂ mඩා පUමාණය 4සා අසMටට පX j අයට 
පහ�ෙව< පළා යෑමට හැnයාව ලැ�ණ. පUච³ඩXවය යR තරමකට ක[මෙය< අ¦ කර 
දැ¡මට ෙR සාධක ෙÔM jහ. 3Aයන 1.5 ක ජනගහනෙ6 Fයයට 10 S j උMෙ? 
කෙත;Aකය<ෙ{ ඉරණම ද ෙමයට සාS� දරN. ¥A<ම වධ7ංසාවට පXෙවන ඔ�< 
දmණට පලා යන මහා සංඛcාත ජනතාව පUෙය;ජනයට ග43<, අ<]ම පUංශ හ¥දාවල 
ර�කවG යටෙX 4Sම යාමට ෙහාØ< සං#ධානය 9 Fgයහ. අ¦ම වශෙය< දm� 
#ෙය%නාමයට ය<නට 6000,000 S පමණ සමX jවා යැN සැලෙS. 

 ෙස;#ය% ෙකා3/4-% පSෂෙ6 #Fවැ4 ෙකාංග�සෙ6 ඵල#පාකය< දැෙන<නට ද 
පට< ෙගන ]À�. 1956 අෙEUG මාසෙ6 u බයා� ග]යn< j ‘මG Fයෙ6’ වcාපාරයS 
#ෙය%නාමය #F< අXදැක ]À�. 4දහස උදෙසා j #hවM< H_සකෙ{ FMR පැMR 
සංෙSතවX කරන මා��යවාදය (Nhan van) සලm� කරන යk ෙස;sFය සැEතැRබ? 

මාසෙ6 u හටගැ4ණ. පහත ක#ෙ6 රචකයාව වාරණයට ලS කරන ලද රජෙ6 4ල ල 
වාරකයා j ෙත; �  (To Huu) ව #7�වට භාජනය කර<නට ෙGඛකය< 4?°ත jහ: 

4?ධන පං]යට මා?ෙග;පෙhශක එkය j 

ෙහා z 3< s¶කG sෙ<වා! 

ෙ�¸�ඨ සදාකා§න රැක j 

-ටාA< s¶ කG sෙ<වා! 

සාමය ඔ�ෙ{ ෙසවනැGෙG ව?ධනය ෙවN! 

මර<න, නැවතX මර<න, ඔෙÚ අත කවදා ෙහ; නව]� එපා 

බ� එකව_< ෙගවත හැnවන ෙලF< 

 Quoted in Boudarel, Cent fleurs, p. 200; see also pp. 199-202.18

 Georges Boudarel, “L’idéocratie importée au Vietnam ave le maoisme,” in La bureaucratie au Vietnam—Vietnam-Asie-Débat no. 1 19

(Paris: L’Harmattan, 1983), pp. 61, 63.

 Boudarel, Cent fleurs, pp. 183-184.20



ඉඩR සහ måරැ සහG 4�පාදනෙ6 සමෘhaෙය< ©රව<න 

එකම හදවතn< /Mව අH පා ගම< කර¥ 

පSෂයට සදාකG පව]<නට හැnයාව ලැෙබන ෙලF< 

අH සභාප] මාඕ ෙවත භSතcාදරය දSව¥ 

එෙ-ම -ටාA< ගැන සදාකා§න කG%වාදයS ෙගාඩනඟ¥.  21

  

 ඔ�<ෙ{ ගරැසරැ නැ] හැsයාව සඳහා #hවM<ට ද²වR කරන ලs. ෙරYමය 
#ෙ�චනය කරන සා7තc #චාරය< ඉSම�<ම තහනR කරන ලද අතර �නෙ6 � 
ෙෆ<{ සහ කලාXමක අදහ- දැS9ෙR 4දහසට එෙර7ව F� j ෙමෙහ/ම හා සමාන 
jවS පට< ගැ�ෙ< ෙහා z 3< ෙව]< එන ෙපෟhගAක සහෙය;ගය යටෙXය.  පU]ෙර;ධ 22

වcාපාරෙ6 කk< සට< වsන ලද ෙබාෙහාමයS Fg පSෂෙ6 සාමාYකය< j හැෙනාN #Ù 
#hවM< FයGල< අතර එSසX ෙපර¥ණS තහ�රැ ntම සැල�ම jෙ6ය. 1958 ¥ල u 
“අNwයෙලාYමය කඩාකEපGකරැව<” 476 ෙදෙනmට මහජනයා ඉs_ෙ6 -වයං #ෙ�දනෙ6 
ෙයෙදන n[යා කර<නට බලාXමක කරන ලද අතර එSෙක; �න ෙල;Yෙය; හා සමාන j 
#ෙය%නාR ෙල;Yෙය; නැXනR ශ¸ම කඳ�රැ ෙවත ඔ�<ව යවන ලs.  �න ජනතා 23

ජනරජෙ6 ෙම<ම කෘ�ෙච� #ලාසෙ6 පU]සං-කරණ ෙගන ඒමට ඇ] ආක?ශනය ඉතා 
ඉSම�< පU]Sෙ�ප කර සතcලÚaක පSෂ මතය ශS]මX ntම ඒ ෙව�වට ෙත;රා 
ගැ4ණ. ම?දනය ¯මාස7ත කර9මX ඒX එය s�< sගටම පවXවාෙගන යාමටX යන 
ෙදකටම ෙÔM වන ලhෙh U.S. #F< සහාය ෙදන ලද ෙන; w< FයR (Ngo Dinh Diem) 
ෙරYමෙ6 1957 u පැව] රැ�රැ ෙකා3/4-% #ෙර;É ෙමෙහ/R වලට පU]චාරයS හැgයට 
දmෙ³ යk හටෙගන ]À� /hධයN. එN< උMරැ #ෙය%නාමෙ6 ජනතාවට මහX 
හා4යS Fhධ jවX, /hධය පැ]ර9මට වෑයR ntම සහ එයට සහාය ෙද<නට හ¥දා 
සහ අ# සැපæමට 1959 මැN මාසෙ6 u #ෙය%නාR ෙකා3/4-% පSෂය #F< රහෙ- 
�රණයS ෙගන ]�ණ. ඒX ඒ වෑයම 4සා, කෘ�ක?මය Mළ ‘ෙ�¸�ඨ ඉs_ HRම’ වැ4 
�න #ලාසෙ6 ෙමෙහ/මS වෑයR ntමX වැළැSෙවන ලhෙh ද නැත, 1958 ඔSෙත;බ? 
මාසෙ6 u ෙහා z 3< #F<ම ෙමයට ආරRභයS සපය<ෙ< ඒ ගැන Aයන උෙදçÓමX 
AH ගණනාවn4.  �නෙ6  u ෙම<ම, දැවැ<ත වා _මා?ග වcාපෘ ] සහ u?ඝ  ඉෙඩ;ර 24

කාලයS 4සා 4�පාදනය පහළ වැgණ, එN< ෙනාද<නා #<sතය< සංඛcාවS Fgන ලද 
දරැ� සාගතයS හට ගැ4ණ.  1964-65 සහ නැවතX 1967 u, පSෂය ඇMෙG Fg 25

ෙස;#ය% පැXතට පාS�ක j කාඩ?වරැ සංඛcාවS, “ෙහ; අ<කG” ෙ{ ෙපෟhගAක 
ෙGකR ඇM�ව, ¿hධකරණයට ලS ntම ද /ද වෑයම 4සා ෙනාවැළැS��. #ෙය%නාR 
ෙකා3/4-% පSෂෙ6 නායකය< ඔ�<ෙ{ �න සමානය< ෙම<ම සංෙශ;ධනවාu #ෙර;É 

 Quoted in Ngo, Vietnam, p. 404.21

 Georges Boudarel, “1954: Les dilemmas de l’indépendance,” in Hanoi 1936-1996: Du drapeau rouge au billet vert, ed. Georges 22

Boudarel and Nguyen Van Ky (Paris: Autrement, 1997), p. 141.

 Ngo, Vietnam, p. 404.23

 Boudarel, Cent fleurs, p. 150.24

 Gérad Tongas, J’ai vécu dans l’enfer communiste au Nord Vietnam (Paris: Nouvelles Editions Debresse, 1960), pp. 231-232.25



නැåරැව ෙබදාහදා ගXෙXය ය<න ෙR FhÉ< පUමාණවX ෙවN. ¿hධකරණෙ6 සමහර 
#<sතය< nFදා න¦වකට ඉs_පX ෙනා9 දශකයට වැw කාලයS Fරබාරෙ6 Fgයහ.  26

 1973 ජනවා_ මාසෙ6 u පැ_- සාම �#�ම අXස< ntෙම< U.S. හ¥දාව< අවසා< 
ෙලF< ඉවX 9 යෑම 4සා පම�< අවස< ෙවන ඊ4යා ඇෙම_ක< /hධය සහ අනMරැව 
1975 අෙEUG 30 වැ4දා දm� #ෙය%නාR ෙරYමෙ6 කඩා වැÛම ප�පස ෙබාෙහ; ෙදෙනS 
�ෙය< Fg ෙG හැ§මS F� jෙ6 නැ] අතර එෙ-ම එය අසGවැF කාRෙබ;ජෙ6 u Fhධ 
jෙ6 ද නැත. එන¥X ෙකා3/4-% හ¥දාවල #ෙය%නාR ජා]ක Fරකරැව<—ඔ�<ෙ{ 
තනMරැ දරන ලද “ෙ�;�<” ද ඇM�ව—දැw ෙ- අපෙය;ජනයට ලS j අතර ෙබාෙහ; #ට 
ඔ�<ව මාරැ කරනවාට වඩා Mර< කර දැ¡ම Fhධ #ය.  F#G /hධෙ6 u සහ 4දහස 27

උෙදසා j අරගලෙ6 u ෙදපැXතම #F< ෙබාෙහ; �7�� අපරාධ කරන ලhෙhය ය<න 
පැහැsAN. එක පැXතකට සහාය uම ෙත;රාගX F#G ජනතාවට එෙර7ව ද �7�� 
අපරාධ F� jහ. පU]ඵලයS වශෙය< එයට භාජනය j සංඛcාව< ගණනය ntම පමණS 
ෙනාව ෙයාදා ගැෙනන ලද ක[මෙ�ද #-තර ntම ද ඉතාමX ��කර jවn. න¥X 
ෙකා3/4-%වාu< #F< අ¦ම ගණෙ< මහා ප_මාණයn< එක ස�ලඝාතනයක 
4යැෙළන ලs. �ඒ (Hue) නමැ] ©රාතන අaරාජcමය අග�වෙ? පාලනය #ෙය% ෙකා<{ 
(Viet Cong) යටෙX පැව] ස] n7පය Mළ u, 1968 ෙපබරවා_ මාසෙ6 පැව] ෙතX (Tet) 
පUහාරෙ6 u, #ෙය%නාR ජා]ක පැ#hද<, පUංශ ජා]ක ආග3ක ෙ-වකය<, ජ?ම< 
ෛවදcවරැ, සහ ආ³¦ෙ� 4ලධාt< සහ ෙ-වකය< සංඛcාවS ද ඇM�ව අ¦ම වශෙය< 
3,000 ක ජනතාවS ස�ල ඝාතනය කරන ලදහ.  ඇෙම_කා�ව< #F< 4යැෙළන ලද 28

ස�ලඝාතන වලට වඩා මරණ සංඛcාව ඉතාමX ඉහළ jෙ6ය. සමහර #<sතය<ව පණ 
Hg< වළලන ලs; අෙනS අයව “අධcයන සැFවරා” සඳහා ෙගන යන ල�ව නැවතX nFදා 
ආප� ෙනාඑන ලs.  nFදා 4ල වශෙය< Hkගැlමට පXෙනාෙවන ලද, ෙSම? රෑâ #F< 29

ප� කාලෙ6 u ෙගෙන<නට 4ය3ත jවට ඇඟ9මS කරන ෙමවැ4 අපරාධ වටහා ගැlම 
��කරN. 1968 u සNෙගා< අGලා ගXතා නR ෙකා3/4-%වාu< එයාකාරෙය<ම 
හැFෙර<නට ඉඩ ]Àණා යැN F]ය හැnද? 

 ෙකෙ- �වද, 1975 u ඔ�< එය අGලා ග4hu එයාකාර #sයn< කට/M ෙනාකළහ. 
ෙකg ස] n7පයS Mළ u සNෙගා< ෙරYමෙ6 4ලධාt< සහ ෙසාGදා�ව< දළ වශෙය< 
3Aයන 1 S පමණ සංඛcාවකට, ජනාaප] ෙහ; #F< ෙදන ලද “සමාව uෙR පU]පX]ය” 
�� ෙhශපාලන වාදපදයS පමණකට වඩා jවS යැN #�වාස කර<නට හැn jහ. එ7 
පU]ඵලය jෙ6 ෙR 4ලධාt< නව අaකාt< යටෙX Aයාපsංzය සහ සහෙය;ගෙය< 
කට/M ntම පට< ගැlමN. එ#ට Ì4 මාසය ¥ල u, පU]අධcාපනය සඳහා හsFෙ6ම 
ජනතාව කැඳවන ලද අතර සරල පාගම< ෙසාGදා�ව<ට 4ල වශෙය< sන MනS  ]-ෙ- 
ෙම<ම හ¥දා 4ලධාt<ට සහ F#G ෙ-වකය<ට ©රා මාසයS ]-ෙ- එය පැවX#ණ.  30

sන Mන ෙබාෙහ; #ට වසර MනS දSවා ඇu �ෙ6ය, එෙ-ම මාසය අ�රැ� හතරS ෙහ; 

 Daniel Hémery, interview, Paris, October 1997; Georges Boudarel, “1965-1975: Guerre ou paix?” in Boudarel and Nguyen, Hanoi 26

1936-1996, p. 154.

 Doan, The Vietnamese Gulag, pp. 199-200.27

 “#ෙය% ෙකා<{” න3< දmෙ³ පට< ගැෙනන පද වහෙර< අ?ථවX jෙ6 “ෙකා3/4-% #ෙය%නාR ජා]කයා” ය<නN.28

 Stanley Karnow, Vietnam: A History (Harmondsworth: Penguin Books, 1984), pp. 530-531.29

 Doan, The Vietnamese Gulag, pp. 170-171.30



අටS බවට හැ_ණ. පU]අධcාපන වැඩසටහ< වA< අවස< වශෙය< s#ගලවා ගXත�< 
1986 ෙතS ආප� ෙගවG වලට ෙනා�යහ.  එවක අගමැ]වරයාව Fg ෆා වැ< ස�<{ 31

(Pham Vang Dong) 1980 u HkගXෙX දmෙ³ පU]අධcාපනය ලැ· සංඛcාව 200,000 S j 
බවN. 3Aයන 20 ක ජනගහනෙය< 500,000 Fට 3Aයන 1 S දSවා එයට භාජනය jවා 
යැN වැදගX ඇ-තෙR<M දSවN. F�<, #hවM<, පැ#hද< (ෙබෟhධ සහ කෙත;Aක යන 
ෙදෙගාGල<ම), සහ (ෙකා3/4-%වාu< ඇM�) ෙhශපාලන සට<කා¡< #ශාල පUමාණයS 
ෙR #<sත සංඛcාවට ඇMලX ෙව]. ෙR අයෙග< බ�තරය 'දm� #ෙය%නාමෙ6 ජා]ක 
4දහ- ෙපර¥ණ’ ෙවත 7තවාuව Fg අයN. ප� කාලයක u ෙහkෙව<ෙ< එ7 උMෙ? 
ෙකා3/4-%වාu<ට ආවරණයS ෙලF< පැව]යාට වඩා වැw යමS ෙනාj බවN. ඉතා 
ඉSම�< දmෙ³ ජනතාවෙ{ කැමැXත ගැන සලකන බවට �< ෙපාෙරා<� FයGල ඔ�< 
කඩ කරන ලs. 1954-56 කාලෙ6 u ෙම<ම, කk< එකට අ#ෙගන නැp Fg පSෂ 
සෙහ;දරය< වැwකG ෙනායhu 4වැරs කරන ෙමෙහ/R වල �S #Ø3< Fgයහ. ඔ�<ෙ{ 
වැඩ කරන තැ<වල u ෙහ; නැXනR අධcයන කරන -ථානය< 7 u ස] ගණනාවS 
]-ෙ- රඳවා තබන ලද හ_යටම 4�චය කළ ෙනාහැn ඒX #ශාල සංඛcාව< වA< /M 
“��” පU]අධcාපන FhÉ< ද ෙමම #ෙ�ෂ Fරකඳ�රැ වල 7ර9 Fgන Fරකරැව<ෙ{ 
සංඛcාවට ඇMලX කළ /MN. දmෙ³ ෙකා3/4-% #ෙර;É ෙරYමය #F< හMර<ට 
පහර ෙදන නරකම කාලෙ6 u, කඳ�රැ Mළ 200,000 S H_සS රඳවා තැÀණා යන 
පUකාශය සමඟ ෙමම සැසØය හැnN.  32

 ෙකා3/4-%වාu< යටෙX රඳ�R තXවය< සෑෙහන තරමකට ##ධ jහ. නගර අසල 
H7g සමහර කඳ�රැ සඳහා ක කR� වැටවG පවා ෙනා]À�. එ7 ෙරYමය තs< ¯මා 
කර ගැlම Hkබඳ වැw අවධානයS දැSjවා 3ෙසක සැබෑ ද²වR ntමS Hkබඳව 
කට/M ෙනාකරන ලhදn. ��කර ©hගලය<ව ඈත උMර ෙවත යව� ලැÆය. ඒවා ඈත 
Hgසර පැ] වල ෙසෟඛcයට අ7තකර j පUංශ Fරකරැව< සඳහා ¥A< ඉsකරන ලද 
කඳ�රැ jහ. �දකලාව තැÆම සRÕ?ණ ෙලF< පැව] අතර nF� ෛවදc පහ�කමS 
ෙනාෙදන ලs. ෙR කඳ�රැ Mළ u s# පවXවා ගැlම ෙබාෙහ; #ට රඳා පැවMෙ< 
Fරකරැව<ෙ{ ප�ෙG අය #F< එවන ලද පා?සG මතN. FරෙගවG හා සමාන ෙලF< 
ෙR කඳ�රැ Mළ ද අ¦ ෙප;ෂණය තXවය< නරක jහ. ර�ඳ�Rකරැව<ට එක sනකට ගG 
H_ªච බාල පU3]ෙ6 හාG ග�ෑR 200 S පමණ අ�භවයට ලැ�ණ. එෙ-ම න¦ වලට ෙපl 
Fgන අය ෙව�ෙව< භා#තා කරන අ#යS හැgයට mස�<න ෙබාෙහ; #ට ෙයාදා ගැෙනන 
ලs. -ෙවාආ< වැ< ෙත;N (Doan Van Toai) #F< එවැ4 Fර කඳ�රක ෙගවන Î#තය 
ගැන mMහලය දනවන #-තරයS තබා ඇත. �න Fර කඳ�රැ ලSෂණ ෙබාෙහාමයS 
ෙRවාෙ6 u ද දn<නට ලැෙබන ලද බව එN< ෙපl යN. ඒX ඒවාට වඩා යR ෙලසn< 
ෙRවාෙ6 පමණට වැw සංඛcාවS රඳවා තැÆම, අ7තකර සlපාරSෂක තXවය<, සහ 
පUච³ඩXවය පැව�ම ෙම<ම සමහර #ට න¦ වලට කk< පව]න u?ඝ පUමාද කාලෙ6 u 
කස පහර uම වැ4 ෙබාෙහ; #ට මාරා<තක j ද²වR ලැ�ණ. #F ෙදෙනm ෙව�ෙව< ඉs 
කරන ලද Fරë¦වක සමහර අව-ථාවල u හැXතෑවS නැXනR අÙවS Fරකරැව< 
Fgයහ. Fරෙගදර 3�ෙG ඉsntR පැව] 4සා ඇ#s<නට යෑම පවා ෙබාෙහ; #ට nFෙ-X 
ෙනාහැn jහ. ඒ හා සසඳන #ට යටX#Yත /ගෙ6 පැව] Fරë¦ ය� සාමකා¡ 

 7ට© ෙකා3/4-% නායකෙයS සමඟ 1996 u ෙහ; z 3< නගරෙ6 u පවXවන ලද සාකªඡාවn.31

 See, e.g., Communauté Vietnamienne, Les prisonniers politiques (Paris: Sudestasie, 1974).32



sවcෙල;ක සහ ස<�< -ථාන ෙලF< ෙපl �යහ. 4ව?තන ෙhශ¶ණය සහ වා/ව හමා 
ෙනායෑම 4සා �-ම ගැlම ඉතාමX අ¯රැ jහ. දවස ©රාම එක mඩා වාì 7ලS අසල 
7ටෙගන ඉ<නට Fරකරැව< තම තම<ෙ{ වාරය එනMරැ බලා Fgයහ. ග<ධය දරා ගත 
ෙනාහැn තරR j අතර හෙR ෙර;ග බ�ල ෙලF< පැ]ර ]�ණ. දරා ගැlමට මහX 
ෙසN< අ¯රැ j ද²වම, �දකලාව Fර කර තැÆම යැN ගැන nF� සැකයS නැත. සමහර 
අයව වසර ගණනාවS ප�ෙG nFෙවS සමඟ nF� සබඳතාවයS ෙනාමැ]ව එෙ- 
�දකලා කර තැ�ණ. ශාt_ක වධ7ංසාව මMHg< ෙනාෙප�ණ ද හැම #ටම පැවMනn. 
මරණයට ප¥�9ම ද එෙ-ම jෙ6ය. Fරබ<ධනාගාර Mළ ෙර¶ලාF යR අGප #sයn< 
ෙහ; කැíම 4සා ක?කශ ෙලF< ද²වR කරන ලද අතර සලාක ඉතා අGප j 4සා ස] 
n7පයS ඇMලත u ෙබාෙහ; #ට මරණය ළඟා #ය.  33

 ෙහ; z< 3< නගරෙ6 FරෙගවG තXවය ගැන Fරකරැව< අතර ධාරණෙය< සහ 
ෙබදා ගැlෙම< පMරැවා යවන “වාzකව” අXස< කරන 9ෙර;ධාර Fරකරැව< හතk- අට 
ෙදෙනmෙ{ පUකාශයS ෙමෙ-ය: 

අH, 

 #ෙය%නාමය ©රා ##ධ FරෙගවG Mළ Fරගත කරන ලද  

 ආධානග�ා7කය<, කලාකරැව<, ෙGඛකය<, සහ ෙhශෙEU¡ #hවM<, 

 කRකරැව<, ගRබද වැFය<, සහ 4?ධන පං]ය, 

 ෙල;කෙය හැම තැන පව]න පUග]�§ වcාපාර වලට 

 කRකරැව<ෙ{ සහ #hවM<ෙ{ අරගල වcාපාර වලට 

 අෙE -î]ය ©ද කර<න පළ¥ෙව<ම කැමැXෙත¥, 

  
#ෙය%නාමෙ6 මා��ය අN�< ෙව�ෙව< ප��ය වසර දහය ©රා සට< කර<නට 
සහාය �< FයGල<ටම සහ පUජාත<ත~වාදය සහ Áwතය<ෙ{ 4දහස සහ Ùරාකන 
ලද #ෙය%නාR ©රවැFය<ෙ{ අරගලයට සහාය �< FයGල<ටම… 

පරණ ෙරYමෙ6 Fර පhධ]ය (ජාතc<තර මතෙය< ©�G ෙලF< ෙහළා දැSෙවන 
ලhද) ෙව�වට ඉතා ඉSම�< -ථාHතව ඇXෙX මහX වැwෙය< ක?කශ සහ 
m_රැ j F/Rව සැල�R කරන ලhදn. Fරකරැව< සහ ඔ�<ෙ{ ප�Gවල අය 
සමඟ Fය� සබඳතා තහනR, තැපෑෙල< පවා. ෙR FරෙගවG වල ඉරණම ගැන 
Fරකරැව<ෙ{ ප�ෙG අයව අÏෙ? තැÆම 4සා �ක සහ ස<තාපය ද එකM කරN. 
ෙR ප_භවයට සහ ෙවන- #sයට සලකන පU]පX] යටෙX Fරකරැව< තබා 
ඇXෙX ඔ�< ඒ Hkබඳව ෙගෙනන ඕනෑම පU]ෙර;ධයS 4සා ඔ�<ෙ{ ඥා�<ට 
තවX ද²වR ලැෙÚ# යැN සහ ඒ අයව ඔ�< ෙනාදැ�වXවම mමන ෙමාෙහාතක u 
ෙහ; මරා දැෙම� ඇතැN ගැන �ෙය4… 

ෙR FරෙගවG ඇMෙG තXවය< 7තාගත ෙනාහැn තරR නරකN. සNෙගා< 7 
4ල Fරෙගය වන, z ෙහාආ (Chi Hoa) Fරෙගදර ඇMෙG පරණ ෙරYමය යටෙX 
8,000 ක ජනතාවS #�ව ෙලF< ෙහළා දn� ලැ· තXවය< යටෙX තබන ලs. 

 Doan, The Vietnamese Gulag.33



අද එම Fරෙගදර Mළ u ම 40,000 ක H_සකට වැw සංඛcාවS Fරගත කර ඇත. 
mස�<න, වා/ව නැ]කම, නැXනR වධ7ංසාව, නැXනR ඔ�<ෙ{ම අX වA< 
Fරකරැව< ෙබාෙහ; #ට 3ය ය]… 

#ෙය%නාමෙ6 FරෙගවG ව?ග ෙදකS ඇත: 4ල FරෙගවG සහ ර�ඳ�R Fර 
කඳ�රැ. ෙදවැ<න ඇXෙX වනා<තරෙ6ය, එෙ-ම Fරකරැව< Î#තා<තය දSවා j 
බලාXකාර ශ¸මය සඳහා �<� 9 Fg]. න¦ nFවS නැත, ඒ 4සා ඔ�<ෙ{ 
#X]ය සඳහා ෙයාදා ග<නට හැn l]මය යා<ත~ණයS ද නැත… 

ෙකා3/4-% ක[මෙ6 පැ]ර යාෙම< ම�ෂcXවය ව?තමානෙ6 u සැබැ#<ම 
Hkmෙල< ආප-සට පැන Fgන තXවයS නR, ඇෙම_ක< අaරාජcවාදය ඔ�< 
පරාජය ntම ඔ�<ෙ{ අsF ෙදය යැN උMරැ #ෙය%නාR ෙකා3/4-%වාu<ෙ{ 
අවස< පUකාශය< අ<]ෙR u පU]Sෙ�ප කර<ෙ< නR, එෙහනR අH, 
#ෙය%නාමෙ6 Fරකරැව< ජාතc<තර රM mරැස සං#ධානෙය<, සහ ෙල;කය ©රා 
ඇ] මා��ය සං#ධාන වA<, සහ Fය� ෙහාඳ 7තැ] 34�< ෙව]< ඉGලා 
Fg<ෙ< හැn ඉSම�< අHට අෙE �S#Øන තXවය< වලට 4මාවS ලබාගැlම 
සඳහා සNනNä ෙප] එව<න nයාN. දැ< අHට මැෙර<නට ඕනෑ! අHට ෙR n[යාව 
සඳහා උද� කර<න, හැn ඉSම�< අHව මරා දම<න. අH සදාකG ඔබට ණය 
ෙව¥. 

 #ෙය%නාමය, 1975 අෙග;-M—1977 ඔSෙත;බ?  34

 අවාසනාව<තකම සහ ම?දනෙය< පළා �ය, ¥�� ෙකාGලකරැව< #F< මරා දමන 
ලද නැXනR sෙ6 �§ මැෙරන ලද බ�තරයS j Fය දහ- ගණනක ෙබ;% ජනතාවX 
ෙR “4දහස” ගැන අ¥M ඉs_පX ntමට ඇMG කළ /MN. ම?දනය A7G ntෙR පළ¥ 
සැබෑ සලmණ එ<ෙ< 1986 u පමණn. ඒ #ෙය%නාR ෙකා3/4-% පSෂෙ6 නව මහ 
ෙGකR, #ෙය< වැ< A< (Nguyen Van  Linh) ෙhශපාලන Fරකරැව< #ශාල සංඛcාවS 
4දහ- කර3< උMරැ පUෙhශය< 7 H7g ඝාතක කඳ�රැ වසා දැ¡මN. අ>X ද³ඩ l] 
සංග�හයS අවසානෙ6 u පUකාශයට පXකර<නට 4ය3තව ]À�. AබරGකරණ n[යාවAය 
ඉතාමX බයා� ෙලF< සහ පර-පර ෙලF< Fhධ jෙ6ය. ෙකා<ස?ෙවg� සහ 
පU]සං-කරණවාu< අතර ෙනාස<�< සමබර තXවයn< 1990 ගණ< සටහ< #ය. 
ෙබාෙහ; අයෙ{ බලාෙපාෙරාXM ම?දlය ආශාව< 4සා කඩා වැ�. ඒ �නX අX 
අඩං¶වට ගැlR දැ< වඩාX පUෙ�ස3< ඉලSක කරග43< එෙ-ම ඒවා n[යාXමක 
ෙව<ෙ< සාෙESෂ ෙලF< mඩා ප_මාණෙය4. ෙබාෙහ; #hවM< සහ ආග3ක නායකය< 
තවමX වධ7ංසාවට ලS9 අX අඩං¶වට පXෙව]. උMෙ? ��කර පළාX Mළ පව]න 
අසMට 4සා හටග<නා ලද කැරA මැඬලන ලhෙh අ]ශය පUච³ඩXවයS භා#තෙය4. 
�නෙ6 Fhධ jවා ෙම<ම, තXවය u?ඝ කා§න A7G බවn< /M 9ම සඳහා වැwම 
ෙහාඳ අව-ථාව පෑෙද<ෙ<, රජෙ6 ඍð පාලනෙය< සහ ෙකා3/4-% පSෂෙය< 
ගැලෙව<නට හැnයාව ලැෙබන වැwෙව3< පව]න ෙපෟhගAක වcවසායකXවය සඳහා 
රටවැFය< හැn තරR සංඛcාවට ඉඩ uෙම4. �නෙ6 ජනගහනයටX වැwෙය< �EපX j 

 Quoted in ibid.34



ජනගහනයක ෙR අව-ථාෙ� u එ<න එ<නම වැwෙවන අ>X සහ වැwෙය< සාමානc j 
ආකාරයක ම?දනයS හද<ෙ< අ]ශෙය< ��ත j වcාපා_ක මාñයාවn.  

ලාඕ-: පළා යන ජනගහනයS 

 #ෙය%නාR ෙබ;% ජනතාවෙ{ නාටcමය කත<දරය ගැන සැෙවාම අසා ]Àණ ද, 
ඒX 1975 #ෙය%නාමෙ6 FhÉ< වA< ප�ව ෙකා3/4-% බවට පXj ලාඕ- රට සලකhu 
සමා�පා]කව ජනගහනෙය< #ශාල ෙකාටසS එරg< පළා ෙගා- Fg]. HkගX ෙලF< 
ලාඕ- වැFය<ට පළා යෑම සඳහා කළ /Mව ]Àෙ< 3ෙකා<{ ගඟ (Mekong River) 
තරණය කර තාNල<තයට H#¯ම පමණn. ලාඕසෙ6 ජනගහනෙය< බ�තරය ගං 
3gයාවෙX නැXනR ඒ අසල ÎවX j 4සා සහ ම?දනය< සාෙESෂව ¯3ත j 4සා, 
4Sම යාම ඉතා පහ� jෙ6ය. කÏකරෙ6 ÎවX j (100,000 S පමණ) ෙමා<{ (Hmong) 
�� ජා]කය< ෙව]< Fයයට 30 කට වැw සංඛcාවS, සහ #hවM<, තාSෂණෙ�u<, 
සහ 4ලධාt< Fයයට 90 කට වැw සංඛයාවS ඇM�ව රෙට< පළා �ය සංඛcාව 300,000 
S පමණ (ජනගහනෙය< Fයයට 10 S) H_සS ෙව]. ෙකා3/4-% ආFයාෙ� ඊට වැw 
#ශාල ජනගහනයS රෙට< පලා යන අව-ථාවS දn<නට ලැෙබ<ෙ< 1950-1953 u 
උMරැ ෙකා_යාෙ� u පමණn. 

 1945 u Fට ලාඕසෙ6 ඉරණම #ෙය%නාමෙ6 ඉරණම මත රඳා පැව]ණ. පUංශය 
අනMරැව ඇෙම_කාව හ¥දා සහාය ද ඇM�ව ඔ�<ෙ{ සහාය ෙදන ලhෙh එ#ට පUධාන 
වශෙය< පැව] දS�ණාංශ රාජා³¦වටN. #ෙය%නාR ෙකා3/4-%වාu< සහාය �<ෙ< 
#ෙය%නාමය සමඟ 4තc ෙපෟhගAක සබඳතා පැව] ප_-ථාlය ෙකා3/4-%වාu< 
අGපයS #F< පU¥ඛXවය ග<නා ලද පෙත% ලාඕ (Pathet Lao) ෙවතටN. හ¥දා සහාය 
සඳහා ඒ වcාපාරය සRÕ?ණ ෙලF< #ෙය%නාමය මත යැÁ Fgයහ. තැ4< තැන ÎවX j 
අ¦ ජනගහනයn< /M j රෙ% නැෙගන7ර පැXත #ෙය%නාR අ?·දෙ6 ඇෙම_ක< 
අsයර සමඟ ඍðවම පැට§ Fgයහ. ඒ පළාෙත< ෙහ; z 3<ෙ{ සැප/R මා?ග ගම< 
කළහ. එ7 පU]ඵලයS වශෙය< ඇෙම_කා�ව< 4මS ෙනාමැ]ව ඒ පැXතට ෙබ;Rබ 
ෙහළන ලs. ප_-ථාlය ෙමා<{ ජනතාව අතර අතර අ#ගX, බලවX ෙකා3/4-% 
#ෙර;É වcාපාරයS U.S. Àhaමය ෙ-වාව #F< H7වන ලs. එ7 u ඇ]ෙවන අර¥ණ  
සහ උන<�ව �න j සහ #g< #ට පමණS Fhධ j හ¥දා ෙමෙහ/ෙR u සැලnය /M 
තරමක අපරාධ Fhධ ෙනා9ය. 1975 ෙවhu ෙකා3/4-%වාu< නැෙගන7ර පUෙhශෙ6 #ශාල 
ෙකාටසS පාලනය කළහ. ඒX එය ලාඕ- 7 ජනගහනෙය< Mෙන< එකS පමණS jහ. 
ඉ]_ය, (රටවැFය<ෙග< Fයයට 20 S) රඳවා තබා ගැෙනන ලද සරණගාතය< 600,000 S 
ද ඇM�ව Fgෙ6 බට7ර පැXෙX 3ෙකා<{ ගඟ sෙ{ jහ. 

 නව ඉ<��න ෙhශපාලන හැඩගැ-ෙR බලය අGලා ගැlම ඉතාමX සාමකා¡ ෙලF< 
Fhධ jවn, හ_යට ආFයා]ක “ෙවGව% #EලවයS” ෙම4. පැXතS ෙනාෙගන Fg 
පSෂෙ6 7ට© අගමැ] �වානා ෙෆාමා (Souvanna Phouma), නව ෙරYමයට ¥ල�න ෙදන, 
පද#ෙය< පහ කර දැ� රðෙ{ ඥා]ෙයS j �ප�ෙවා<{ (Souphanouvong) mමාරයාෙ{ 
#ෙ�ෂ උපෙhශකෙයS බවට පX#ය. නව “ජනතාවෙ{ පUජාත<ත~වාu ජනරජය” #F< 
#ෙය%නාමෙ6 උදාහරණය අ�ගමනය කරන ලs. පරණ ෙරYමෙ6 (30,000 ක පමණ H_ස) 



Fය� 4ලධාt<ම පාෙÔ ඈත උMෙ? ��කර පළාX වලට සහ #ෙය%නාR මාNම අසල j 
අයහපX ෙhශ¶ණෙය< /M නැෙගන7ර පUා<ත වල H7g පU]අධcාපන කඳ�රැ ෙවත 
යැෙවන ලs. වසර පහS පමණ u?ඝ කාලයS Mළ ෙබාෙහාමයS එ7 රඳවා තැ�ණ. 
“මැරවර අපරාධකරැව<” යැN—පUධාන වශෙය< ෙපා§Fෙ6 සහ /ද හ¥දාෙ� 4ලධාt<—
3,000 S පමණ කක තXවය< පැව] නාR �අR (Nam Ngum) �පXවල H7වන ලද 
ර�ඳ�R කඳ�ර ෙවත යැ��. 1977 u රජ ප�ල අX අඩං¶වට ගැෙනන ලs. රඳවාෙගන 
Fgය u අවසාන mමාරයා 3ය �ෙ6ය. නාටcමය ෙලF< ෙබාෙහ; #ට Fhධ j පළා යෑR 
Fhධ jෙ6 ම<දැN පැහැsA කර<නට එවැ4 FhÉ< ෙබාෙහ; #ට පUමාණවX #ය හැnN. 
රෙට< පළා යන ජනතාවට ෙවw තැÆම අසාමානc ෙදයS ෙනා9ය. 

 #ෙය%නාමෙ6 හටගX FhÉ< වA< ෙම7 තXවය< පUධාන වශෙය< ෙවන- 9මට 
ෙÔM jෙ6 හාර ප< දහසS ගණනn<, #ෙ�ෂෙය<ම ෙමා<{ ජනතාව අතෙ? Fg, 
ෙකා3/4-% #ෙර;É ග_Gලා බලකායS පැව�මN. 1977 u පUෙhශයට අහF< ෙබ;Rබ 
ෙහÞම F� කර<නට තරR එවක පැව] ග_Gලා පU]ෙර;ධය #ෙය<]යා< (Vientiane) 7 
ආ³¦වට පUමාණවX #ය. සහ]ක ෙනාකරන ලද පUකාශ nයා Fg<ෙ< රසාය4ක සහ 
ෛජවරසායන අ# /M j “කහ වැ-සS” පැව] බවN. /hධය කාලෙ6 සච§කරණය කළ 
ප�ව ෙමා<{ ග_Gලා හ¥දා රෙට< #ශාල පUමාණ වA< HටXව යෑම පට< ගX බව 
සහ]ක කරන ලhදN. 1975 u තාNල<තය බලා මහX #ශාල H_- වA< ෙමා<{ 
ජනතාව HටXව �යහ. එ7 u ෙකා3/4-% හ¥දාව සමඟ අ¦ව වශෙය< එක වැදගX 
Fhaයකට ¥ල පෑsණ. ඔ�<ෙ{ ගමෙ< u එSෙක; මරා දමන ලද නැXනR හාමතෙය< 
3ය �ය #<sතය< අ¦ම වශෙය< 45,000 S Fg බව සරණගාත වා?තා දSවN. 1991 u 
ලාඕ- වA< පැ3� 45,000 ක කÏකර ෙමා<{ ජනතාව ඇM�ව, 55,000 ක ජනතාවS 
ඔ�<ෙ{ ගමනා<තය ෙතS බලා Fgන තාNල<තෙ6 කඳ�රැ Mළ Fgයහ. ප� කාලෙ6 u 
එN< සමහර ෙදෙනS පUංශ ගයානාෙ� සරණාගත ර�කවරණය ලබාග<නට සමX jහ. 

 පSෂ සහ රාජc නායකය< ¿hධකරණයට ලS j අව-ථා n7පයS ]Àණ ද ඒවා 
ෙG හලන ලද අව-ථා ෙනා9ය. ඉ< එකS F� jෙ6 1979 u �නය සමඟ හටගX ෙòදයක 
u ය; නැෙගන7ර /ෙර;පෙ6 ෙම< පU]පX]යS ෙගෙන<නට අවශc යැN යR H_සS 
ෙය;ජනා කරhu එවැ4 තෙවකS 1990 u F� #ය. 1988 u #ෙය%නාR ෙසාGදා�ව< 50,000 
S 4Sම යාම, AබරG ආ?Öක පU]සං-කරණ මාලාවS F�9ම, සහ තාNල<තය සමඟ 
මාNR නැවත #වෘත 9ම යනාsෙය< වාතාවරණය ෙබාෙහ; �රට A7G #ය. අද ෙhශපාලන 
Fරකරැව< අ¦ ෙව]. ෙකා3/4-% ෙපUාපගැ<ඩා ද ෙබාෙහ; �රට අ¦ කර ඇත. ඒX “අA 
3AයනයS Fgන රටට” ආප� පැ3ණ ඇXෙX සරණාගතය< ෙදM< දහසS පම�. තව 
�රටX ලාඕ- ඉතාමX �EපX සහ ප�ගා¡ තXවෙය< ප�ෙවන අතර ෙකා3/4-% 
ෙරYමෙ6 උªඡතම අවsෙ6 u රට හැර දා �ය ධනවX සහ උගX Fය දහ- ජනතාවS 
සමඟ සබඳතා වැw කරගැlම මත එ7 අනාගතය රඳා පව�.  35

 Most of this information comes from Martin Stuart-Fox, Contemporary Laos: Studies in the Politics and the Society of the Lao 35

People’s Democratic Republic (St. Lucia: University of Queensland Press, 1982); Martin Stuart-Fox and Mary Koogman, Historical 
Dictionary of Laos (London: Scarecrow Press, 1992); and an interview with Christian Culas, whom I thank most warmly.



24 කා%ෙබ(ජය: ,- කළඹන අපරාධ ,5ධ 6 රට 

	 	 	 ෙඡ(9-;< මා>ෙගා@9 

 පAෂෙC ඉEහාසය ගැන I<Jරැ සහ පKL>ණ <NතරයA අI සැපPය QJP.   1

   ෙපාT ෙපාU 

 මාඕ ෙNJං ,ට ෙපාT ෙපාU දAවා එන අ9වය [සැක 6ව\. ෙAම> රෑ^ <_ලවය 
<aෙTෂණය සහ පහදා ගැbම ෙ% තර% cdකර කරවන එක <රැ5ධාභාසයA වfෙC 
එයP. IටNතර සහායA නැEව ෙල(කෙC වැgම ජනගහනය\9 QJ රෙU hi9 hගටම 
බලය අTලාෙගන ,j9නට සම- ෙරkමයA Ilmවන ලද ෙබPkං ඒකාoපE පාලකයා 
සලක5p කා%ෙබ(ජෙC පqජා rඩකයා [තරඟෙය9ම කමකට නැE සහ බාල පquEය\9 
QJ 6ෙව\. ඒ-, ෙපාT ෙපාU ෙw xමාව9 Eyණ ද, ,යTල සලකා බල5p 'සංNකෘEක 
<_ලවය’ සහ ‘ෙa~dඨ ඉhK I%ම' ෙපb ය9ෙ9, සමාජමය වශෙය9 වඩා-ම ර�gකT 
ෙවනස සඳහා �දාන% ෙවන කm සටහ9 නැ-න% IKA�% h�% වැ[ ෙලස\[: ස%භව� 
මාANවාp-ෙල[9වාදෙC I�ෙවතA හැjයට ෙපෙනන ලද p>ඝ සංක�ා9Eක QගයA 
ෙනාමැEව, එකවර ,යTල ඩැහැ ගැbෙම9 සමNත ෙල,9 ෙකාuQ[NUවාදය NථාIතයට 
ග- වෑයම\. එක සEයක p �දT ක�මය අෙහ(, කර දැuණ; වසර ෙදකකට අ� කාලයක 
p සමNත ෙල,9 ස�හකරණය සාAෂා- කරග9නා ලh; ෙ5පල අPEෙය9 QJ අය, 
<5වJ9, සහ ව�ාපාKකය9 යන පං�9 ��ම[9ම Jර9 කර දැ�ෙම9 සමාජමය 
ෙවනNක% යටප- කරන ලh; නගර සහ ග%බද අතර පැවE �රාතන ෛවරය <සඳන 
ල5ෙ5 එක සEයක p නගර lN කර දැ�ෙම[. ulමත �රෙලාවA හද9නට න% 
පqමාණව- අodඨානය පමණA අවශ� 6 එකම දැය හැjයට ෙපb iෙCය. ඔ�ෙw 
�>Eම- පැර�9න9—මාAN, ෙල[9, Nටා@9, මාඕ ෙNJං—යනාp9ට වැgෙය9 ඉහළ 
Lජbය Nථානයකට ඔ�ව ෙගන යා< යැP, සහ <,වැ[ ,යවෙN රැ,යාෙ� සහ අනJරැව 
�නෙC ,5ධ 6 <_ලවය9 ෙN ම, <,එA වැ[ ,යවෙN <_ලවය ඛම>  �uෙC ,5ධ ෙ� 
යැP \යා ද, ෙපාT ෙපාU <aවාස කෙ�ය. 

  

 Epigraph: quoted in Michael Vickery, Cambodia 1975-1982 (Boston: South End, 1984), p. 148.1



  



 යථා>ථෙය9, ඉEහාසෙC ෙAම> රෑ^ Eයන සල�ණ සෑම <ටකම ෙT ව@9 
@යැෙවf ඇත.  එය එෙN යැP සහEක කර9නට දැ9 ඇE තර% ආ ~ත ග¡9ථ  පව�. 2

ඇ,9 cm සාA¢කරැව9ෙw පqකාශ සහ ප>ෙCෂකය9 <,9 කරන ලද <aෙTෂණ  ව@9 
අමාf¢ක ම>දනය යන ෙ-මාව ඉNමJ කර දAවP. එකම සැබෑ පqaනය න% එවැ[ 
£ය�රැ අපරාධ ,5ධ 6ෙC ඇP සහ ෙකෙNදැP \යාP. 

 ම>දනය යන <ෂය පථය ග-කළ අෙන�- ,ය� ෙකාuQ[NU ආකාර ෙවE9 
කා%ෙබ(ඡෙC ෙකාuQ[NUවාදය ර�gකT ෙල,9 ෙවනN ¤ ඊට වඩා ඈතට hව ය9න\.  3

එl ෙකj කාලය දAවu9—එය පැවEෙC වසර JනA සහ මාස අටA පම¨— ෙ% පqaන 
අෙයA ෙකෙN නඟ9ෙ9 දැP අfව, ෙකාuQ[NU පqපංඥෙC සමහර �@ක හැhයාව9ෙw 
හාස�ජනක [ෙය(ජනයA ෙහ�දර� කරන අNවාභා<ක 6වA නැ-න% එය අ9තවාp සහ 
අසාමාන� ,5oයA ෙ�යැP අෙය�ට ෙපb යP. ඒ ගැන <වාදය \,ෙN-ම අවස9 ¤ 
නැත, ඒ අI ෙAම> රෑ^ l නායකය9 ගැන ඉතා NවTප පqමාණයA පමණA තවම- දැන 
,jන [සා න% ෙනාෙ�. ඔ�9 පq,5oෙC කතා කෙ� එෙහම- අවNථාවක p පමණ\. 
එෙNම ඔ�9 \,වA පqකාශනය ෙනාකළ තර%ය. එෙNම ය% සහායA ලබාගත හැ\ �න 
සහ <ෙයUනා% �රාෙTඛනාගාර වලට I<xමට තවම- හැ\යාවA නැත. 

 <ෙයUනා% �රාෙTඛනාගාර වලට I<xමට තවම- හැ\යාවA නැත. 

 එන�-, අෙ_ භා<තය ෙවfෙව9 ඇE පම¨9 ෙතාරJරැ ස%භාරයA අප සJව 
පව�. කා%ෙබ(ඡය ෙල(කෙC ෙකාuQ[NU රාජ�යA ෙවන අවසාන රටවT ව@9 එකA 
6වද, එය ෙකාuQ[NU 6ෙC ඉතාම- ෙකj කාලයකට පම¨. 1979 ෙව5p එය තම9ව 
ෙකාuQ[NUවාදෙC අ9තවාp ආකාර ව@9 අP9 කරෙගන Ey¨. එවක පැවE ,ය� 
ආකාර වල සමාජයවාද අfව ඒ වසරවල පැවE ,5¬9 දැg ෙN ,- ක%පා කරන ලද 6 
බැ<9 QJ 6වා යැP [aචය කර5p, ප�ව <ෙයUනා% හ�දා අoවාසෙC දශකය සමඟ 
එකJෙවන අ�J “ජනතාවෙw පqජාත9ත¯වාදය” පදන% කරෙගන Eyෙ± “ෙපාT ෙපාU-
අෙය9w සාK (Ieng Sary) ජනසංහාරමය කT@ය” සමNත ෙල,9 ෙහළා දැ�ෙ% 
අPgයෙලාkය මත පදන% 6වA ෙN ෙපb iෙCය.  <9hතය9ව, ෙබාෙහ( cරට 4

<ෙ5ශය9ට පළා ය9නට සම- 6 සරණාගතය9ව, ඔ�9ෙw අ-දැ�% ගැන කතා 
කර9නට hKම- කරවන ලද අතර ෙබාෙහ( අවNථාවල p ඔ�9 ඊට දැg කැමැ-තA ද 
දැA6හ. රටට එන ප>ෙCෂකය9ව ද සාදරෙය9 I�ග9නා ලh. 1992 p එAස- ජා�9ෙw 
සං<ධානෙC <පර%කා´ ඇස යටෙ- බ� පාA¢ක ෙ5ශපාලන ෙරkමයA ද Ilmවන ලh.  5

(ඒ අවNථාෙ� p ම, රෙU ඇJලත ෙභෟEක ත-වය9 සෑෙහන තරමකට පහ� කරවu9, 

 ඔ�9 සෑම <ටම පqEAෙdප කරන ලද ඛම> රෑ^ යන නම ඔ�9 ෙවත IKනමන ල5ෙ5 ,හ·A <,[, ඔ� එය 1960 ගණ9 අග ,j 2

පqථම ගKTලා ක±ඩාය% <Nතර කර9නට ෙයාදා ග-ෙ-ය. කා%ෙබ(ජෙC වැgෙය9 භා<තාෙවන ඒ- ෙපාT ෙපාU <,9 ත[වම 
නායක-වය ෙනාc9 පමණට වැg �5ගºකරණය\9 6 “ෙපාTෙපාUවාp9” ය9නට වැgෙය9 ෙමම පද වහරට අI කැමE ෙව�. 
ෙපාTෙපාUවාp9 යන පදවහර භා<තය [සා ඉෙය9w සK (Ieng Sary) සහ \Q ස%ප9 (Khieu Samphan) වැ[ නායකය9ට තම9ව 
ක�9 ,5¬9 ව@9 අP9 කර ගැbමට ද හැ\යාව ලැ£ණ. 1975-1979 කාලෙC »5ධකරණ ව@9 ගැල¤මට හැ\යාව ලැ¼ෙම9 
\යැෙව9ෙ9 ඔ�9 ද සමහර අEශය £යකරැ අපරාධ වලට ඔ�9ද අfබල c9 බව සහ ඒවා කරෙගන ය9නට ඉඩ c9 බවP.

 “කා%ෙබ(ජ” යන පදවහර ෙමl p භා<තා ෙව9ෙ9 කා%ෙබ(ජය හා ස%බ9ධ 6 ඕනෑම ෙදයA සඳහ9 \´මටP, “ඛම>” ය9න 3

භා<තා ෙව9ෙ9 1970 දAවා ජනගහනෙය9 ,යයට 15 \9 හැෙදන ෙවන- �;තරය9 ,j රටක පqධාන ජනවා>iක ක±ඩායම 
<Nතර \´ම සඳහාP. ජනවා>iක ජාEකවාදෙය9 බලපෑ% ඇE¤ම [සා ෙනා% ෙප9 l මෑත කාºන ආ±� <,9 “කා%ෙබ(ජ” සඳහා 
“ඛම>” ය9න ආෙ5ශ කර ගැbෙ% පqවණතාවයA ද\9නට ලැෙ½. 1975 ,ට 1991 දAවා රෙU [ල නම “කැ%L¾යාව” <ය, එය සරලව 
“කා%ෙබ(ජ” (Cambodge) යැP \යා වැ¿ Eyණ පqංශ නෙ% ඛම> උÁචාරණයP. වචනෙC ස%භවය සංNකෘEක ෙවP.

 �Jහලය දනවන ෙල,9, බටlර <චාරකය9 <,9 පදෙC එTෙල9නට ෙපර ෙමයාකාරෙය9 ෙකාuQ[NU ෙරkමය ඇJලත 4

ජනසංහාරය ගැන පළ�ෙව9ම කතා කර9නට පට9 ග9නා ල5ෙ5 ෙකාuQ[NUවාp9ම <,[.

 ෙකෙN �වද, 1997 Â@ මාසෙC p ෙදවැ[ අගමැE හ9 ෙස9 (Hun Sen) <,9 1993 මැEවරණ ජයග- රණK5 �මරා (Prince 5

Ranariddh)ට එෙරlව රජය ෙපරÃෙ% වැයෑම වැ[ වඩා- මෑත කාºන ,5¬9 ව@9 ය�- අNථාවර ත-වය9 ඇE කරන ලh.



ෙCT <aව<ද�ාලෙය9 ෙමෙහයවන ලද කා%ෙබ(ජ ජනවා>iක සංහාර වැඩසටහන ෙවතට 
U.S. ෙකාංග¡සෙය9 සැල\ය QJ පqමාණයක ප>ෙCෂණ අාධාර �දලA ද ෙදන ලh.) එෙN 
�ව-, සමහර අය ෙ% Nථාවර \´ෙ% ෙමෙහQ% පමණට වැg cර hගට iයා යැP 
සැලÄහ. ඔ�නට අfව, ඛම> රෑ^ l h<ගලවාෙගන ඉEKව ,jන අවසාන [ලධා´9ව 
නැවත ෙ5ශපාලන Aෙdත¯යට අfගත කරගැbම යf රට Jළ ,- ෙනාස9�9 කරවන 
<NමෘE ආකාරයA පවE9ෙ9 යැP දAවන ලh. ජනවා>iක සංහාර සඳහා 6 
ෙකෟJකාගාරය වසා දමා ඇත, එෙNම ෙබාෙහ( ඝාතන �u9 ද නැවත වතාවA යටගසා 
ඇත. 

 ෙකෙN න�c, [a¾තවම uය iය සංඛ�ාව �රණය කර9නට, පqEප-E පKNථාbය 
ෙල,9 ෙකාතර% <<ධ-වය\9 Eyණා ද \යා, සහ ,5¬9 hග හැෙරන ලද [යuත 
ආකාරය සහ hන ගණ9, එෙNම කැ%L¾යාෙ� ෙකාuQ[NU පAෂය (Communist Party of 
Kampuchea -CPK) ඇJලත �රණ �මන ආකාරය\9 ,5ධ 6වාද ය9න- යනාp වශෙය9 
දැනග9නට තව cරට- මහ- කා>යය භාරයA කළ QJ �ව- 1975 ,ට 1979 දAවා 
කා%ෙබ(ඡෙC ,5ධ 6ෙC �මAදැP \යා අ� වැg වශෙය9 අI දැ9 ද[�. ෆÆැ9�වා 
ෙපා9ෙච(Ç (François Ponchaud) �@9 සත�ය යැP පqකාශ කර ,jන ලද ෙ5වT ඔ_� 
කර9නට පqමාණව- තරමට අI දැ9 දැන ,j�.  ඔ�ට ෙපර සPම9 ෙTN (Simon Leys) 6

කළා ෙම9 ඔ� ද, ඔ�ෙw ප¨<ඩය I�ග9නට �@9ම පqEAෙdප කළ වාමාං ක 
<5වJ9 අතර පැවE අfගතව ,¿ම කළඹ9නට සම- 6ෙCය.  <ෙයUනා% 7

ෙකාuQ[NUවාp9ෙw උ-සාහයට අ>ධ වශෙය9 NÈE ව9නට ෙ% පqකාශය9 සත�ය 
හැjයට I�ගැbම ඉතාම- ෙසෙම9 ,5ධ 6 [සා, ෙAම> රෑ^ ෙගෙනන ලද Éෂණය 
යටෙ- ෙගවන ලද Ê<තවල කත9දර බටlර Jළ ෙකාuQ[NUවාදය සහ මාANවාදය 
<,9 ��ණ ෙදන ලද අ>ËදෙC වැදග- �uකාවA රඟන ලh. නාUx9ෙw Qෙද� 
ඝාතනෙC (ෙහාෙලාෙක(NU) යථා>ථය9 ගැන ෙල(කයම දැන ගf I¨ස ඔ�9ෙw ශAEෙC 
අවසාන අ�9සය c9 Qෙද�ව9 ෙම9, <<ධාකාර අනJරැදායක ත-වය9 ව@9 [>Éත 
ෙල,9 ෙ½´ <ෙ5ශය9ට පැන ග9නට සම- 6 කා%ෙබ(ඡ වැ,ය9 සංඛ�ාවකෙw අවසාන 
බලාෙපාෙරා-J �9 6 ඉලAකය 6ෙC සාA¢කරැව9 ¤ම <ය හැ\P. ඔ�9 අ- ෙනාහැර 
,j වෑයම ෙබාෙහ( <ට ඵලදායක 6හ. ,ය� u[N ව>ගයා <,9 ඔ�9ෙw i[,�ව අද 
තම9 <,9 බාරෙගන ඉhKයට ෙගන යා QJP, මාසයA �රා කැළෑෙ� ත[වම හාමතෙය9 
සැKසරන ලද I9 යෙ- (Pin Yathay) ,l කළ QJP: “කා%ෙබ(ජෙC ජනසංහාරය ගැන 
පqවෘ-E ෙගෙන9නට, අI අ-<9ෙÍ �මAදැP <Nතර කර9නට, u@යන හාර ප9,යයක 
IKu, ගැහැÎ සහ දරැව9ව අfක%පා රlතව මරණයට සැල�% කෙ� ෙකෙNදැP 
\ය9නට…රට ෙපාළවට සමතලා කර පqාw-ෙඵEහා,ක Qගයකට ෙගන iෙC ෙකෙNදැP 
\ය9නට, සහ [>දය ෙල,9 රටවැ,ය9ව වධlංසාවට භාජනය කළ හැj ගැන 
\ය9නට…මට Êව-ව9නට උවමනා ෙව9ෙ9 ස%L>ණ වඳකර දැ�ම වළAවා h<ගලවා 
ග9නට සම- 6ව9ෙw සහායට එ9න යැP ෙල(කෙය9 ආයාචනා කර ,j9නටP.”  8

!ෂණෙ% ස'(ලාකාරය 

 François Ponchaud, Cambodia, Year Zero (New York: Penguin, 1978).6

 There were also counterattacks, reassuring and filled with lies. See, e.g., Jérôme Steinbach and Jocelyne Steinbach, Cambodge, 7

l’autre sourire (Paris: Editions Sociales, 1976).

 Pin Yathay with John Man, Stay Alive My Son (London: Bloomsbury, 1987), p. 384.8



දැg ෙN J±gල ජාEකවාදයA Eyණ ද, ඔ�9 ස%L>ණෙය9ම ෙ5Ñය 6 ෙÒදවාචකයක 
<9hතය9 6 බව යථා>ථවාp කා%ෙබ(ජ වැ,ය9 <,9 හÓනා ග[E. එන% පරමාද>Ñ 6 
�ඩා ක±ඩායමA cdට-වය ෙවත හැරැ¨. එl p සා%පqදාPක එºU අය ෙÒදbය ෙල,9 
තම9ව ෙහ( රට ෙ½රා ග9නට පqEචාරයA දැA¤මට අසම- 6හ. ෙ% uශ~ණය ආ,යාෙ� 
ෙහ( ෙවන- තැනක p එතර% ෙලස\9 �<ෙaÔ 6වA ෙනාෙ�, ඒ- එP9 <_ලවයකට 
ය9ෙ9 ඉතාම- කලාJර\9 පමණ\. ලාඕN සහ <ෙයUනාමෙC hග මාP% සමඟ ඈÕ 
ඇE රෙU අ5<�ය �ෙග(ºය Il¿ම සහ ෙඵEහා,ක ෙමාෙහාත, යනාhය ඇJල-ව වරද 
පැට<ය හැ\ ෙවන- සාධක ඇත. 1964 p ,ට <ෙයUනාමෙC xමා රlතව පැවE Q5ධය 
ෙ% ,5¬9 සඳහා �රණා-මක සාධකයA 6වා ය9න ගැන සැකයA නැත. 

,<T Q5ධය (1970-1975) 

 1863 ,ට පqංශ ර�කවරණය යටෙ- පැවෙතන ලද ෙAම> රාජධා[ය ෙබාෙහ( cරට 
හා[යA ෙනාමැEව 1946-1954 ඉ9c�න Q5ධෙය9 ගැලෙවන ලh.  1953 p <ෙයU u9 හා 9

සබඳතා පැව-ෙවන පqEෙර(ධ ක±ඩාය% හැෙද9නට පට9 ග- ෙමාෙහාෙ- p, ,හ·A 
(Sihanouk) රජ�මරා <,9 “[දහස උෙද සා උෙදÖ×ම- ව�ාපාරයA” අරඹන ල5ෙ5ය. 
පqංශය සහ ,හ·A අතර පැවE අනi රාජ�තා9E¯ක සබඳතා ව@9 ඉඩකඩ පෑp ෙ% 
“උෙදÖ×ම- ව�ාපාරය” සැල\ය QJ තරමක සා>ථක-වයA අ-ප- කරග- අතර එP9 
වෙ% ,j ඔ�ෙw <රැ5ධවාp9ෙw ශAEය Øන කරන ල5ෙ5ය. ඒ- <ෙයUනා% 
ෙකාuQ[NUවාp9 සහ එAස- ජනපදය අතර ඊ ළඟට හටගැෙනන ගැmම හ�ෙ� p 
කා%ෙබ(ජය පැ-තA ෙනාෙගන ,¿ම සඳහා ඔ� <,9 ග- ,Q% සමබර \�යාව [සා 
ඔ�ට lu 6ෙC ,ය�ම පAෂ වල අ<aවාසය සහ රට ඇJලත 6 එ9න එ9නම 
වැgෙවන cරවෙබ(ධයP. 

 1970 මා>J මාසෙC p රජ�මරාව ඔ�ෙw සභාෙව9 සහ ඔ�ෙwම ආ±�ෙව9 
ෙනරපන ලh. ඒ U.S. මධ�ම y5o ඒකකෙC (එl \�යාකා´ සහභා×-වෙය9 ෙනා�ව- 
පැහැh@වම එl) අfමැEය යටෙ- ය. රට <ය�ලකට ඇද වැm¨. <ෙයUනා% �� 
ජාEකය9ට එෙරl £ය�රැ ජනවා>iක සංහාර පට9 ගැ[ණ. දළ වශෙය9 රෙU වාසය 
කරන ලද <ෙයUනා% ජාEක 450,000 9, ද�Î <ෙයUනාමය ෙවත පළා ය9නට Jෙන9 
ෙදකA ෙවත බලා-මක 6හ. ෙකාuQ[NU <ෙයUනා% තානාපE කා>යාල ෙගාඩනැÙ@ 
�Áචා දමන ලh. එෙNම රෙU ,jන ,ය� <ෙ5Ñය හ�දාවලට වහාම ඉව-ව ය9නැP 
අවසාන [ෙ�දනයA [�- <ය. ෙ% අවසාන [ෙ�දනය ය9න සැබැ<9ම ෙනාසලකා 
හැKණ. රෙU ඇJලත ඛම> රෑ^ හැෙර9නට ෙවන- \,c uත¯ පාA¢කෙයA ෙනා,j 
හැෙනාP නගරය අ< සහ හ�දා උපෙ5ශකය9 සපයu9 සහ <ෙයUනාමය ඇJලත ��Î 
කඳ�රැ ෙවත යාමට පහ�ක% සපයu9, <ෙයU u9 ෙවත ��ම[9ම සහාය ෙද9නට 
�රණය කෙ�ය. ඛම> රෑ^ නාමෙය9, නැ-න% තම9 ��ණ c9 පාÁචලය [සා දැg ෙN 
ෙක(පයට ප-ව එෙතA ඔ�ෙw නරකම හJර9 6 පKNථාbය ෙකාuQ[NUවාp9 සමඟ 
අ-වැT බැඳග- ,හ·A නාමෙය9, <ෙයUනාමය <,9 රෙU වැg ෙකාටසA අoවාසයට 
අවසානෙC p අTලා ග9නා ලh. ෙබPkං ව@9 සහ හැෙනාP ෙවE9 ලැෙබන උපෙදN මත 
ෙකාuQ[NUවාp9 <,9 ඔ� ෙවfෙව9 රJ පලසA hග හැKය ද ඔ�ට \,c සැබෑ 
ෙ5ශපාලන බලයA ෙනාc9හ. ඒ අfව අභ�9තර ගැmම රාජ�ය ෙකාuQ[NUවාp9ට 
එෙරl ඛම>  ජනරජය බවට ප-<ය. ෙදවැ9ෙ9 නායකයා 6ෙC (ඉAම¨9ම මාෂT බවට 

 The best recent history of Democratic Kampuchea (the official name of the Khmer Rouge state) is David P. Chandler, The Tragedy of 9

Cambodian History: Politics, War, and Revolution since 1945 (New Haven: Yale University Press, 1991); see also Marie-Alexandrine 
Martin, Cambodia, a Shattered Society (Berkeley: University of California Press, 1994).



ප-ෙවන) ජනරාT ෙලා9 ෙනාT (Lon Nol) ය. ඛම>  ජනරජෙC හ�දාව9 උJරැ 
<ෙයUනාමෙC හ�දාව9ට වඩා සැල\ය QJ ෙලස\9 c>වල 6හ. නගර සහ ට�9වල 
වාසය කළ <5වJ9 සහ මධ�ම පාංEකය9 අතර ,හ·A තව cරට- Iqය ෙනා¤ෙම9 
වාසයA ලබාග9නට අසම- 6හ. වැgකT ය9නට ෙපර ඔ�9ට ,5ධ 6ෙC අහ,9 
ෙහළන ෙබ(%බ පqහාර, අ< සහ හ�දා උපෙ5ශකය9 සඳහා ඇෙමKකාෙව9 ආධාර 
ඉTල9නටP; ඔ�9ද ද�Î <ෙයUනාමෙය9 අසා>ථක මැhහ-¤මA බාරග9නා ලh. 

 1972 �ල p ෙදවැ[-ෙච9ලා (Chenla-II) ෙමෙහQෙ% අEමහ- අසා>ථක-වෙය9 ප�ව 
ෙහාඳම Kප½@ක9 හ�දා <නාශ කර දැ�Î ප�ව, ඛම> රෑ^ <,9 පqධාන නගරබද 
පළා- වෙU බලය තහ�රැ කරග[5p, අවසානෙC p අහ,9 පමණA සැපQ% යවත හැ\ 
ත-වයට ප-ෙවu9, Q5ධය p>ඝ කාºන rඩා ඇEකරන ත-වයA බවට හැKණ. ෙ% 
ප�ප,9 පහරෙදන \�යාව මාරක ෙල,9 <නාශකා´ 6හ. <ෙයUනා% වැ,ය9 ෙම9 
ෙනාව එවැ9නA \,දා අ-<ඳ නැE ජනගහනය එP9 අNථාර කරන ලh. ඇෙමKකාව 
<,9 අහ,9 ෙහළන ලද ෙබ(%බ ඉමහ- 6හ: සට9 කලාප ෙවතට ෙටා9 540,000 කට 
වැg ��රණ Úව� පqමාණයA ෙහළන ලh, එP9 වැg පqමාණය වැෙට9ෙ9 1973 
අෙග(NJෙ� p එවැ[ පqහාර සඳහා U.S. ෙකාංග¡සය <,9 අර�දT කපා හK9නට ෙපරP. 
ෙබ(%බ පqහාර [සා ඛම> රෑ^ ෙw පqගEය අ� කරන ලh. ඒ- ඒ [සා ඇෙමKකාfව9 
ගැන දැ9 5ෙ�ෂෙය9 I´ ,j Ijසරබද පැE ව@9 අ;E9 බඳවා ගත හැ\ය�9 \, 
ෙලස\9 lඟයA ඇE ෙනා¤ම තහ�රැ කරන ලh. ජනරජය ඉ9 තව- අNථාවර කරන 
ල5ෙ5 සරණාගතය9 මහ- සංඛ�ාව@9 නගර ෙවතට ඇp ය9නට පට9 ගැbම 
ෙÛJෙව[, ෙබාෙහ( <ට u@යන 8 A 6 �� ජනගහනෙය9 Jෙන9 එකA පමණ එෙN 
iයහ.  ෙ% සරණගාතය9 ෙගාඩගැxම [සා, ඛම> රෑ^ ලද ජයග¡හණෙය9 ප�ව නාගKක 10

ෙපෙදN ෙවE9 ජනතාව ඉව- \´මට හැ\යාවA පෑhණ, එP9 නැවත නැවත- ඔ�9ෙw 
ෙපqාපගැ9ඩා ව@9 ඛම>  ෙමෙN \යා ,j9නට ද හැ\යාව ලැËහ:  “අI ෙල(කෙC 
ෙa~dඨතම �IK බලය පරාජය කරන ල5ෙද� ඒ [සා අෙන�- ,ය� <රැ5ධවාp9—
Nවභාව ධ>මය, <ෙයUනා% වැ,ය9, සහ අෙනA ,ය� ෙදනා හ�ෙ� ජයග¡හණය අ-කර 
ගf ඇත.”  11

 1975 අෙ_qT 17 වැ[දා ෙනා% ෙප9 (Phnom Penh) සහ අවසාන Kප½@ක9 නගර 
ඇද වැ¿ම- p>ඝ කාලයA ENෙN අෙ_Aෂා කරන ල5දA [සා එය ,5ධ ¤ම සැන,TලA 
ෙම9 පරාkතය9ට පවා දැf¨. එවැ[ �Kරැ සහ [ර>ථක ,<T Q5ධයකට වඩා නරක 
ෙවන- \,වA නැතැP එl p අභÝපගමනය ෙකKණ. ඒ- සල�Î හැම <ටම එl 
E£ණ: පqච±ඩ-වය සහ අ9තවාp ෙමෙහQ% සඳහා ඔ�9 සJ ,- සසල කරවන 
නැÞරැව <දහා පා9නට ඔ�9 ජයග¡හණය ෙතA බලා ,jෙC නැත. 1974 p �රාතන 
රාජ�ය අගfවර 6 ඌෙඩා9w (Udong) අTලා ගැbෙම9 ප�ව ඔ�9 දස දහN ගණ[9 
ජනතාව ස�ල ඝාතනය කරන ලh.  12

 රට �රා “[දහN \´ම” පැEර ය5p, න�ාPකව �Kරැ අපරාධකරැව9 ෙවfෙව9 ෙව9 
කර EË “ර�ඳ�% මධ�Nථාන” ව@9 අ;E9 Ilmවන ලද “පqEඅධ�ාපන මධ�Nථාන” 
ෙව9 කර හÓනා ගැbම එ9න එ9නම cdකර <ය. �ල p ෙ% පqEඅධ�ාපන මධ�Nථාන 
හැඩ ගසන ල5ෙ5 ෙලා9 ෙනාT ෙw හ�දාෙ� ,රකරැව9ට පqධාන වශෙය9 ෙව9 6 1950 

 David P. Chandler, Brother Number One: A Political Biography of Pol Pot (Boulder: Westview Press, 1992); and Ben Kiernan, The Pol 10

Pot Regime: Race, Power, and Genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975-1979 (New Haven: Yale University Press, 1996), 
pp. 20-25.

 See, e.g., Haing S. Ngor and Roger Warner, Surviving the Killing Fields: The Cambodian Odyssey of Haing S. Ngor (London: Chatto 11

and windus, 1988), p. 71.

 Chandler, Brother Number One, p. 308, n. 28; Kiernan, Pol Pot Regime, p. 108.12



<ෙයU u9 ,ර කඳ�රැ ආකෘE අfවP. ,ය� Kප½@ක9 වැ,ය9 Qද ,රකරැව9 ෙනාව 
ෙàශෙÚ(Ø9 යැP සැලෙකන ලද [සා ෙමl p Ê[වා ස%�Eය ෙයාදා ගැbම පqaනයA 
ෙනා¤ය. පqංශ ෙ�වා නැ-න% ෙ5Ñය වැ,ෙයA ෙ�වා, <ෙයUනාමෙC p උවමනාෙව9ම 
,රකරැව9 ඝාතනය ෙනාකරන ලh. ඒ- එයට පටහැ[ව ෙකා%ෙබ(ජෙC p, දැgම දරදá 
ෙරkමය සාමාන�යය බවට ප-<ණ. ,රකරැවාෙw සාමාන� ඉරණම මරණය <ය QJ යැP 
�T කාලෙC p ම �රණය කරන ලh. ෙහ9K ෙලාකාÇ (Henri Locard) <,9 අධ�යන 
කරන ලද එක <ශාල කඳ�රක ර�ඳ�%කරැව9 1,000 කට වඩා ,jයහ.  1971 p නැ-න% 13

1972 p Ilmවන ලද එl හJරැ ෙසාTදාcව9, දරැව9 ද ඇJල-ව ඔ�9ෙw සැබෑ 
නැ-න% එෙN යැP සැලෙකන ලද ප�T, ෙබෟ5ධ මහÎ9 ද, සැකයට පාත¯ 6 
සංචාරකය9, සහ ෙවන- අය එl ,රගත කරන ලh. ක>කශ I�ෙව-, හාමතෙC තබන 
ආහාර පqමාණ, සහ ��Tව පැEර යන ෙර(ග වල පqEඵලයA හැjයට ෙබාෙහ( ,රකරැව9 
සහ දරැව9 ,යTල9ම වාෙw ඉතාම- ඉAම¨9 uය iයහ. එක ස9ධ�ාවක p EහA 
පමණ සංඛ�ාවA මරා දැෙමන පK5ෙද9, මරණයට පැuණ¤ම ද සාමාන�යA 6ෙCය.  14

 දැවැ9ත පqමාණ ව@9 ,<T ජනතාව Iටමං \´ම 1973 p ඇරâණ. <ෙයUනාමය 
අසල මාP%බඩ කලාපයA 6 ට\ෙය( (Takeo) පqා9තය ෙවත 40,000 පමණ IKසA මාරැ 
කර යවන ලh. එෙNම ෙබාෙහ( ෙදෙනA ෙනා% ෙප9 ෙවත පළා iයහ. ෙකා%ෙපා9w චැ% 
(Kompong Cham) ට�ම අTලා ග9නට ග- වෑයම අසා>ථක ¤ අ-හැර දැ�ෙ% p ඔ�9 
හා ප�බැxමට එAෙව9නට ඛම> රෑ^ <,9 දහN ගණනක �රවැ,ය9ට බලා-මක 
කරන ලh.  ෙලා� �ඩා ,යTෙල9ම �@9ම අTලා ග- පqථම නගරය 6 ක�ා� (Kratie) 15

ව@9 එl සමNත ජනගහනය ඉව- කරන ලh. 1973 වසර යf උJරැ <ෙයUනාමෙය9 
�රණා-මක ෙල,9 කැã යන වසර ෙල,9 ද සල�Î <ය. U.S. හ�දා ඉව-ව යාම ගැන 
1973 ජනවාK මස පැ´,ෙC පැවE සාකÁඡා වලට සහභා× ¤මට කැ%L¾යාf 
ෙකාuQ[NU පAෂය පqEAෙdප \´ෙම9 අමනාප 6 උJරැ <ෙයUනාමය සහාය මහ- 
ෙලස\9 අ�කර දැ�හ, එP9 කැ%L¾යාf ෙකාuQ[NU පAෂයට ඛම> රෑ^ ෙවත 
බලපෑ% කරත හැ\යාවට අ� ¤ iෙCය. එෙN හටගැෙනන ,5¬9 ව@9 වා,ය ලබාග- 
ෙපාT ෙපාUෙw ක±ඩායම  කා%ෙබ(ජයට ආප� පැuණ ,j “<යෙU u9 ඛම> ” දළ 16

වශෙය9 1,000 A පමණ Jර9 කර දැ�මට පට9 ග-හ. ෙ% ක�9 පqංශ <ෙර(¬ 
පqEෙර(ධ සට9කා�9 1954 Ê[වා සාම ස%�Eෙය9 ප�ව හැෙනාP බලා iය අයP.  17

ඔ�9ෙw අ-දැ�ම සහ <ෙයUනාමෙC ෙකාuQ[NU පAෂය සමඟ පැවE ඔ�9ෙw 
සබඳතා [සා, පqංශෙC අධ�ාපනය ලබu9 ,jය p, නැ-න% ඉ9c�න Q5ධෙය9 ප�ව 
පමණA ෙකාuQ[NUවාදයට එකJ ෙවන ලද බ�තරය ,j ඛම> රෑ^ නායකය9 ෙවfවට 
ඇE සැබෑ <කTපයA ඔ�9 <,9 [ෙය(ජනය කළහ.  ඛම> රෑ^ ෙවE9 ය% IKසA 18

පqංශ ෙකාuQ[NU පAෂෙC සට9කා�9 ෙල,9 ෙ5ශපාලනමය ��Îව පට9 ෙගන 

 Henri Locard, “Tramkâk District in the Grip of the Khmer Rouge,” paper presented at the conference “Cambodia: Power, Myth, and 13

Memory,” Monash University, December 1996, pp. 26-33. 

 රහස�තාවය ඔ�9ෙw පමණට වැg අවධානය 6 [සා ඛම> රෑ^ <,9 මරණයට ප�Î¤% හැම <ටම රාE¯ෙC p \�යා-මක කළහ.14

 Kiernan, Pol Pot Regime, p. 167.15

 lට� ආ±� ඇමEවරැ9 සහ 1967 දAවා ෙනා% ෙප9 l ෙකාuQ[NU පAෂෙC bEමය අä�ඛය ෙලස ,යTල9ම ෙපb ,jන 16

ල5දා 6 ද, � Q9 (Hou Youn), � [% (Hu Nim), සහ \Q ස%ප9 අෙන�- නායකය9 6හ. 1963 p පට9 කැර@කරැව9 ෙල,9 
<j9 <ට සට9 කරu9 ,jන ලද ෙනා9 ¾යා (Nuon Chea), සාඕ I% (Sao Phim), ෙසා9 ෙස9 (Son Sen), ෙවා9 ෙවU (Vorn Vet), 
ඉෙය9w සK සහ ඔ�ෙw භා>යාව, (ෙපාT ෙපාU ෙනාෙහා-) සෙලා- සා> (Saloth Sar) ෙw භා>යාව, ඉෙය9w E¯- (Ieang Thirith), සහ 
\Q ෙපානK (Khieu Ponnary) අෙන�- අයP. අවසානයට සඳහ9 කරන ෙදෙදනා සෙහ(දKය9 6හ. 1920 ගණ9 වල p ඉපpම [සා ෙ% 
ක±ඩායම එකම පර%පරාවකට අPE ෙවE.

 Kiernan, Pol Pot Regime, p. 108. 17

 Chandler, Brother Number One, pp. 63-64.18



,jයහ. <ෙයUනාමෙය9 කැã iය ප�ව, 1960 p කැ%L¾යාf ෙකාuQ[NU පAෂය 
[>මාණය කරන ලද යැP \යා ඛම> රෑ^ <,9 ඉEහාසය ය� @ය9නට පට9 ග-හ. 
ඒ- සැබෑ ඉEහාසය 6ෙC එය 1951 p ෙහා ¾ u9 ෙw ඉ9c�න ෙකාuQ[NU පAෂෙC 
ෙකාටසA හැjයට <ෙයUනාමය ෙA�9åයව £l 6වA ¤මP. ෙමම ක�ෙම(පායෙය9 එl p 
වධlංසාවට ප-කරන “51 ෙදනාෙw” ,ය� ෙඵEහා,ක bත�ාfÄල භාවය ඉව- කර 
දමන ලh. එP9 <ෙයUනා% ෙකාuQ[NU පAෂෙය9 කෘEම ෙල,9 කැã ය9නට ද 
මා>ගය පාදන ලh. <ෙයUනා% හ�දා සහ ඛම> රෑ^ අතර පqථම වැදග- ගැm% ඇE 
ෙව9ෙ9 ෙ% කාල වකවාÎෙව9 ප�වP.  19

ජනගහනය Iටමං \´ම සහ ෙව9ව තැ¼ම (1975-1979) 

 ෙනා% ෙප9 නගරෙC වැ,ය9ට-, කා%ෙබ(ජෙC hගහැෙරන �<ෙaÔ ,5¬9 ගැන 
පqථම වරට වටහා ග9නට අවNථාව පෑෙදන ෙස� ෙල(කයට- , ඛම> රෑ^ ජයග¡හණෙය9 20

ප�ව එl සමNත ෙල,9 ජනතාව ඉව- \´ම ය9න දැg EගැNමA ඇE කරන ලh. ඇE 
<ය හැ\ ඇෙමKකාf ෙබ(%බ පqහාර ව@9 ඔ�9ෙw ආරAෂාව තහ�රැ \´ම සඳහා සහ 
ඔ�9ට ෙවන- තැනක p වැgෙය9 ෙහාæ9 ආහාර ලබාpම සඳහා එය ,cෙව9ෙ9 යන 
ඔ�9ෙw අ;- Nවාuවරැ <,9 ඉhKප- කළ පැහැh@ \´ම නගරෙC වැ,ය9 I�ග9නා 
ලද බවA ෙපb iෙCය. සාෙ_Aෂව Ê<ත අTප සංඛ�ාවA අlu �වද ෙ% නගර ව@9 
ජනතාව ඉව- කර දැ�ම, \,c සැකයA නැEව සදාකාºන ෙල,9 ෙරkමය ස%බ9ධව 
,lෙවන එය අEශය �<ෙaÔ ,5oය\. ඒ කාලෙC p ජනතාවට ක9න ෙබා9න ෙහාæ9 
ලැෙබu9 පැවE අතර ඔ�9 ෙසෟඛ� ස%ප9න ද 6හ, එෙNම ර9, ආබරණ, සහ සමහර 
<ට ෙඩාල> පවා වැ[ �වමාරැ අගෙය9 QJ බ� සහ තම9ෙw අPEෙය9 QJ ෙ5වT 
සමහරA අරෙගන ය9නට අවසර ලැ£ණ.  හJරැ ,රකරැව9 මරා  දැ�ෙ% අ�වA 21

ෙනාමැE �ව-, පqEෙර(ධ දAවන ලද අයව උදාහරණ ෙල,9 ෙයාදා ගැfන-, ක�මව- 
ෙල,9 මෘග-වය පැවEෙC අ�ෙව[. Iටමං කරන ලද�9 අතර බ�තරය ෙකාTලකෑමට 
ෙහ( ෙස(h,යට භාජනය ෙනා6හ. u@යන 2 A ,ට u@යන 3 A දAවා 6 නගරෙC 
සමNත ජනගහනෙය9 සමහර <ට 10,000 A පමණ සංඛ�ාවA—ෙර(හTගත ෙර(×9, 
වයසක උද<ය, ෙර(× අය, අබල cබල අය, එෙNම (සමහර <ෙටක ප�T Ij9) ,යh<නසා 
ග9නා ලද අය—නගරය lN \´ෙ% ඍè ෙහ( වක� <9hතය9 6හ. හාර ප9,ය දහසA 
ෙවන- නගර ව@9 ද ඉව- කරන ලද [සා එl p රෙU ජනගහනෙය9 ,යයට 46-54 A 
අතර සංඛ�ාවA මහපාරට ඇද දමා Eyණහ.  මෘග-වයA ෙනාමැ E �ව-, ෙ% නගර 22

lN \´ම ය9න ,ය� h<ගලවා ග-ත�9ෙw මතකෙC සදා ෙනාමැෙකන ෙN සටහ9ව 
Eෙබන අEශය ක%පbය ,5oය\. [වහ9 හැර දාය9නට ඔ�9ට ලැyෙ± පැය 
<,හතර\. දවN Jනකට ප�ව ආප� එ9නට ඉඩ ලැෙබනවා යන ෙබාරැෙව9 ය% තර% 

 Serge Thion, “Chronology of Khmer Communism, 1940-1982,” in Revolution and Its Aftermath in Kampuchea: Eight Essays, ed. 19

David P. Chandler and Ben Kiernan (New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1983), pp. 301-302.

 ෙමම I�ෙවත 1975 ජනවාK මාසෙC �රණය කරන ල5දA බව ෙපෙනP, අ;- �දT අÁé ගැxෙම9 ප�ව ඍèවම �දT ක�මය 20

අෙහ(,කර දැ�ෙම9 ප�ව. එම I�ෙවතට <ෙර(ධය දAවන ලද එකම නායකයා 6ෙC ,හfA ෙරkමෙC lට� ඇමEවරෙයA 6 සහ 
KCP l [>මාතෘ සාමාkකෙයA ද 6, බලපෑ% එTල \´ෙ% හැ\යාෙව9 QJ 6 � Q9 පම¨, ඊ ළඟට එන මාස \lපෙC p පැවE 
ඉහළ තනJරැ දර9න9 සඳහා 6 පළ� »5ධකරණ මාලාෙ� p ඔ� අJරැදහ9 6ෙCය.

 ඛම> රෑ^ <,9 ඛම> �ල� ක�මය අෙහ(, කර දමන ලදහ. එl p ඔ�9 ෙනාcm පqEඵලයA න% වහාම �වමාරැව සඳහා 21

(bත�ාfÄල ෙනාවන) ෙඩාලරය ෙයාදා ගැbමP.

 Marek Sliwinski, Le génocide Khmer rouge: One analyze démographique (Paris: L’Harmattan, 1995), p. 30.22



ෙලසකට ය� <aවාසය තහ�රැ \´මA ,5ධ �ව- , ඔ�9ෙw ස�පතම ඥා�9ව පහ� 23

ෙල,9 අlu ෙ� යැP, සමහර <ට සදාකාºන ෙලස\9 අlu ෙ� යන u[N සංAෙෂ(හය 
Jළ ඔ�9 lර ¤ ,jන බවA ඔ�නට දැf¨. ඔ�9 හැර දා යන වාසNථානය අfව 
ගමනා9තය �මAදැP පදන% ෙවන Iටමං ¤ෙ% ලAෂ�යA කරා ,නාවA ��ෙ± 
ෙනාමැE ෙසාTදාcව9 (yothea) <,9 ඔ�9ව ඇදෙගන iයහ. ෙ% [සා Iටමං ¤ෙ% 
ලAෂ�යට ළඟාෙව9නට ක�9 ෙව9 කරන ලද ප�T වලට නැවත හ�¤ෙ% අවNථාව 
ෙබාෙහ( cරට අlu ¤ යන ලh. මරණෙC සහ බලාෙපාෙරා-J �9¤ෙ% ද>ශනය9 හැම 
අත 6හ. ෙබාෙහ( <ට සE ගණනනාවA ENෙN ,cවන ලද, ගමනා9තය ෙතA යන 
ගමෙ9 p ඛම> රෑ^ ෙවE9 \,ෙව�ට ආහාර ෙහ( ෛවද� සහායA ෙනාලැ£ණ. 

 ෙ% පළ� Iටමං \´ෙ% p නගරවාx9ව ව>×කරණය \´ම පqථම වරට ,5ධ 6ෙCය. 
ඒ ග%බද පාරවT අසල p ය. එය ෙබෙහ<9 අං�ර ෙල,9 ,5ධ 6 අතර ජනතාව ඔ�9 
ගැන \යා ,jන ලද අfව අ� වැg වශෙය9 ,5ධ 6ව\. ඉලAකය 6ෙC හැ\ පමණ 
හ�දා [ලධා´9 සහ මධ�ම සහ ඉහළ තනJරැ දරන [ලධා´9 ෙසායා ගැbමP. ඒ 1976 
දAවා ෙ5ශෙC නාuක පqධා[යා 6 ,හ·Aට අගනගරෙC අ;- ආ±�වA Ilmවාග9නට 
හැ\යාව ලබාගැbම I¨ස යැP න�ාPකව \යැ<ණ. ඒ-, පqාෙය(iකව ,5ධ 6ෙC ඔ�9 
බ�තරය වහාම ස�ලඝාතනය \´ම නැ-න% ,රබාරෙC ,jයp වැgකT ෙනායා uය 
යෑමP. ෙපා@N පාලනෙC දෘdj ෙක(ණෙය9 පැහැh@ කර ෙනාහැ\ පKh, ඛම> රෑ^ <,9 
,ය� අනන�නතා පත¯ <නාශ කර9න යැP [ෙය(ග කර Ey¨.  එl පq EඵලයA 24

වශෙය9 ෙබාෙහ( රජෙC ෙNවකය9 සහ lට� ෙසාTදාcව9 තම9 ග%බද වැ,ය9 \යා 
ෙපb ,ju9 මඳ වාසනාව\9 h<ගලවා ග9නට සම- 6හ.  25

 එවැ[ දැවැ9ත ජනතාව yරැJ Ij9 Iටමං කර යැ¤මA පාලනය \´මට, 1975 p 
\�යාකරැව9 සහ lතවාp9 120,00 A පමණA ,j, ඔ�9 ෙබාෙහාමයA මෑතක p බැÕ 
,jන ලද, එP9 බාගයA පමණA ෙසාTදාcව9 6 ඛම> රෑ^ හට සං<ධානා-මක 
හැ\යාවA ෙනා¤ය. ඉව- කරන ලද අයට ඒ අfව ගෙ% පqධා[යා එකඟ ෙව9ෙ9 න%, 
තම අ;- [වහ9 ඔ�නට ඕනෑම තැනක (නැ-න% ඔ�නට හැ\ තැනක) Ilmවා 
ග9නට අවසර ලැ£ණ. කා%ෙබ(ජය <ශාල ෙනා6ව\, දැg ජනගහන ඝන-වයA ෙනා6 
අතර සෑම නගරවා,ෙය�ටම පාෙÛ ග%බද Êව-වන ඥාEෙයA ,jයහ. ෙබාෙහ( ෙදෙනA 
ඔ�9 හා එකJ ව9නට iයහ. ඔ�9ව ය�- Iටමං කරන ෙනාල5ෙ5 න% එP9 ඔ�9ෙw 
h<ගලවා ගැbෙ% අවNථාව වැg 6හ. සමNතෙය9 ග- කළ ත-වය එතර% cdකර 
ෙනා¤ය. සමහර අවNථාවල p ගෙ% අය ෙ% නගරෙය9 ඉව-කර එවන ල5ද�9ට 
ෙගෟරවය දAව9නට ගවෙයA පවා මරා දැ� අතර ඔ�9ෙw නව [වහ9 ඉhකරග9නට 
ගෙ% අයෙw සහාය ලැ£ණ.  ෙපාcෙ� ෙ% ෙමාෙහාෙ- ,ට ෙරkමය කඩා වැෙටන ෙතA, 26

,ය� සාA¢කරැව9 එකා ෙම9 පqකාශ කර ,j9ෙ9 ජනතාව එ\ෙනකාට උද� කරග- 
බව සහ එතර% ශා´Kක පqච±ඩ-වයක [යැ�ෙ9 නැE බව- සහ ljහැjෙC ubමැරැ% 
\´ම සඳහා iෙC නැE බව-ය.  (ඈත Ijසරබද වාසය කළ �� ජනවා >iකයA 6) 27

 සමහර �5ගලය9 ඉතාම- �� පqමාණයක තම බ� අතැEව iෙC ම9දැP \යා ෙමP9 පැහැh@ කරත හැ\P, <ෙaෂෙය9ම ක� 23

කඩෙC p �වමාරැ කරගත හැ\ ෙවන- \,c බ�වA ෙනාමැEව, එය ඊ ළඟට උදා 6 මාස සහ අ�රැc වල p h<ගලවා ගැbමට �@ක 
වශෙය9 හැ\යාවA ලැෙබන මාධ�යA බවට ප-<ය.

 <_ල¤ය Nවභාවය\9 ෙනාQJ \,වA @යා තැ¼ම ගැන ආධානග¡ාØ ෙල,9 පැවE <ෙර(ධය ෙමය පැහැh@ කරත හැ\ එකම 24

ෙÛJව <ය හැ\P. ජාEක �NතකාලෙC p ෙම9 ෙපා- <නාශ කර දැ�ම නැ-න% අ-හැර දැ�ම, නැ-න% ඒවා ,ගරU හදන කඩදා, 
හැjයට ෙයාදා ගැ[ණ.

 See Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 62, 68; Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 130.25

 Statement by Channo, Phnom Penh Post (hereafter PPP), 7 April 1995, p. 5.26

 See, e.g., Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 59, 97, 221-223.27



ඛම>  ෙලාය (Khmer Loeu) සමඟ සබඳතා <ෙaෂෙය9ම uත¯Ñº ෙලස\9 ෙපf¨.  28

ඛම> රෑ^ <,9 ඔ�9ෙw �Tම ආර%භක කඳ�ර Ilmවාග9නා ලද ෙ% ඛම>  @ෙය( 
ක±ඩායම ෙරkමය <,9 අ� තරu9 1977 දAවා <ෙaෂ සැල\@ දAවන ලද 
ෙකාUඨාශයA ¤ම ය9න J�9, ෙවන- පැEවල ෙN ම, ෙපාcෙ� පැවE c_ප-කම සහ 
එක අෙය�ෙw කට I´ම තව අෙය�ෙw �සi9නට ෙÛJ වන ෙල,9 ෙපාcෙ� පැවE 
c_ප-කම හ�ෙ� ග%බද වැ,ය9 සහ අ;E9 ආ අය අතර ෙනාස9�9 ත-වය9 Eyණ 
බව අIට [ගමනය කර9නට හැ\යාව ලැෙ½. එවැ[ ත-වය9 මහා පරා>ථකා� \�යාව9 
සඳහා ඉඩ පාද9ෙ9 ඉතාම- කලාJර\[.  29

 නගරවාx9 yරැJ Ij9 ගමට ඒම [සා ග%බද Ê<තෙC දැවැ9ත ෙපර�යA ,5ධ 
<ය, <ෙaෂෙය9ම ස%ප- සහ පKෙභ(ජනය අතර සමබරතාවය ස%බ9ධෙය9. වයඹ hග 
පqාෙ5Ñය අංක 5 l පැවE සරැ තැ[තලා �Þරැ යාය9 වල ,j වැ,ය9 170,000 කට 
අ;E9 පැuෙණන ලද 210,000 A එකJ 6හ.  Q5ධය පට9 ගැbම- සමඟ ඛම> රෑ^ 30

පාලනෙC ,jන ලද “70 ගණ9” ෙනාෙහා- “ග%බද වැ,ය9” (prasheashon shah) යැP 
හැæ9ෙවන ලද අතර සහ “අ;- ජනතාව” (prasheashon thmei) ෙනාෙහා- “75 ගණ9” 
නැ-න% “අෙ_qT 17 වාx9” යැP හැæ9ෙවන ලද අය අතර පරතරයA ඇE කර9නට කළ 
හැ\ ,යTල CPK  <,9 කරන ල5ෙ5ය. “ෙ5 ශෙ_q � [>ධන පංEය සහ ෙ% “ධනවාp 
අoරාජ�වාp9ෙw ලැ\ය9” අතර පංE 5ෙ�ෂයA උ-පාදනය කර9නට- එය වෑය% 
කෙ�ය. ෙa~¨ ෙදක\9 QJ bE ප5ධEයA හÓ9වා ෙදන ලh; එl p ග%බද වැ,ය9 
පමණA, එl �; බ�තරය 6 අයට පමණA අP�9 lu 6හ. �T කාලෙC p ෙපෟ5ග@ක 
ඉඩ% වල �ඩා පqමාණයක වගා කර9නට ඔ�නට අවසර ලැyණ අතර [>ෙ5Ñත 
කැ9j9වල p අ[A අය ඉhKෙC p අfභව කර9නට ,5ධ 6හ. ඔ�9ෙw ආහාර මඳ 
ෙලස\9 වැg ෙහාඳ බව\9 QJ 6 අතර ඉඳlෙටක p ච9ද පqතෙC ෙAවල ච9ද 
අෙ_AෂකෙයA පමණA ,j9ෙ9 න% පමණA එවැ[ මැEවරණයක p ච9දය පqකාශයට 
ද අවසර ලැ£ණ. අපා�ඩ ක�මයA ඉතා ඉAම¨9 සාAෂා- කර ගැ[ණ. ක±ඩාය% ෙදක 
ෙව9 ෙව9ව ගෙ% Êව- 6වා පමණA ෙනාව ඔ�9 අතර <වාහ ෙකෙN ෙවත-, �@ක 
වශෙය9 ඔ�නට එ\ෙනකා සමඟ කතාබහ \´මට පවා අවසර ෙනා¤ය.  31

 ෙ% ජනගහන ක±ඩාය% ෙදක වැg කT ෙනායා නැවත- ෙබදන ලh. සමNත 
ස�හකරණෙC ෙකාටසA හැjයට ග%බද වැ,ය9ව “c_ප- ග%බද වැ,ය9,” “ඉඩ% lu 
ග%බද වැ,ය9,” “ධනව- ග%බද වැ,ය9” සහ lට� ෙවෙළ9ඳ9 යැP ෙබදන ලh. 
අ;E9 පැu¨ ජනතාව අතර lට� ,<T ෙNවකය9 සහ <5වJ9 අතෙර9 [ලධා´9 
ෙනාවන අය සහ අධ�ාපනයA ෙනාමැE 6 අයව ඉAම¨9 ෙව9කරන ලh. <5වJ9 සහ 
lට� ,<T ෙNවකය9ෙw ඉරණ% ෙපාcෙ� ෙÒදbය 6හ: ඔ�9ව ක�ම ක�මෙය9 
»5ධකරණයට හ� 6හ, එෙNම සෑම අfපqා_Eක »5ධකරණයක p ම êරාව@ෙC තව- 
gංගA පහE9 ,j අය හ�ෙවu9 අවසානෙC p ක±ඩාය% ෙදකම ස%L>ණෙය9ම 
අJරැදහ9 6හ. 1978 9 ප�ව »5ධකරණ වලට කා9තාව9 සහ දරැව9ද ඇJල- ෙවන 
ලh. 

 ඒ- CPK  නායකය9ට සමNත ජනගහනය Ijසරබදකරණය කර¤ම පමණA 
පqමාණව- ෙනා¤ය. මාස \lපය\9 පමණA ප�ව ‘නව ජනතාවෙw’ ෙබාෙහාම IKසකට 

 Usha Welaratna, Beyond the Killing Fields: Voices of Nine Cambodian Survivors in America (Stanford: Stanford University Press, 28

1993), p. 78.

 See the general discussion about relations between the peasants and the New People in Kiernan, Pol Pot Regime, pp. 210-215.29

 Ibid., p. 219.30

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 93.31



අ;- Iටමං \´ෙ% මධ�Nථාන වලට ය9නැP [ෙය(ග කරන ලh. ෙ% අවNථාෙ� p 
ඔ�9ෙw ඉරණම ගැන \, හඬA නැìමට ඔ�නට අවසර නැE 6හ. උදාහරණයA 
වශෙය9 1975 සැ_තැ%බ> මාසෙC p පමණA නැෙගනlර සහ i¨ෙකාන පqෙ5ශ ව@9 
හාර ප9,ය ලAෂයක ජනතාවA වයඹ hගට iයහ.  එක �5ගලෙය Aව J9 හතර 32

වතාවA Iටමං කර යැ¤ම අසාමාන�යA ෙනා¤ය. එයට අමතරව “වැඩකරන හ�දා” 
පැවEයහ, ඒවා ෙවfෙව9 ,ය� තරැණ අයව සහ දරැව9 ෙනාමැE ෙදම�Iය9ව ඔ�9ට 
[>ෙ5 ත 6 ග%මාන ව@9 මාස ගණනාවකට අP9 කර යවන ලh. ෙරkමෙC අර�ණ 
සතර<ධ 6ෙCය. පළ�වැ9න, ඇE<ය හැ\ ය% ෙ5ශපාලන ත>ජනයA නැEකර දැ�ම 
සඳහා ග%බද වැ,ය9 සහ ‘නව ජනතාව’ අතර p>ඝ කාºනව පැවEය හැ\ සබඳතා 
ෙගාඩනැìම වැළැA¤මP.  ෙදවැ9න, ඔ�9 ව�රන ල5ෙ5  අNවැ9න ෙනÃම සඳහා ඉඩ 33

ෙනාpෙම9, සහ ඔ�9ෙw බ� බාlරාhය සමඟ යෑම තව- මනා ෙල,9 වැළැA¤ෙම9 
ෙරkමය <,9 ‘නව ජනතාව’ “[>ධන පා9Eකය9 කර¤ම” සඳහා ෙවෙහෙසන ලh.  34

ෙතවැ9න, කÓකරෙC සාෙ_Aෂව [සරැ �uෙC වගා \´ෙම9 සහ ග%බද ෙපෙදN ව@9 
IටNතර 6 වනා9තර ෙපෙදNවල තැ[9 තැන ජනගහනය ,jන ලද පැEවල වගා 
\´ෙම9 වැ[ මහා පKමාණෙC කෘ¢කා>uක ව�ාපෘE පට9 ගැbම හරහා ජනගහනෙC 
එහා ෙමහා යෑම ��ම[9 පාලනය \´ම පව-වාෙගන යෑමට- ඛම> රෑ^ ෙවෙහxමP. 
හතරවැ9න, ෙරkමය <,9 \,c සැකයA නැEව “[dඵල කටවT” හැ\ තර% 
පqමාණයA ඉව- කර දැ�මට ෙවෙහxමP. සෑම අfපqා_Eක ඉව- කර දැ�ෙ% වැඩ 
සටහන\9ම—පP9 ඇ<ද යෑම, කර-ත ව@9, නැ-න% සමහර <ට ඔ�9ෙw ගමනා9ත 
කරා ය9නට සEයA තර% p>ඝ කාලයA වැය ෙවන පමණට වැgෙය9 IරැÎ c%Kය 
ව@9—දැg ෙN අ� ෙප(ෂණය\9 QJ 6 ජනතාවට ඉතාම- ෙවෙහසකර අ-දැ�මA 6හ. 
ෛවද� පහ�ක% සපයන Nථාන උග¡ ෙල,9 lඟ 6 [සා අlu 6 Ê<ත සංඛ�ාව ඉතාම- 
ඉහළ 6හ. 

 “Nෙ�Áඡාෙව9” මාරැ ¤% මඳ වශෙය9 ෙවනN කාරණය\. ‘නව ජනතාව’ ට “ඔ�9 
උප9 ගම ෙවත ආප� යෑම” නැ-න% ත-වය9 පහ� 6, වැg ෙසෟඛ� පහ�ක% සහ 
වැgෙය9 ෙහාඳ ආහාර පැවE ස�පාකාරයක ෙNවය \´ම යන ෙදෙක9 එකA ෙත(රා 
ගැbමට අවNථාව ෙබාෙහ( <ට ෙදන ලh. [ත� ෙල,9ම එ<ට වැgෙය9 ,j Nෙ�Áඡා 
ෙNවකය9 ත-වය9 Eyණාට- වැgෙය9 නරක තැ9වලට තම9 වැ¿ ,jන බව ෙසායා 
ග-හ. එවැ[ මාරැ \´මක <9hතෙයA 6 I9 යෙ- ෙ% ෙපාෙරා9c ෙබාරැ බව ද\9නට 
ඉෙගන ග-ෙ-ය: ඒ�ය�5ගල පqවණතාවය9 ව@9 QJ �5ගලය9 ෙත(රා අP9 කරන 
උපායකට වඩා වැg යමA එl 6ෙC නැහැ…ඒ උíලට වැmණ ඕනෑම අෙයAට දැන 
ග9නට ලැෙබ9ෙ9 ඔ�ෙw පරණ තාෙT පqවණතා ව@9 ඔ� ඉව-¤ නැE බව- සහ ඒ 
[සා ත-වය9 තව- නරක 6 ගමක වැgෙය9 දැg පqE��Î වලට සහභා× ෙව9නට 
,5ධ <ය QJ බව-ය. Nෙ�Áඡා ෙNවකය9 හැjයට ඉhKයට ඒම [සා ජනතාව එl p 
තම9ව ෙහළා දැ�ම කරෙගන ,jයහ. ෙ% ෙනාවරhන I�ෙවත ෙයාදා ෙගන අප අතර ,j 
වැgෙය9 අNථාî �5ගලය9ව, එන% තම9ෙw ඉරණම ගැන අ�ෙව9ම තෘ_Eම-ව ,j 
අයව ෙසායාෙගන ඉව- කර9නට ඛම> රෑ^ සම- 6හ.”  35

 Kiernan, Pol Pot Regime, pp. 97.32

 ජනගහනය හh,ෙCම බලා-කාරෙය9 ඉව- \´% ,5ධ 6 [සාෙව9 අසා>ථක ෙවන පලා ය9නට හදන ලද සැල�% සහ කැර@ 33

අවNථා \lපයA I�බඳව I9 යෙ- සටහ9 තබP.

 ෙබාෙහ( <ට ජනතාවට අPE 6ෙC හැ9දA සහ භාජනයA පමණ\. See Charles H. Twining, “The Economy,” in Cambodia 34

1975-1978: Rendezvous with Death, ed. Karl D. Jackson, (Princeton: Princeton University Press, 1989), p. 121.

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 124.35



»5ධකරණ සහ ස�ලඝාතන වල කාලය (1976-1979) 

 සමාජෙC <<ධ කාරකය9 ව>×කරණය \´ෙ% සහ Jර9 කර දැ�ෙ% ෙ%[යාව 
ෙහu9 ෙහu9 ෙ5ශපාලන êරාව@ෙC �cනටම ළඟා <ය. ඉහE9 සඳහ9 කළ පKh � 
Q9 (Hou Youn) වැ[ <ෙයUනා% ජාEකය9ෙw සැබෑ සහායකය9ව ඉතාම- �T කාලයක 
p ම ��ම[9ම ඉව- කර දැ� Ey¨. 1975 ෙදසැ%බ> මාසෙC p ,යTල9ම 
ෙකාuQ[NUවාp9 ෙනා6 “රාජ�ය ආ±�ෙ�” රාජ� තා9E¯කය9ව ෙNවෙය9 අP9 කර 
දමන ලh. ෙද9ෙනA හැෙර9නට අ[- ,යTල9වම වධlංසාවට ප-කර මරණයට 
ප�ණවන ලh.  \,c සාමාන� ච>යාමය හැඩය\9 CPK  ෙනාQJ 6 බැ<9 සහ <<ධ 36

�ෙග(ºය කලාප Jළ <<ධ පqමාණ ව@9 Nවාය-ත බවA පැවE [සාෙව9 එ\ෙනකා 
ගැන සැකය පැවE වාතාවරණයA [ර9තරෙය9 රජයන ලh. අෙ_qT 17 ෙතA හ�දාව 
එAස- කරf ලැyෙ� නැත. ත-වය තව- නරක අතට හරවන ල5ෙ5 ආ>ïකය 
<නාශයට ප- ¤ම- සහ 1978 p සා>ථක <ෙයUනා% පqEපqහාර එ9න එ9නම වැg ¤ම- 
සමÙ[. 

 1976 සැ_තැ%බ> මාසෙC p CPK êරාව@ෙC “ෙනා%මර 6” ෙහව- \ෙයා uයාN (Keo 
Meas) අ- අඩංíවට ගැbම- සමඟ ඉතාම- ෙ�ගව- මUටම\9 පAෂය ඇJලE9 
<නාශයට යu9 පවEන බව පැහැh@ <ය. \,c න� ෙහ( පැහැh@ ෙච(දනා \,දා 
ෙනා¤ය, එෙNම ,රගත කරන ලද ,යTල9වම මර9නට ෙපර %ෙTÁඡ ෙල,9 ශා´Kක 
වධlංසා වලට ප�Îවන ලh. <9hතය9ෙw “පාෙප(Áචාරණ” පමණ\9 ඔ�9ට එෙරlව 
ෙගනන ලද “ෙච(දනා” ගැන අදහසA ලැෙ½. ඒ- ෙපාT ෙපාU මතවාදෙය9 ෙවනN¤% ගැන 
\,<ෙටක පැහැh@ බවA ෙනා¤ය. <ෙයUනා% ෙකාuQ[NU පAෂය සමඟ, (නැ-න%, � 
[% (Hu Nim) ෙල,9 �න ‘හතරෙදනාෙw කT@ය’ සමඟ) ක�9 සබඳතා පැව�ම, එෙNම 
�<ෙaÔ íණාංගය9 නැ-න% Nවා¬න-වෙC ජවය ගැන යා9තu9 ෙහ( සල�Î දැA¤ම 
යනාhය ඇE ඕනෑම අෙයA [සැකෙය9ම මැඬºමට ඉලAකය 6ෙCය. ෙපාT ෙපාU ෙw 
ෙa~dඨ බවට ත>ජනයA ෙවන ඕනෑම íණාංගයA ම>දනයට ෙÛJ 6හ.  නායක-වය 37

අතර EË rඩෙන(9මාදය, Nටා@9වාදෙC නරකතම £ය�රැ අපරාධවල <කට ¾ත¯යA 
ෙම9 6ෙCය. »5ධකරණය ගැන වාදය\9 ප�ව පව-වන ලද ෙකාuQ[NU පAෂ 
කාඩ>වරැ අතර 6 එA අධ�යන සැ,වාරයක p, “මධ�NථානෙC” ,j ඉහළම නායකය9 
එhන කටQJ [මා කෙ� “පංE හJර9 සමඟ දරැÎ සහ \, ෙලස\9 එකඟ ෙනාෙවන 
මරණය දAවා 6 සටන\9…<ෙaෂෙය9ම අෙ_ <_ල¤ය [ලතල දරන අය අතර,”  ගැන ෙ5ශනය\[. 1978 Â@ මාසෙC p පAෂෙC මා,ක සඟරාව 6 “<_ල¤ය 38

ෙකාg”  (Tung padevat) ද9වා ,jෙC  ෙමෙNය:  “[ලතල දරන අය අතර, මධ�NථානෙC, 
�ලNථානවල සහ කලාප Jළ, එෙNම ග%මාන වල, අෙ_ හJර9 හැම තැනම ,jE.”  ඒ 39

ෙව5p බ�තර පqාෙ5Ñය ෙTක%වරැ ද සමÙ9 1975 ඔAෙත(බරෙC ඉහළම තනJරැ දරන 
ලද [ලධා´9 දහJ9 ෙදනාෙග9 පN ෙදෙන�ව මරණයට ප-කර Ey¨.  1978 p පද< 40

බාරග- අ;- නායකය9 හ- ෙදනාෙග9 ෙදෙදෙන�ව 1979 ජනවාK ෙව9නට ෙපර 
මරණයට ප�Îවා E£ණ. »5ධකරණය එයටම ඉ9ධන සපයන ල5ෙ5ය; අවශ� 6ෙC අ- 
අඩංíවට ගැbම සහ “CIA ඒජ9තවරෙයA” යැP ෙහළා දැ�% JනA පමණ\. ඔ�9ෙw 
පqධාb9ෙw ,- සJm කර9නට �මන ෙහ( <hය\9 හැ\ පම¨9 පාෙප(Áචාරණ ලබා 
ගැbමට පqaන කරන අය අEශෙය9 උන9c 6හ. පKකTපbය �ම9ත¯ණ බ�ලව 

 According to Julio Jeldres, one of Sihanouk’s advisers, in PPP, 20 September 1996.36

 Chandler, Brother Number One, pp. 205-209.37

 Kiernan, Pol Pot Regime, p. 333.38

 Chandler, Tragedy of Cambodian History, p. 298.39

 හැම කලාපයAම එවැ[ ෙදපා>තෙ%9J \lපය\9 QJ 6හ.40



පැවEණ. එෙNම අ;- ප5ධE [තරම අ;ෙත9 ෙසායා ගැ[ණ. <ෙයUනා% ෙවත ඇE 
අ9ධ 5ෙ�ෂය [සා යථා>ථය ගැන ,ය� අවෙබ(ධය9 ජනතාව අතෙර9 නැE¤ iයහ. 
“<ෙයUනා% CIA” l සාමාkකෙයA යැP \යා එක ෛවද�වරෙයAට ෙච( දනා එTල <ය; 
ඔ�ව සංචාරකෙයA ෙම9 ෙවN වළාෙගන ,j ඇෙමKක9 ඒජ9තවරෙයA <,9 බඳවා 
ග9නා ලදැP සැකයට ප-<ය.  £% මUටu9 Jර9 \´% ,5ධ 6හ; “CIA සමඟ හ�T 41

¤ කටQJ කරන ලද ෙÚ(Ø9” යැP \යා එක hNE¯Aකය 70,000 ක වැ,ය9ෙග9 40,000 
A මරා දැ�ණ බව එක ඇNතෙ%9Jවකට අfව දැAෙ�.  42

 එන�- සැබෑ දැවැ9ත ජනවා>iක සංහාරය ,5ධ 6ෙC නැෙගනlර කලාපෙCය. 
එhKවාp <ෙයUනාමය පෙස\9 ,jෙCය. කලාපෙC හ�දා සහ ෙ5ශපාලන පqධා[යා 6 
සාඕ I% (Sao Phim) <,9 ශAEම- පKNථාbය බල කඳ�රA ෙගාඩනඟා E£ණ. 1978 
මැP ,ට Â[ දAවා 6 ෙකj කාºනව පැවE ,<T Q5ධය Jළ, මධ�ම ෙරkමයට එෙරlව 
පKL>ණ ෙල,9 hය- 6 එකම කැර�Tල හටග-ෙ- එl p පමණ\. ෙටාT Nෙල9w 
(Tuol Sleng) l මධ�ම ,රෙගදර Jළ නැෙගනlර ,ට පැuෙණන ලද කාඩ>වරැ 409 A 
,ර අඩN,යට දැ� ප�ව, සහ ,යTල අlu ¤ ඇතැP පැහැh@ 6 ප�ව, සාඕ I% 
,යh<නසා ග9නා ල5ෙ5ය. ඔ�ෙw අවමංගල�යට පැu¨ <ට ඔ�ෙw භා>යාව සහ 
දරැව9ව මරා දමන ලh. ඒ පqෙ5ශෙC <� තැ[9 තැන <,ර ,j අ<ග- හ�දා \lපයA 
කැර�TලA ෙගෙන9නට තැ- කළහ, ඒ- අනJරැව ඔ�9 <ෙයUනාමයට ෙගාN, එl p 
ජාEක ගැල�% ව�ාපාරය සඳහා ෙනාවැ�Î ෙපර�ණA Ilmවන ලh.  අනJරැව එය 
හැෙනාP ,ට ෙනා% ෙප9 දAවා <ෙයUනා% Qද හ�දාව සමඟ අ-වැT බැඳෙගන iයහ. 
මධ�ම අoකා´9 <,9 නැෙගනlර පාලනය නැවත ලබා ග[5p, ඔ�9 ඒ පqෙ5ශෙC Êව- 
6 ,ය� ජනතාව “ඛම>  ,රැරැ වල ,jන <ෙයUනා% ජාEකය9” යැP ෙTබT කරu9 
ඔ�9ව මරණයට [යම කළහ. 1978 මැP ,ට ෙදසැ%බ> දAවා සට9කා�9 සහ තරැණ 
අයෙග9 පට9 ෙගන, u@යන 1.7 ක ජනගහනය\9 100,000 - 250,000 - අතර 
ජනතාවA ස�ලඝාතනය කරන ලh. සාඕ I%ෙw ගෙ% ප�T ,යTලම එන% ප�T 120 A 
(700 ක IKසA) ඝාතනය 6හ.  තව- ගමක ප�T 15 \9 7 ෙදෙනA පමණA h<ගලවා 
ග-හ, ප�T 12 A ��ම[9ම Jර9 6හ.  Â@ මාසෙය9 ප�ව h<ගලවාෙගන ,jන ලද 43

අයව ටðA රථ, c%Kය සහ ෙබ(Um ව@9 ෙවන- කලාප වලට ෙගන යන ලද අතර ඔ�9ව 
ක�ම ක�මෙය9 Jර9 කර දැuණ. තව- දහN ගණනA මාරැ කර යැ¤% අතරමඟ p uය 
iයහ. �නෙය9 <ෙaෂෙය9 ආනයනය කරන ලද [T පැහැE වNත¯ හැඳ ,j9නට 
ඔ�9ට බලා-මක 6හ; ෙපාT ෙපාU පාලනය යටෙ- අෙනA ,යTල9ම ක� හැඳ ,jයහ. 
ක�මාfÄලව, එතර% ස5ද බ5ද ෙනාමැEව, අෙනA ග%වැ,ය9ෙw ඇN වලට හ� 
ෙනාෙවන ෙN [T හැඳ ,j ජනතාව අJරැදහ9 ¤ iයහ. වයඹ hග එක ස�පාකාරයA 
ෙවත අවසානෙC p <ෙයUනා% ජාEකය9 එ5p, නැෙගනlර වැ,ය9 3,000 \9 ඉEKව 
,jෙC 100 A පම¨.  ෙරkමය කඩා වැ¿ම- සමඟ ෙ% £ය�රැ අපරාධ තව- £යජනක 44

අතට හැKණ. තරැණ IKu සමඟ කා9තාව9, දරැව9 සහ වයසක උද<ය ද ස�ලඝාතනය 
කරන ලh. �T කාºන ග%වැ,ය9 සමඟ ‘නව ජනතාව’ ද මරා දමන ලh. ක>තව�ය 
උ�ලා ගත ෙනාහැ\ තරu9 <ශාල 6 බැ<9 ඛම> රෑ^ <,9 සාමාන� ජනගහනය, 
සමහර “75 ගණ9 අයව” පවා ඔ�නට ස�ලඝාතන කර9නට සහාය pම I¨ස බලා-මක 

 Chandler, Brother Number One, pp. 207, 209; idem, Tragedy of Cambodian History, p. 295.41

 Kiernan, Pol Pot Regime, p. 418.42

 Ben Kiernan, “Wild Chickens, Farm Chickens, and Cormorants: Kampuchea’s Eastern Zone under Pol Pot,” in Chandler and 43

Kiernan, Revolution and Its Aftermath, pp. 191-197.

 Chandler, Tragedy of Cambodian History, pp. 296-297; Kiernan, Pol Pot Regime, pp. 392-411.44



බලෙය9 ෙයාදවා ග-හ. <_ලවයට පාලනෙය9 i@Ø සෑම ,ය� කා%ෙබ(ජ වැ,ෙයAවම 
iලග9නට මාන බලu9 ,jෙCය. 

 ඛම> රෑ^ <,9 [>මාණය කරන ලද ෙÒදbය ත-වෙC පKමානය ගැන සාA¢ 
දැAෙව9ෙ9 රෙට9 පළා iය සංඛ�ාෙව[. 1975 අෙ_qT l පැu¨ අය අ-හැර දැ� <ට, 
1976 ෙනාවැ%බ> මාසය ෙව5p තාPල9තය බලා පළා iය සරණගාතය9 සංඛ�ාව 23,000 
කට වැg 6හ.  1977 ඔAෙත(බ> මාසය ෙව5p <ෙයUනාමෙC කා%ෙබ(ජ වැ,ය9 60,000 45

කට වැg සංඛ�ාවA ,jයහ.  ෙ% ,ය� සරණගාතය9 පළා ය5p භයානක අනJරැදායක 46

ත-වය9ට ��ණ c9හ: අTලා ගැbම යf [a¾ත මරණයP, එෙNම සJරැ වනා9තරෙC 
hන ගණ9 නැ-න% සE ගණ9 සැKසර9නට ,5ධ ¤ම පළා යෑමට ඇJල- 6ව\.  පළා 47

ය9නට පට9 ග9නට ෙපර පවා ජනතාව ,jෙC [ර9තර <ඩාප- බව\[. එ[සා එවැ[ 
අ9තරාදායක ත-වය9 ෙබාෙහ( අයව අෛධ>යම- කළහ. වෑය% කළ අය අතK9 
සා>ථක 6ෙC ඉතා �ඩා ෙකාටසA පම¨. I9 යෙ-ෙw ක±ඩායම ඔ�9ෙw ගැල¤ යාම 
ඉතාම- �Aෂම ෙල,9 සැල�% කළ න�- Iට- 6 �T ෙදාෙළාN ෙදනාෙග9 h<ගලවා 
ග-ෙ- හතර ෙදෙනA පම¨. 

 මාස <NසA පමණ මාP%බඩ <j9 <ට හටග- සට9 ව@9 අනJරැව 1979 
ජනවාK මාසෙC p <ෙයUනාමය <,9 කා%ෙබ(ජය ආක�මණය කරන ලh. කා%ෙබ(ජ 
වැ,ය9 මහ- බ�තරය ඔ�9ෙw පැuñම සැල�ෙ� ඉමහ- [දහN කර ගැbමA 
හැjයටP, එපමණA ෙනාව අද- එය එෙNම ,lකරf ලබP. එවක සාමාන�යA 6 එක 
,5oයA ෙමෙNය, සැ%ල�U (Samlaut) l ග%වැ,ය9 (1976 කැර�TෙT ¤රය9) <,9 
ඔ�9ෙw ඛම> රෑ^ වධකය9ව ස�ලඝාතනය කරන ලh.  අවසාන u[-Jෙ� p ඛම> 48

රෑ^ <,9 ද £ය�රැ අපරාධ ගණනාවA කරන ල5ෙ5ය; mඔT Nෙල9w (Tuol Sleng) 
ඇJ� ,රෙගවT \lපයක p [දහN කර ග9නට පැu¨ අයට [දහN කරග9නට 
\,ෙවA ,jෙC නැත.  ඊට ප� එන මාස \lපෙC p කා%ෙබ(ජ වැ,ය9 ඔ�9ව [දහN 49

කරග-ත�9ෙw �ළාෙව9 ucණ ද, එෙNම හැෙනාP ෙරkමෙC අäපqායය9 \, ෙලස\9 
මා·Ôය ෙනා�න ද, එක �@ක පK,5oයA ඉEKව පව�: එ9න එ9නම වැg වැgෙය9 
ubමරැ 6 ඛම> රෑ^, <ෙaෂෙය9ම 1978 p, ෙ% <ෙයUනාමය <,9 කළ හh, ආක�මණය 
[සා ගණනය කළ ෙනාහැ\ Ê<ත සංඛ�ාවA ගලවා ගැ[ණ. එතැ9 පට9 රට 
ක�මාfÄලව ය�- Ê<තය පව-වාග9නට වෑය% කරu9 පවEP; රටවැ,ය9 ෙසෙම9 
තම9ෙw අP�9 ය� ලබා ග[E, ඔ�9ෙw ෙබ(ග වගා කර ග[E, ඔ�9ෙw අධ�ාපනය 
සහ ආගම හදාරන වෑය% වල ෙයෙදE, එෙNම ඔ�9ෙw රට ෙස� ෙල(කය හා අfගත 
කරග9නට කටQJ කරE. 

./ (0ෙ1 //ධ ආකාරය4 

 Kiernan, Pol Pot Regime, p. 144.45

 සට9 පට9 ෙගන Eෙබන ලද ප�ව- කා%ෙබ(ජය ෙවත ය% ජන සංඛ�ාවA යවන ලදැP ය9න ගැන, සමහර <ට ගවය9 සඳහා 46

�වමාරැ කරග9නට, වා>තා \lපයA එකඟ ෙවE (see esp. Chandler, Tragedy of Cambodian History, p. 276) ෙ% ජනතාව 
[a¾තෙය9ම අ-වන මරණ සඳහා ආප� එවන ල5දා <ය හැ\P.

 See, e.g., Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 368-413.47

 Y. Phandara, Retour à Phnom Penh: Le Cambodge du génocide à la colonisation (Paris: A. M. Métailié, 1982), p. 228.48

 Quoted in Henri Locard, Le gulag Khmer rouge (University of Lyon II, Department of Languages, 1995), p. 17, reprinted in 49

Communisme, nos. 47-48 (1996), 127-161.



£ය�රැ ත-වය9 ය9න සෑම <ෙටකම සංඛ�ාව9 ස%බ9ධෙය9 6වA ෙනාෙ�. ඉහත 
ඇE <Nතරය ක%L�යාf ෙකාuQ[NU පAෂෙC සැබෑ Nවභාවය ගැන ෙහාඳ අදහසA 
ලබාෙදP. ඒ- අෙ_ අවෙබ(ධය සඳහා සංඛ�ාව9 සහායA සපයP. ජනගහනෙC \,c 
ෙකාUඨාශයA ගැල�ෙ9 නැ-න%, වැgෙය9ම cA <æන ල5ෙ5 �මන ෙකාUඨාශය ද, සහ 
කවදාද? ,යවෙN අෙන�- ෙÒදවාචක සමඟ සහ එෙරUම <ශාල ඉEහාසය ෙගන බල5p 
කා%ෙබ(ජෙC ෙÒදවාචකය ෙකෙN සැසෙඳනවා ද? එක ක�මෙ�දයA \, ෙN-ම පqමාණව- 
නැE [සා, ක�මෙ�ද uශ~ණය\9 (පqජා<ද�ාෙ�දය, පqමාණා-මක මPෙක�ාඅධ�යන, ඇ,9 
cm සාA¢කරැව9ෙw වා>තා), J�9 අඟෙල9 අඟල අIට සත�ය කරා ඉhKයට ය9නට 
හැ\යාව සපයP. 

u@යන ෙදකA uය යෑම? 

 [ත�ෙය9ම අI ආර%භ කළ Q-ෙ- සා>ව ද-තය\[; ඒ- ෙමl p පqකාශ අතර 
දැවැ9ත <ෂමතාවයA අIට හ�ෙ�. ෙ% පK,5oය පම¨9 එය ,5¬9 වල පKමානය 
ගැන ඉÙයA කරන බව සැල\ය හැ\P: ස�ලඝාතනය ෙකාරත% <ශාල ෙවනවාද ය9න 
අfව ඒ හා එකඟ¤ම-, එය [a¾ත සංඛ�ා වලට දැ�ම-, cdකර ෙවP. ,යTල9ෙwම 
අවශ�තාවය ¤ ඇ-ෙ- ද-ත එක පැ-තකට ෙහ( තව- පැ-තකට අh9නටP—ඛම> රෑ^ 
<,9 ඔ�9ෙw වග�ම පqEAෙdප \´ම-, <ෙයUනාමය සහ ඔ�9ෙw uත¯ පාA¢කය9 
ඔ�9ෙw මැhහ-¤ම QAE සහගත \´මට-ය. 1979 ෙදසැ%බ> මාසෙC p CPK  l 
නායකයා හැjයට �ව-පතකට ඔ� c9 අවසාන ස%�ඛ සාකÁඡාෙ� p ෙපාT ෙපාU \යා 
,jෙC “ජනතාවට සමෘ5oය ෙගන ඒම සඳහා 6 අෙ_ පqEප-Eය ෙයාදා ගැbෙ% 
පqEඵලයA වශෙය9 uය iෙC ෙදJ9 දහසක කා%ෙබ(ජ වැ,ය9 පම¨.”  1987 p [ල 50

පE¯කාව\9 óQ ස%ප9 (Khieu Samphan) ඊට වඩා [a¾ත 6ෙCය: “වැර5දA [සා” 
3,000 A uය iයහ, “<ෙයUනා% ඒජ9තවරැ9” <,9 11,000 A මරා දැ�¨, “රට ඇJලට 
Kංගා ග- <ෙයUනා% ඒජ9තවරැ9” අE9 30,000 ක ජනතාවA මරා දැ�¨. 1978 සහ 
1980 p ආක�මණය කළ <ෙයUනා% ජාEකය9 <,9 දළ  වශෙය9 u@යන 1.5 ක 
කා%ෙබ(ජ වැ,ය9 මරා දැ� බව ඒ වා>තාව එකJ කරP. ෙ% අවස9 ද-තය ඉමහ- 
අEශෙය(AEයA වන අතර ඒ හා ආස9න සංඛ�ාවA ෙබාෙහ( <ට ඛම> රෑ^ l \�යා 
කලාපෙC පqEඵලයA හැjයට 1975 9 ප�ව uය iයා ය9න අකමැ-ෙත9ම I�ග9නා 
ලද බවA එP9 සැල\ය හැ\P.  ,<T Q5ධය කාලෙC p අෙ_qT 17 ට ක�9 uය iය 51

සංඛ�ාව ගැන ඇE පqකාශ ඊට- වඩා [9hත ද-ත ෙවනN \´% ව@9 QJP. 1975 Â[ 
මාසෙC p ෙපාT ෙපාU <,9 මහ- ෙල,9 <ශාල කරන ලද 600,000 A යන ද-තය 
දAවන ල5ෙ5ය; 1978 ෙව5p ඔ� “u@යන 1.4 කට වැg සංඛ�ාවA”  ගැන \යන ලh. 52

ඛම> රෑ^ ෙw <9hතය9 ස%බ9ධෙය9 ජනාoපE ෙලා9 ෙනාT (Lon Nol) දAව9ෙ9 
u@යන 2.5 \; 1979 p බලයට ප-ෙවන, කැ%L¾යාෙ� ජනතාවෙw <_ල¤ය පAෂෙC 
lට� මහ ෙTක% වන ෙප9 ෙසාව9 (Pen Sovan) දAව9ෙ9 එම පAෂය <,9 සහ 
<ෙයUනාමෙC ෙපqාපගැ9ඩා ෙවfෙව9 භා<තා කරන ද-තය ෙවන u@යන 3.1 \. 

 පළ� අධ�යන ෙදක වැදග- යැP සැල\ය හැ\ �ව-—u@යන 1.5 A uය iයා යැP 
ගණනය කරන ෙබ9 \ය>න9 (Ben Kiernan), සහ එයට බාගයA අ�ෙව9 ද-තයA කරා 

 Quoted in Chandler, Brother Number One, p. 265.50

 Ibid., p. 322.51

 Quoted in Locard, Le goulag Khmer rouge, pp. 8-9.52



එන මPකT <කK (Michael Vickery)  සලක5p—ඒවාෙC ද අ<[a¾තා ඇතැP I�ෙගන 53

ඇත. \ය>න9ෙw ද-ත භා<තා කරu9 N¿ව9 ෙහඩ> (Stephen Heder) තහ�රැ 
කර9ෙ9 uය iය�9 ග%බද වැ,ය9 සහ ‘නව ජනතාව’ අතර හK බාගයA ෙල,9 ෙබp  
Eyණා (එය I�ගැbමට අපහ� පqකාශය\) සහ එෙNම සාගතෙC <9hතය9 සහ 
ඝාතනය කරන ලද <9hතය9 අතර ද හK බාගයA ෙල,9 ෙබp Eyණ බවP.  54

Aෙdත¯ෙC I�ගැbමට පාත¯ 6 <ෙaෂඥෙයA වන, තම9 <,9 \,c <aෙTෂණා-මක 
අගැQමA ෙනාකරන ලද ෙÇ<Ç චැ9ඩල> (David Chandler) 800,00 A ,ට u@යන 1 A 
දAවා සංඛ�ාවA අවම වශෙය9 uය යන ලදැP ඇNතෙ%9J කරP.  සමNත ජන 55

ක±ඩාය% වල ඌනතාවය (පැවE ත-වෙC පqEඵලයA වශෙය9 උ_ප-E මUට% පහළ 
වැ¿ම- සැල\Tලට ෙගන) 1970-1975 වසර වල p Qද මරණ අද ඇJල-ව, 1979 p 
ඉEKෙවන u@යන 5.2 ක ජනගහනය අfව, 1970-1979 අ�රැc වල p uය iය සංඛ�ාව 
u@යන 3.8 A යැP දළ ද-ත මත පදන% කරෙගන ඇNතෙ%9J කරන CIA අධ�යනයA 
දAවP.  1970  p සහ 1983 p වගා කරන ලද �Þරැ  ෙකා තර%දැP සංස9දනා-මක 56

<aෙTෂණයA මත පදන%ව <9hතය9 u@යන 1.2 A 6වා යැP තව- අධ�යනයA 
දAවP.  පqජා<ද�ාෙ�p තාAෂණය9 භා<තා කරu9 අ;- මාh@ෙC මෑත කාºන 57

අධ�යනය\9 මෙරA N@<9N\ (Marek Sliwinski) ජනගහනෙය9 ,යයට 26 A නැ-න% 
u@යන 2 කට jකA වැg සංඛ�ාවA uය iය බව \යP, එයට Nවභා<ක ෙÛJ [සා 
අ-6 මරණ අPE නැE අතර, ඔ� එය ,යයට 7 A පමණ යැP ඇNතෙ%9J කරP (1960 
ගණ9 ,ට 1993 දAවා \,c ජන සංගණන ෙනාපැව-ෙවන ලද [සා ෙ% ගැන ඇE 
<aවාසය අ� ¤ යP). වයස සහ N�¯ �රැෂ බව අfව 1975-1979 ද-ත ෙව9කර 
දAව9නට වෑය% කරන එකම අධ�යනය N@�[N\ ඉhKප- කර9න පම¨. IKu 
,යයට 33.9 A සහ ගැහැÎ ,යයට 15.7 A uය iයා යැP ඔ� [ගමනය කරP. ඒ 
පqමාණෙC ෙලා� ෙවනස, වැgෙය9 මරණ ,5ධ 6ෙC ඝාතන [සාය ය9නට සාA¢ දරP. 
මරණ අfපාEකය ,ය� වයN වලට £ය�රැ 6ෙCය, ඒ- <ෙaෂෙය9ම ඉහළ මUටu9 
ද\9නට ලැෙබ9ෙ9 තරැණය9 අතරP (වයස <Nස- සහ Eහ- අතර වයෙN IKu 
,යයට 34 A, වයස Eහ- හත�හ- අතර වයෙN IKu ,යයට 40 A, සහ වයස අ�රැc 
හැටට වැg N�¯ සහ �රැෂ යන ෙදෙගාTල9ම ,යයට 54 A). �රාතන ෙරkමය9 යටෙ- 
හටග- මහා සාගත සහ වසංගත කාලය9 l p ෙම9ම, උප- මUටම £ංcව ආස9නයට 
පහතට වැ¿ Ey¨: 1970 p එය ,යයට 3 A <ය; 1978 p එය ,යයට 1.1 A <ය. 1945 
වසෙ> ,ට ෙල(කෙC ෙවන- \,c රටA ඒ තර% rඩාවට ප-¤ නැත. 1990 ෙව5p සමNත 
ජනගහනය 1970 ගණ9 මUට% වලට ආප� ෙගාN ෙනාE£ණ. සෑම IKuෙය�ටම 
කා9තාව9 1.3 A බැi9 ,¿ෙම9 ජනගහණය තවම- සමබර ත-වයට පැuණ නැත. 
1989 p වැglj කා9තාව9 අතර ,යයට 38 A වැ9දÞව9 6හ, ඒ- වැglj IKu අතර 
,යයට 10 A පමණA වැ9දÞව9 ෙවE.  වැglj ජනගහනෙය9 ,යයට 64 කට 58

 Kiernan, Pol Pot Regime; Vickery, Cambodia, 1975-1982. ජනගහනෙC �T පqමාණය ගැන <කK ඉතාම- අ�ෙව9 ඇNතෙ%9J 53

දAවන ල5ෙ5ය. \ය>න9 දAවන ද-තය ජනගහනෙC <<ධ Aෙdත¯ ගණනාවA I�බඳ AôÚ අධ�යනය9 ව@9 එළෙඹන ල5දP: 
සරණගාත ප�T අතර ,යයට 25 ක Ê<ත අluයA; ග%මාන Jනක ,යයට 35 A, ,යයට 41 A සහ ,යයට 53 A බැi9 Ê<ත 
අlu ¤%; ෙනා% ෙප9 l එක පැ-තක (�සi9න [සා නැ-න% ෙලඩ ෙර(ග [සා uය iෙC ,යයට 25 A පමණA �ව-) ,යයට 53 
ක Ê<ත අluයA ද\9නට E¼ම; නැෙගනlර කලාපෙC වාx9 350 \9 QJ ක±ඩායමකට ,ය�ම අය පාෙÛ ඝාතනය \´ෙම9, 
,යයට 36 A Ê<ත අluය.

 Kiernan, Pol Pot Regime, pp. 456-460; Stephen R. Heder, Kampuchean Occupation and Resistance (Bangkok: Institute of Asian 54

Studies, 1980).

 Chandler, Brother Number One, p. 261.55

 Craig Etcheson, The Rise and Demise of Democratic Kampuchea (Boulder: Westview, 1984), p. 148.56

 Leo Mong Hai, president of the Khmer Institute for Democracy, interview with the author, December 1996.57

 Sliwinski, Le génocide, pp. 49-67.58



ආස9න සංඛ�ාවA කා9තාව9 ෙවE, ,යයට 35 A කා9තා ගෘහ �@කාව9 ,jE; ෙ% 
සමාfපාEකය9 එAස- ජනපදෙC ,jන කා%ෙබ(ජ සරණගාතය9 අතර ද එෙNම 
ද\9නට ලැෙ½.  59

 ෙකාතර% �Kරැ �වද, ඛම> රෑ^ l පqච±ඩ-වය යf ඇෙමKක9 ෙබ(%බ ෙහÃම 
යන �@ක පාපෙය9 <යරැ වැmÎ ජාEයක එකම පqEචාරය යැP [තර ඇෙහන ත>කය 
කmගා දම9නට ෙමම මරණය [සා අlu 6 මUට%—අ�ම වශෙය9 හෙත9 එකA 
පම¨9, ඒ- එය පෙහ9 ෙහ( හතෙර9 එකA ¤ම ෙබාෙහ( cරට ,5ධ 6 බවA ෙපෙ9—
පqමාණව- ෙවE.  ෙ% ,යවෙN ෙබ(%බ පq හාර [සා ෙබෙහ <9 cA <æන ලද තව- 60

ෙබාෙහ( ජනතාවA—£õතාන�, ජ>ම9, ජප9, සහ <ෙයUනා% ඇJ�—ඒ- එl පqEඵලයA 
ෙල,9 ජනගහනය Jළ අ9තවාp hcºමA ෙර(පණය 6ෙC නැත; සැබැ<9ම ෙබාෙහ( <ට 
,5ධ 6ෙC එl අ[- පැ-තP. Q5ධෙය9 ෙගෙනන ලද ව�සනය ෙකාතර% නරක �ව-, 
අෙයA <ෙයUනා% මාP% ගැm% සහ අ9Eම අ�රැ5ද සැල�ෙම9 අP9 කළ ද, ඒවා 
කැ%L¾යාf ෙකාuQ[NU පAෂය <,9 සාම කාලෙC p සාAෂා- කරන ල5ද හා සමාන 
කළ ෙනාහැ\ 6ව\. ද-ත අ� කර9නට \,c උවමනාවA ෙනාමැE 6 ෙපාT ෙපාU 
<,9ම \යා ,jෙC ,<T Q5ධෙය9 Ê<ත 600,000 A අlu 6 බවP. ෙ% ද-ත �රණය 
කරන ල5ෙ5 ෙකෙNදැP \යා ඔ� \, <ෙටක පැහැh@ ෙනාකළ න�-, එය ෙබාෙහ( <ට 
අෙන�- <ෙaෂඥය9 <,9 <මxෙ% [යැෙළන ල5ද\. චැ9ඩල> <,9 @lT ෙල,9 
සඳහ9 කර9ෙ9 “<9hතය9 u@යන බාගයA” ගැනP, ඔ� ඇෙමKක9 ෙබ(%බ [සා 
<9hතය9 30,000 ,ට 250,000 A අතර ,jයා යැP පqකාශ කරP.  N@<9N\ දAවන 61

<9hතය9 240,000 ක සංඛ�ාව ය% <hය\9 I�ගත හැ\ ද-තයA වන අතර එයට 
70,000 ක <ෙයUනා% ,<T වැ,ය9 එකJ කළ QJP, එP9 බ�තරයA 1970 p 
ජනවා>iක සංහාර [සා uය iයහ. ඔ�ෙw ගණනය අfව 40,000 A ෙබ(%බ [සා uය 
iය අතර, එP9 කාලA හ�දාමය ෙNවකය9 6හ. ෙබ(%බ ව@9 වැgෙය9ම හා[ ,5ධ 
6 පළා- සාෙ_Aෂව අ� ජනගහනය\9 6 පළා- ද ෙව9ෙ9 යැP ඔ� සඳහ9 කරP, 
එෙNම 1970 p ෙබාෙහ( <ට එl u@යනයකට වඩා වැ,ය9 වාසය ෙනාකරන ලද බව-, 
ඔ�9ෙග9 බ�තරයA නගර වලට පළා iය බව- ඔ� දAවP. එයට පටහැ[ව, Q5ධය 
පැවE වකවාÎෙ� p ඛම> රෑ^ <,9 පව-වාෙගන යන ලද ඝාතන 75,000 ක �� 
එකJවA තර% 6වා යැP සැලෙA.  Q5ධය <,9 සමාජෙC පqEෙර(ධ ශAEය c>වල 62

කරන ල5ෙ5ය සහ ජනගහනය Jළ එºU සහ උග- අය <නාශය සහ hKබල ,ඳ දමන 
ලදැP ගැන \,c සැකයA නැත. ඒ අවNථාෙ� p ම, හැෙනාP l ක�ෙම(පායය ෙත(රා ගැb% 
වලට සහ ,හ·Aෙw වග�% රlත �රණ වලට NÈE ව9නට ඛම> රෑ^ ෙw බලය 
අEශෙය9 වැg කරන ලh. ඒ අfව 1970 �ම9ත¯ණය Imපස ,jන ජනතාව මහ- ෙN 
වග\ය QJP. ඒ- ඒ \,වA 1975 9 ප�ව CPK <,9 වග�ම දැKය QJ \�යා වලට 
බලපාන ෙනාලh; ඒ අ�රැc වල පැවE පqච±ඩ-වෙC \,c ඕපපාEක බවA ෙනා¤ය. 

 වග�ෙම9 QJව කරන ලද පqමාණා-මක අධ�යනය9 ද <<ධ ආකාර ව@9 කළ 
ස�ල ඝාතනෙC <9hතය9 සංඛ�ාව I�බඳ ය% ඇNතෙ%9J සපයE. නගරෙC <� 
ජනතාව බලා-කාරෙය9 ග%බද පhං¾ කර¤ම [සා (අතරමඟ p, වැඩ [සා <ඩාවට ප-ව 
යනාp ඇJ�ව) uය යන 400,000 කට ෙනාවැg සංඛ�ාවA, සමහර <ට එය ඊට වඩා අ� 

 Welaratna, Beyond the Killing Fields, pp. xix and 2.59

 An idea that underlies the otherwise informative and important study by William Shawcross, Sideshow: Nixon, Kissinger, and the 60

Destruction of Cambodia (London: Deutsch, 1979); see also Kiernan, Pol Pot Regime, pp. 20 and 24.

 Chandler, Brother Number One, pp. 13 and 163.61

 Sliwinski, Le génocide, pp. 42-48.62



සංඛ�ාවA <ය හැ\P. මරණයට ප�ණ¤% ගණනය \´මට අEශෙය9 cdකර ව9නP; 
එl සාමාන�ය 500,000 A අතර එහා ෙමහා ෙවu9 පවE9න\. අ[�- කරැÎ ව@9 
ගණනය කරu9 ෙහ9K ෙලාකාÇ (Henri Locard) ගණනය කර9ෙ9 ,රෙගවT Jළ p uය 
iය සංඛ�ාව 400,000 - 600,000 - අතර 6 බවP. එම ද-තයට ljතැන p මරණයට 
ප- කරන ලද අවNථා ඇJල- ෙනාෙ�, ඒවා ඉතාම- ෙබෙහ<9 ,5ධ 6හ.  N@<9N\ 63

එම මරණයට ප�Îවන �� සංඛ�ාව u@යන 1 A යැP [>ණය කරP. �සi9න සහ 
ෙලඩ ෙර(ග [සැකෙය9ම <ශාල IKසA මරැ�වට ප- කර9නට ෙÛJ 6හ, ඒවා [සා 
අ�ම වශෙය9 මරණ 700,000 A ,5ධ 6වා යැP සැලෙA.  ග%බදකරණෙC ඍè 64

පqEඵලයA හැjයට අlu 6 Ê<ත ඇJ�ව, ඒ ස9ද>භෙය9 900,000 A N@<9N\ 
සඳහ9 කරP.   65

ඉලAක සහ සැකකරැව9 

 රට �රා පැවE ත-වය9 මහ- ෙල,9 ෙවනN ¤ම ෙÛJෙව9 පKNථාbය අධ�යන 
ව@9 �� ද-තයA කරා ය9නට වෑය% \´ම cdකර 6ව\. පqකාශනය ෙවන ෙබාෙහ( 
ඇ,9 cm සාA¢ ග%බද වැ,ය9 ෙවE9 ෙනාව “නව ජනතාව” ෙවE9 ලැෙබන ලදැP 
\යා අෙයA සැල\Tලට ග-තා �වද, ”70 ගණ9” අයව�9 “75 ගණ9” අයව�9ට වඩා 
සෑෙහන තරමකට  අ�ෙව9 cA <æන ලදහ. නගර ව@9 පැu¨ ජනතාව අතර මරණ 
අfපාතය ඉතාම- ඉහළ 6ෙCය; ප�ෙT එක සාමාkකෙයA ෙහ( සාමාkකය9 \lප 
ෙදෙනA අlu ෙනා6 ප�ලA අද ෙසායා ගැbමට ෙනාහැ\ තර%ය. උJරැ කලාපයක Ilj 
ගමක පhං¾ කරවන ලද ප�T 200 \9 1979 ජනවාK ෙතA h<ගලවාෙගන ,jෙC 50 A 
පම¨, එP9 එක ප�ලකට පමණA ඔ�9ෙw xයා සහ ආÁ� “පමණA” අluව 
,jයහ.  සමහර ව>×කරණවල අයට දැg ෙN බලපෑ% ,5ධ 6හ. ෙලා9 ෙනාT 66

පKපාලනෙC lට� [ලධා´9 සහ ඉහළ තනJරැ දරන ලද ෙසාTදාcව9 වධlංසා වලට 
ප- 6 ආකාරය අI දැනටම- දැක ඇත; එP9 ප�ව I�ෙව@9 එන »5ධකරණ වලට 
êරාව@ෙC පහළ මUට% වල ,j අය ද හ� 6හ.  ඔ�9 ෙවfවට ෙව න අය ප- 67

කර9නට \,ෙN- ෙනාහැ\ යැP සැලෙකන ලද [සා c%Kය ෙNවා ෙNවකය9 පමණA 
බලපෑ% වලට ලA 6ෙC නැත. c%Kය Nථාන පqධාb9 අතර ,j පqඥාව9තය9 තම9 
දරන ලද තනJරට වඩා පහළ තනJරA දරනවා යැP පqකාශ කර ,jයහ.  සමාජෙC 68

වැදග- �uකාවA දරන ලද මහÎ9 පමණට වැg තරඟකා´-වයA [ෙය(ජනය කරන 
හැjයට සලකන ලද අතර ,�රැ අ-හැර ෙනාදැ� අයව ක�මාfÄලව Jර9 කර දමන ලh. 
1979 p ක9ඩාT (Kandal) පqා9ත ෙC ගමA ෙවත ඉව-කර දමන ලද මහÎ9 28 
ෙදෙන�ෙw ක±ඩායෙම9 h<ගලවා ග9නට සම- 6ෙC 1 අෙයA පම¨.  hවPන �රා 69

මහÎ9ෙw සංඛ�ාව දළ වශෙය9 60,000 ,ට 1,000 දAවා අ�¤ යන ලh.  මාධ�ෙ�p 70

 Locard, Le goulag Khmer rouge, p. 10.63

 Etcheson, Rise and Demise, p. 148.64

 Sliwinski, Le génocide, p. 82.65

 Munthit, PPP, 7 April 1995, p. 6.66

 See, e.g., Kenneth M. Quinn, “The Pattern and Scope of Violence,” in Jackson, Cambodia 1975-1978, p. 190.67

 Interview with the author, December 1996.68

 PPP, 7 April 1995, p. 7.69

 David Hawk, “The Photographic Record,” in Jackson, Cambodia 1975-1978, p. 212.70
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6හ:  සමහර අවNථාවල p ඔ�9ව වධlංසාවට ප-6ෙC ඔ�9 ඔ�9 6 [සාෙව[; ඒ-, 72

ෙබාෙහ( <ට, ඕනෑම Aෙdත¯යA ගැන <ෙaෂඥතාවයA ඇතැP මවා පෑම ෙහළා දැAෙකා- 
සහ ෙපා- සහ ඇN ක±ණාg වැ[ ෙ5වT අ-හැර දැ�ෙවා- එ<ට ඔ�නට h<ගලවා 
ග9නට ඉඩ ලැ£ණ. 

 ග%බද වැ,ය9ට ඊට වඩා තරමA ෙහාæ9 සලකන ලh. <ෙaෂෙය9ම ආහාර 
සැපQ% ස%බ9ධෙය9. ය% xමා ඇEව ඔ�9ට පළJරැ, x[ සහ මN gංගA yh9නට 
හැ\යාව E£ණ. ඔ�9ෙw සලාක අ[- අයට වඩා <ශාල 6හ. ,ය� රටවැ,ය9 <,9 
සාගතෙC සංෙAතයA ෙල,9 සලක9නට පට9 ග-, ,යTල9 <,9 yhන ලද වJර සහ 
හාT පමණ\9 QJ බ- �_ හැෙර9නට ග%බද වැ,ය9ට ඇට ව@9 QJ බ- ක9නට ද 
හැ\යාව E£ණ. අරIKමැNෙම9 QJ යැP මවා පාන ල5දා �ව-, හැම <ටම �@9ම කෑම 
අfභව කෙ� ඛම>  ෙසාTදාcව9 <,[. “70 ගණ9” අයව�9ට සමහර <ට lෂwෙ�p9 
ෙවE9 උපෙදN ග9නට සහ �නෙය9 එන සැබෑ ඖෂධ ලබාගත හැ\යාව E£ණ. ඒ- 
ෙමවැ[ වා, සාෙ_Aෂ 6 ඒවා පමණ\. ග%බද වැ,ය9ව Iටමං ෙනාකරන ලද �ව- 
ඔ�නට තම9ෙw [වහෙන9 සහ ගෙම9 ඉතා ඈතක පැවE වැඩ \´මට ,5ධ 6හ. 
එෙNම ඔ�9 ඉතාම- p>ඝ 6 දවෙN පැය ගණනA වැඩ කළහ. ෙනා% ෙප9 l හ�දා 
කඳ�රැ වැ[ වාතාවරණයක Êව- 6 �ඩා වැඩකරන පංEය පවා ඉතාම- දරදá <නයට 
භාජනය කරන ලදහ. 1975 ට ක�9 ෙනා% ෙප9 l ,jන ලද ෙNවකය9 ෙවfවට 
වැgෙය9 <aවාසය තබාගත හැ\ යැP සැලෙකන ලද c_ප- ග%බද වැ,ය9ව ෙNවයට 
ප-කරන ලh.  73

 1978 p ග%බද වැ,ය9 සහ ‘නව ජනතාව’ අතර පැවE බාධක �ෙල(-පාටනය කරන 
සමහර සල�Î ද\9නට ලැ£ණ. ඒ කාලය ෙව5p පKNථාbය අoකාKෙC පහළ ෙa~ñවල 
තනJරැ වලට ‘නව ජනතාව’ ප-ව ,jයහ. අ;- ෙරkමෙC උ5යාචනයට එවැ[ ජනතාව 
හැඩ ගැx ඇතැP ය9න ෙමl p දAවත හැ\ ධනා-මක අ>ථ කථනයP. 1941 p 
ජ>මාfව9ට එෙරlව ෙස(<යU ජනගහනය එAස- කරවන ලද Nටා@9ෙw වෑයම හා 
සමාන ෙල,9, <ෙයUනාමය සමඟ හට ග[u9 EyÎ ගැmම හ�ෙ� ෙමය ද ජනගහනය 
එAස- කර¤මට ග9නා ලද වෑයමA ය9න ඊට වඩා Äට අ>ථ කථනයA ෙවP. එෙN 
නැ-න%, ෙපාcෙ� »5ධකරණ ෙකාතර% පරෙතර\9 ,5ධ 6වාදැP සලක5p, රාජ� 
යා9ත¯ණය Jළ ෙකාතර% cරකට lඩැN ඇE ¤ E¼ම [සා සරලවම ෙවන- 
ෙත(රාගැbමA ෙනාමැE 6වා යැP ද <ය හැ\P. ෙÛJව �මA �ව-, ෙරkමෙC අවසාන 
වසර Jළ p ෙපාcෙ� ම>දනය9 ඉහළ යෑම පහළට බැස එක මUටම\9 පැවෙතන ෙලසට 
ෙපb iෙCය; “70 ගණ9” බ�තරය <,9 [හඬව ඛම> රෑ^ට <ෙර(ධය දැA¤ම [සා 
පqධාන ෙවනසA හටග9නා ල5ෙ5 ෙ% කාලෙC p ය. 

 1970 p ජනගහනෙය9 ,යයට 15 A [ෙය(ජනය කරන ලද <Nස\9 පමණ 6 
ජනවා>iක �� ජා�9ෙw ඉරණම ඊට ෙබෙහ<9 ෙවනN 6ව\. �න සහ <ෙයUනාම  
ස%භවෙය9 QJ 6 පqධාන වශෙය9 නගරබද �� ජා�9 අතර සහ ඛම>  ෙලාය (Khmer 
Loeu) සහ වැ� සහ ගංඟා පq ෙ5ශය9 l වාසය කළ චැ% �N@% (Cham Muslim) යන 
නාමෙය9 ෙපාcෙ� හÓ9වන ලද කÓකරෙC සහ වනා9තර වල තැන තැන <,ර වාසය 
කරන ලද <<ධ ක±ඩාය% ව@9 සම9<ත Ijසරබද �� ජා�9 අතර පැවE �@ක 

 PPP, 7 April 1995, p. 6.71

 <5වෙතA යැP ව>×කරණයට ලA¤ම සඳහා 5¤Eය පාසැලක අධ�ාපනය ලබා E¼ම, සහ සමහර <ෙටක \යව9න @ය9න දැන 72

,¿ම පවා පqමාණව- 6ෙCය.

 Charles H. Twining, “The Economy,” in Jackson, Cambodia 1975-1978, p. 134.73



ෙවනNක% සඳහ9 කළ Q-ත\. 1977 ෙතA නාගKක ක±ඩාය% <ෙaෂ මැඬº% වලට 
��ණ ෙනාc9හ. 1975 මැP ,ට සැ_තැ%බ> දAවා මාස \lපෙC p Nෙ�Áඡාෙව9 
ඉhKප- 6 <ෙයUනා% ස%භවෙය9 QJ 150,000 A පමණ ආප� <ෙයUනාමය ෙවත Iට- 
කර යවන ලh. එය ෙලා9 ෙනාT යටෙ- 1970 p ,5ධ 6 සංඛ�ාෙව9 බාගයA පම¨. ෙ% 
\�යාව [සා ඔ�9ෙw පqජාව දස දහN ගණනකට අ� කරන ල5ෙ5ය. ඒ අය ෙබාෙහාමයA 
ඛම>  ජාEකය9 සමඟ <වාහ ¤ ,jයහ. ඛම> රෑ^ ෙවE9 පැන යාම පමණAම ෙබාෙහ( 
ඛම>  ජාEකය9ට තම9 <ෙයUනා% ජාEකය9 යැP දAව9නට පqමාණව- 6වා ෙල,9 
ෙපb iෙCය. ඒ \�යාව එතර% අනJරැදායක බව\9 QJ 6වා යැP ෙපfෙ9 නැත. Iටමං 
කරන ල5cව9 අවසානෙC ළඟාෙවන ලද පqෙ5ශය9 l p, නාගKක �� ජාEකය9 \යා 
ෙහ( ෙවන- lට� නාගKක වැ,ය9 \යා ෙහ( <ෙaෂෙය9 ෙවනN ෙල,9 සලකන 
ආකාරයA ද\9නට ෙනාලැy¨. ඔ�9 ෙපාcෙ� ��ණ ෙදන <භාගය හැjයට ෙපb iෙC 
වැදග- සමාජමය බැÕමA ඉhKප- \´මP: “ට�9 ව@9 එන කා%ෙබ(ජ ජාEකය9, �න 
සහ <ෙයUනාම ජාEකය9 සමඟ ,යTල9ම වැg ෙවනසA නැEව ‘නව ජනතාව’ යන 
I��T සහගත ෙTබලය යටෙ- එකJ ¤ ,jE. අI ,යTල9ම සෙහ(දරය9 6හ. 
�රාතන ජාEකවාp එhKවාpක% සහ පරණ ෙක(9තර අIට අමතක 6හ…වැgෙය9ම 
<ෂාදයට ප-ව ,jෙC කා%ෙබ(ජ ජාEකය9ය. ඔ�9ෙwම ජාEකය9 6 සහ ඔ�9ෙw 
ඝාතකය9 6 ඛම> රෑ^ කරන ලද \�යාව9 ගැන ඔ�9 දැg ,- rඩාවට ප-ව ,jයහ…
අෙ_ වධlංසකය9 6ෙC අෙ_ම රටවැ,ය9ය යන අදහෙස9 අI ,යTල9ම අEශP9 
I��ලට ප-ව ,jෙය�.”  74

 ඉE9 එෙහන%, ඛම> රෑ^ ෙරkමය <,9 සමහර �� ජාEකය9ව ��ම[9ම මකා 
දම9නට හැ\යාව පෑcෙ9 ෙකෙNද? �න ස%භවෙය9 QJ 6 400,000 \9 ,යයට 50 A 
uය iයා යැP \යැ¤ ඇත , එෙNම 1975 9 ප�ව තව cරට- කා%ෙබ(ජෙC වාසය කරන 75

ලද <ෙයUනා% ස%භවෙය9 QJ අයෙw ඊට- වැg ඉහළ අfපාතයA දැAෙව9ෙ9 යැP 
\යැෙ�; <ෙයUනා% අයෙw මරණ අfපාතය ,යයට 37.5 A \යා- �න අයෙw මරණ 
අfපාEකය ,යයට 38.4 A \යා- N@<9N\ <,9 ගණනය කරP. I�Jර ඇ-ෙ- 
අෙන�- <9hත ක±ඩාය% සමඟ සසඳා බලන <ට p <ය හැ\P: N@<9N\ දAවන 
පKh, Kප½@ක9 හ�දාෙ� [ලධා´9ෙග9 ,යයට 82.6 A, ,ය� “<5වJ9” අතK9 
,යයට 51.5 A, සහ වැgෙය9ම වැදග-, ෙනා% ෙප9 l ,ය� වැ,ය9ෙග9 ,යයට 41.9 
A uය iයහ.  �� ජාEකය9 ස%බ9ධෙය9 ෙබාෙහ( <ට සඳහ9 කරන ද-තයට ෙ% 76

අවසාන ද-තය ෙබෙහ<9 ස�ප 6ව\. ඔ�9 ෙබාෙහාමයA හඹා iෙC “අ9ත නාගKක 
වැ,ය9” (1962 සංගණනයට අfව ෙනා% ෙප9 l වැ,ය9ෙග9 ,යයට 18 A �න 
ස%භවෙය9 QJ 6 අතර ,යයට 14 A <ෙයUනා% ස%භවෙය9 QJ 6හ) නැතෙහා- 
ෙවෙළ9ඳ9 සහ කඩකාරය9 යනාp9 ෙනාෙහා- ඔ�9ෙw මෑත කාºන අ�තය 
සඟව9නට අසම- 6 ෙබාෙහ( අයP.  ෙ% අය ෙබාෙහාමයA ඛම>  අයට වඩා ෙහාඳ 77

ආ>ïක ත-වය9l ,jයහ, එය වාසනාවA ෙම9ම සාපයA ද 6ෙCය: ඔ�9ට ක� කඩය 
පා<Á¾යට ෙගන වැg කාලයA h< ගලවා ගත හැ\යාව එP9 අදහN ෙකරැ¨, ඒ- එයම 
ඔ�9ෙw නව Nවාuවරැ9ට පහ�ෙව9 අTලා ගත හැ\ ඉලAක බවට ඔ�9ව ප- 
ෙකරැ¨.  ෙකෙN න�c, <<ධ ජනතාව ෙහ( <<ධ ජා�9 අතර අරගලයට වැgෙය9 පංE 78

 Pin Yathay, Stay alive, My Son, p. 178.74

 Kiernan, Pol Pot Regime, p. 295, who quotes Stephen Heder’s in-depth study, Kampuchean Occupation and Resistance.75

 Sliwinski, Le génocide, pp. 76. 77.76

 François Ponchaud, “Social Change in the Vortex of Revolution,” in Jackson, Cambodia 1975-1978, p. 153.77

 ඔ�9ෙw ර-තර9 ඉJරැ% හාT ෙපUj NවTපයකට �වමාරැ කරග9නට ,5ධ 6වාට ප�ව �සi9ෙ9 uය iය �9f සංඛ�ාවA 78

ගැන I9 යෙ- සඳහ9 කරP; Stay Alive, My Son, p. 243.



අරගලය අEශෙය9 වැදග- යැP ෙහාඳ ෙකාuQ[NUවාp9 හැjයට ඛම> රෑ^ <aවාස 
කෙ�ය. 

 ජාEක-වය සහ දැg ෙN <ෙ5 කය9 fරැNසන ගEය පqෙය(ජනයට ගැbම සහ 
අපහරණය \´ෙම9 ඛම> රෑ^ වැළ� ,jයා යැP ෙමP9 \යැෙව9ෙ9 නැත. සමාජවාදය   
කා%ෙබ(ජෙC ආකෘEයA අfව ෙගාඩනඟනවා යැP 1978 p ෙපාT ෙපාU \යා ,jෙCය. 
1977 p ෙබPkං l p මාඕ ෙNJං ෙවfෙව9 පqණාමය දAවu9 පව-වන ලද ඔ�ෙw 
කථාව කා%ෙබ(ජෙC වා>තා ෙනා¤ය. <ෙයUනාමයට ඇE 5ෙ�ෂය, දහ අට වැ[ ,යවෙN 
කැ%L¾යා ෙක�ා% (Kampuchea Krom) ෙවE9 “ෙහා රක%” කර ෙකා¾9 �නයට (Cochin 
China) ට අfගත කරන ල5ද, ඛම>  ෙපqාපගැ9ඩා වල පqධා න ෙ-මාව බවට ප-<ය. 
තවම- ෙ5ශපානමය ෙල,9 \�යාÑºව ,jන ඛම> රෑ^ අTපෙC පැවැ-මට එකම ෙÛJව 
ෙමය බව ෙපb යP. 1976 වසෙ> මැද p එෙතA රෙU ර�Õ ,j <ෙයUනා% ස%භවෙය9 
QJ අයට ඉ9 ප�ව රෙට9 Iට-ව ය9නට තහන% 6හ. පKNථාbය මUට% ව@9 
ඝාතන \lපයA ,5ධ 6හ. 1977 අෙ_qT 1 වැ[දා <ෙයUනා% ස%භවෙය9 QJ 6ව9 
,යTල9වම අ- අඩංíවට ෙගන මධ�ම ආරAෂක හ�දා වලට බාර hය QJ යැP \යා 
මධ�Nථානෙය9 එන [ෙය(ගෙය9 ප�ව ඝාතන ��Tව පැEර යන ලh. ඒ අවoය ෙව5p 
ඔ�9ෙw සංඛ�ාව9 සැල\ය QJ තරමකට අ� 6හ. වැg ෙහාඳට ඔ�9ෙw lත 
uJර9වද, එෙNම <ෙයUනා% භාෂාව කතා කර9නට ද9නා ඕනෑම අෙයAව- අ- 
අඩංíවට ගත QJ යැP \යැ<ණ. <ෙයUනා% කා%ෙබ(ජ ෙ5ශ xමාෙ� Ilj කා�¯ (Kratie) 
පqා9තෙC p <ෙයUනා% ස%භවෙය9 QJ 6ෙවA පර%පරාෙ� ,jන ලද ¤ම පමණA අ- 
අඩංíවට ගැෙන9නට පqමාණව- 6ෙCය, එෙNම ,ය� Qඔ9 (Yuon) [<ෙයUනා % 
ස%භවෙය9 QJ අයව පKභවයට ලA \´ම සඳහා ෙයාදා ගැෙනන ලද පද වහර] අයව 
“ෙඵEහා,ක හJර9” යැP අoකා´9 <,9 ව>×කරණය කරන ලh.  ෙ% වාතාවරණෙC p 79

නැෙගනlර කලාපෙC ,ය� වැ,ය9ව “ඛම>  ,රැරැ Jළ ,jන <ෙයUනා% අය” යැP 
ෙච(දනා එTල \´ම ඔ�9 මරණයට ප�Î¤මA බවට ප-<ය. 

 N@<9N\ට අfව, නරකම ඉරණම අ-ෙව9ෙ9 කා%ෙබ(ජ කෙත(@කය9ටP; 
ඔ�9ෙග9 ,යයට 48.6 A අJරැදහ9 6හ.  ඔ�නට එෙරl සාධක \lපයA 6හ: ඔ�9 80

ෙබාෙහාමයA නගර ව@9 එන ලද අයP, ඔ�9 පqධාන වශෙය9 <ෙයUනා% ස%භවෙය9 
QJ 6හ, එෙNම ඔ�9ව සැල�ෙ± යට-<kතවාp අoරාජවාද� සමඟP. £මට සමතලා 
කර දමන ෙගාඩනැÙ@ අTපෙය9 එකA 6ෙC ෙනා% ෙප9 l EyÎ ෙ5වNථානයP. �� 
ජාEකය9 අතර ඔ�9ට අනන� 6 ජනව>ගය9 පqEAෙdප 6හ. එක bEයA අfව, 
“කැ%L¾යාෙ� ඇ-ෙ- එක ජාEයA සහ එක භාෂාව\, එය ඛම>  ෙ�. ෙමතැ9 ,ට 
කැ%L¾යාව ඇJලත <<ධ ජා�9 තව cරට- නැත.”  ඛම> ෙලාය වැ[ කÓකර ජනතාව 81

සහ කැළැ Jළ දඩයAකාරය9 ෙල,9 Êව- 6 �ඩා ජන ක±ඩාය% �T කාලෙC p 
සෑෙහන තරමකට වරපqසාhත ත-වය9 ùAE <æන ල5ෙ5 CPK  l �T කඳ�රැ එl 
Ilmවන ලද [සා සහ ඒ ක±ඩාය% ව@9 <ශාල සංඛ�ාවA හ�දාවට බඳවා ග9නා ලද 
[සP. ඒ- 1976 ට ප�ව, සහT [dපාදනය ගැන [ල වශෙය9 EyÎ උමJව තෘ_Eම- 
කරf I¨ස, ඛම> රෑ^ <,9 කÓකර ග%මාන <නාශ කර දමා ඒ වැ,ය9ට ujයාව- 
වල පhං¾ය බලා-මක කරන ල5ෙ5 ඔ�9ෙw සා%පqදාPක h< පැවැ-ම ��ම[9ම £ඳ 

 Kiernan, Pol Pot Regime, p. 297.79

 Sliwinski, Le génocide, p. 76.80

 Quoted in Elizabeth Becker, When the War Was Over: Voices of Cambodia’s Revolution and Its People (New York: Simon and 81

Schuster, 1986), p. 240.



දමu[.  1977 ෙපබරවාK මාසෙC p චෙ> (Jarai) ජනවා>iක ක±ඩායමට අය- 6 ෙපාT 82

ෙපාUෙw ආරAෂකය9ව ද අ- අඩංíවට ෙගන Jර9 කර දමන ලදහ.  

 <ශාලතම ආhවාx �� ජනතාව 6—1970 p 250,000 ක සංඛ�ාවA ,j—චැ% 
ජනතාව පqධාන වශෙය9 ෙගා¤9 සහ ම�9 මර9න9 6 අතර ඔ�නට �<ෙaÔ ඉරණමA 
අය- ෙව9ෙ9 ඔ�9 �N@% ආගuක 6 [සP.  “[දහස උෙදසා Q5ධය” පැවE �T 83

අවhය Jළ ඛම> රෑ^ <,9 < dට රණúරය9 යැP �පතල [සා ඔ�9ව බඳවා ග9නට 
මහ- ෙN කටQJ කර Ey¨. පමණට වැgෙය9 වා[ජ� Jළ ෙයp ,jනවා යැP ෙබාෙහ( 
<ට තරවm කරf ලැyව- ඒ කාලෙC p ඔ�9 ෙපාcෙ� ග%බද ක±ඩාය% වලට අfගතව 
,jයහ. කා%ෙබ(ජෙC ෙබාෙහ( ෙපෙදNවලට පqධාන මා� සැපQ%කරැව9 6ෙC ඔ�9ය. 
ඒ- 1974 �ල p ෙපාT ෙපාU ෙවE9 එන රහ,ගත [ෙය(ග යටෙ-, ඔ�9ෙw �ඩා 
ග%මාන <නාශ කර දැuණ. 1976 p චැ% ස%භවෙය9 QJ ,ය� කාඩ>වරැ ඔ�9ෙw 
තනJරැ ව@9 ඉව- කර දැuණ. 1975 @යැෙවන ඛම> රෑ^ සටහනA උ5යාචනය 
කර9ෙ9 චැ% <,9 ඛම> න% හා සමාන ෙල,9 ෙපෙනන අ;- න% භා<තය පට9 ගත 
QJP \යාP. “චැ% මාන,ක-වය ෙනාපමාව අෙල(පනය ෙවP. ෙ% [ෙය(ග අfව කටQJ 
ෙනාකරන ඕනෑම ෙකෙන�ට උ¾ත ෙල,9 දáව% ලැෙ½.”  චැ% භා ෂාව කතා කළ 84

පමණ[9 වයඹ hග කලාපෙC ජනතාව සමහර <ට මරා දමන ලh. කා9තාව9ට සරම 
අæ9නට තහන% කර ඔ�9ෙw hí වරලN ද කපා දම9නට බලා-මක කරන ලh. 

 ඉNලා% සහ�@9 <නාශ කර දම9නට ග- වෑයෙම9 ඉතාම- දරැÎ ,5¬9 හට 
ගැ[ණ. 1973 p [දහN කරග9නා ලද කලාප Jළ �N@% පT@ <නාශ කර දමා යාඥා 
තහන% කරන ලh. ඒ ෙමෙහQ% 1975 මැP මාසෙය9 ප�ව ��T ෙල,9 පැEර iයහ. 
ෙක(රා9 එකJ කර �Áචන ලh, �N@% පT@ එAෙක( ෙවන- ෙගාඩනැÙ@ බවට හරවන 
ලh නැ-න% ඒවා £මට සමතලා කරන ලh. Â[ මාසෙC p ෙගෟරවbය තනJරැ ෙහාබවන 
ලද �N@% ආගuකය9 දහJ9 ෙදෙනAව මරණයට ප�Îවන ල5ෙ5 ඔ�9 අතර සමහරැ 
ෙ5ශපාලන ර�@යකට සහභා× 6 [සා ෙනාව යාඥා කර9නට යන ලද බැ<9 සහ අෙනA 
අය ආගuක <වාහ මංගල�ය9 පැවැ-¤ෙ% අP�ය ෙවfෙව9 කතා \´ම [සP. ෙබාෙහ( 
<ට ඌර9 ඇE \´ම සහ ඌරැ මN කෑම නැ-න% මරණයට ප�ණ¤ම යන ෙදෙක9 
එකA ෙත(රා ග9නට �N@% ආගuකය9ට බලා-මක 6හ—එය උ-පqාසා-මක 
උ5යාචනය\, ම9ද ෙ% අ�රැc ෙව5p කා%ෙබ(ජ ජනතාවෙw ආහාර ෙ�ෙල9 ,ය�ම මN 
ව>ග පාෙÛ අJරැදහ9ව E¼මP. සමහර චැ% අයට මාසයකට ෙදවතාවA ඌරැ මN 
ක9නට බලා-මක ෙකKණ (ඔ�9 අතK9 සංඛ�ාවA ආහාර ෙ�ෙල9 ප�ව එය වමනය 
කළහ). දැg භAEකය9 ,යTල9වම පාෙÛ Jර9 කර දැuණ: ෙමකා ව9දනා කරන ලද 
1,000 ක IKෙස9 ෙ% අ�රැc වල p h<ගලවා ග9නට සම- ෙව9ෙ9 30 ෙදෙනA පම¨. 
අෙන�- කා%ෙබ(ජ වැ,ය9 ෙම9 ෙනාව චැ% අය [තර කැර@ කළහ. ෙ% අරගල ව@9 
ප�ව එන දáව% ව@9 සහ ස�ල ඝාතන ව@9 ඔ�9 අතෙර9 <ශාල සංඛ�ාවA uය 
iයහ. ඔ�9 ඌරැ මN ක9නට එකඟ ¤ ,jය- කා9තාව9 හා ළමP9ව ද ඇJ�ව, 
1987 වසෙ> මැh9 ප�ව ඛම> රෑ^ ක�මව- ෙල,9 චැ% පqජාව9 Jර9 කර දැ�ම 
ඇරûහ.  චැ% අතර �� මරණ අfපාතය ,යයට 50 A 6වා යැP ෙබ9 \ය>න9 85

ගණනය කරP; N@<9N\ දAවන ද-තය ,යයට 40.6 A \යාP.  86

 See the statement by Niseth, who was moved to a Pnong Village, in Welaratna, Beyond the Killing Fields, p. 180.82

 Most of the information here concerning the Cham is drawn from Kiernan, Pol Pot Regime, pp. 252-288.83

 Becker, When the War Was Over, p. 246.84

 Kiernan, Pol Pot Regime, pp. 428-431.85

 Sliwinski, Le génocide, p. 76.86



�ෙග(ºය සහ තාවකා@ක <චල�ය9 

 මරණ අfපාත වල <ශාල පqෙ5Ñය ෙවනNක% ද\9නට E£ණ. <9hතයාෙw �@ක 
වාසNථානය ෙකාතැනක 6ෙC ද ය9න පqධාන සාධකයA 6ෙCය. N@<9N\ දAවන පKh, 
ෙනා% ෙප9 l ජනගහනෙය9 ,යයට 58.1 A 1979 p ÊවJ9 අතර ,jයහ (�� 
සංඛ�ාෙව9 දළ වශෙය9 බාගයA uය iයා යැP ගණ9 බල5p, එන%, u@යන 1 A uය 
ෙගාN ,jයහ), ඒ- ෙකා%ෙපා9w චැ% (Kompong Cham) (තව- ජනගහනය දැg ෙල,9 
පැවE පqෙ5ශයක) l වැ,ය9ෙග9 ,යයට 71.2 A ෙම9ම උJෙ> ඕඩා> uෙය9 ÁෙÛ 
(Oddar Mean Chhey) වාසය කරන ලද ජනතාවෙග9 ,යයට 90.5 A ද h<ගලවා ග-හ. 
ෙ% අවසානය සඳහ9 කරන ලද පqෙ5ශෙC මරණ අfපාEකය ,යයට 2.1 \9 වැg¤මA 
පමණA ද\9නට ලැy¨.  නගරාස9න ෙපෙදN ව@9 ජනතාව අP9 කර දැ �ම 87

අගනගරෙC ජනතාව අP9 කර දැ�මට වඩා අ� වැදග-කම\9 QJ <ය. අගfවරට 
ස�ප 6 ද, වැgෙය9 ජනා ~ත 6 ද, අ9Eමට අTලා ග-තා 6 ද, කලාප වැgෙය9ම cA 
<Õම �cමයA ෙනාෙ�. පqජාත9ත¯වාp කැ%L¾යාෙ� h<ගලවාගත හැ\යාව වැgෙය9ම 
රඳා පැවJෙ9 අෙයAව Iටමං කර හKන ගමනා9තය මතP. කැළෑ ෙහ( කÓකර 
කලාපයකට නැ-න% ÂU පqධාන වගාව 6 පqෙ5ශයකට යැ¤ම [a¾තවම මරණයට [යම 
\´මA 6ෙC පqෙ5ශය9 අතර ජනසං[ෙ�දන ඉතා අ�ෙව9 පැව�ම- එෙNම සැපQ% ඒ 
පැE වලට ඉතාම- කලාJර\9 පැuñම- ෙÛJෙව[.  \,c ආකාරයක සහායA 88

සපය9ෙ9 නැEව ෙරkමය <,9 එකම [dපාhත ෙක(ටා පqමාණය9 ,ය� පළා- ව@9 
උ5යාචනය කරන ලh. කැළෑ කපා ඉඩ% ෙහ�කර Êව-ව9නට අJපැT හදාග9නට 
ජනතාවට ඒ වන <ට- කටQJ කරන ලද ෙහP9 සහ හාමතෙය9 තබන සලාක පමණA 
වැඩ කර5p ලැ¼ Eyණ ෙහP9 ඒ වන <ට- ඔ�9 දැg ෙN <ඩාවට ප-ව ,jයහ. 
අ�සාරයට සහ මැෙTKයාවට- ඔ�9 ��ණ p ,jයහ. අlu ෙවන u[N Ê<ත තැE 
ග9වන තර% ඉහළ මUටම\9 Ey¨. I9 යෙ-ට අfව 1975 p මාස හතරA ඇJලත 
කාලයක p ඔ�ෙw කඳ�ෙ> ජනගහනෙය9 Jෙන9 එකA uය iයහ. ෙඩා9 අP (Don Ey) 
ගෙ% සාගතය ��Tව පැEර Ey¨, එl \,c උ_ප-EයA ,5ධ ෙනා¤ය, එl වාසය 
කළ අයෙග9 ,යයට 80 A තර% සංඛ�ාවA uය iයහ.  එයට ෙවනN ෙලස\9, 89

අෙයAව සමෘ5oම- කෘ¢කා>uක පqෙ5ශයකට යවා Eyෙ9 න%, <ෙaෂෙය9ම ඒ 
පKNථාbය ආ>ïකෙC සමJ@තතාවය උ�යj�රැ කර9නට එෙවත ‘නව ජනතාව’ 
ෙබාෙහාමයA යවා ෙනාමැE න%, එ<ට h<ගලවා ගැbෙ% හැ\යාව සාෙ_Aෂ ෙල,9 වඩා 
ෙහාඳ 6ෙCය. ඒ- ග%වැ,ය9 ෙවන- ආකාර ව@9 cA <9ඳහ. ජනගහණය වඩා- 
ස�ප අ9දම\9 පාලනය කරන ලh, තව තව- »5ධකරණ පැවැ-<ණ. කාඩ>වරැ ය% 
cරකට ඉඩ හKන ලද [සා, ඛම> ෙලාය පළා-වාx9 ද සාදරෙය9 I�ගැbම-, සහ ෙලඩ 
ෙර(ග ෙබාෙහ( <ට පqධාන අවදානම 6 [සා-, cdකර පළා- වල p h<ගලවා ගැbෙ% 
අවNථාව වැg 6ෙCය. 

 ග%බද වැ,ය9ට ෙකෙN සලක9ෙ9 ද ය9න ඔ�9 පාලනය කරන ලද බැ<9 ග% 
මUටෙ% p පKNථාbය කාඩ>වරැ9ෙw හැhයාව �රණා-මක 6හ. ඛම> රාජ� [ලධාKවාp 
යා9ත¯ණෙC c>වල ¤ම- සහ එl �<ෙaÔ බවA ෙනා¤ම- ෙÛJෙව9 ෙහාඳට ෙහ( 

 Ibid., p. 57.87

 See Michael Vickery, “Democratic Kampuchea: Themes and Variations” in Chandler and Kiernan, Revolution and Its Aftermath, pp. 88

99-135.

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 217, 264.89



නරකට පKNථාbය නායකය9 සෑෙහන තරමකට Nවාය-ත බව\9 කටQJ කළහ.  90

පරrඩාකා� මෘගය9 (ඔ�9 ෙබාෙහාමයA තරැණ කා9තාව9 6හ)  යමA ඔ_� 91

කර9නට අවශ� 6 ආü[කය9, නැ-න% වැඩ ෙක(ටා ස%L>ණ \´ම ස%බ9ධෙය9 
අෙනA අය ෙවE9 කැr ෙපෙන9නට උ-සාහ කළ වැgෙය9 ම>දbය සහ වැgෙය9 
ඉTලා ,jන සාමාන� අසා>ථක �5ගලය9, යනාp9 ,jයහ. h<ගලවා ගැbෙ% හැ\යාව 
වැg කරන ලද කාඩ>වරැ ව>ග ෙදක\: මාfÔය අය, එන% 1975 p සරණගාතය9 
දවසකට පැය හතරකට වඩා වැඩට ෙනාෙයාදවන බව තහ�රැ කරන ලද ග% පqධාb9 
වැ[, නැ-න% <ඩාවට ප- 6 ෙහ( ෙර(× 6 අයට [වා� ගැbමට ඉඩ ෙදන ලද අය, 
සැuය9ට ඔ�9ෙw භා>යාව9ව හ�ව9නට ඉඩ ෙදන ලද අය, එෙNම තම9ට ආහාර 
සපයාග9නට වෑය% කරන ලද ජනතාවෙw කටQJ ගැන ෙනාදැAකා ෙN ,jන ලද අය, 
එම පqEප-Eය තහන% 6වA �ව- h<ගලවා ගැbම සඳහා අත�ාවශ� 6ව\. එෙNම 
ý¢ත අය ද ,jයහ සැල\ය QJ ෙල,9 වාසNථාන ෙවනN කරග9නට නැ-න% වැඩ 
කරන ක±ඩාය% ෙවනN කරග9නට, එෙN- නැ-න% වැඩ ක±ඩාය% ව@9 jක 
කාලයකට ඉව- ¤ ,¿මට පවා හැ\ ප>uU [�- \´ම ෙවfෙව9 අ- ඔරෙල(� 
නැ-න% ර9 ආබරණ අTලN හැjයට බාරග9නා ලද [ලධා´9.  කාලයාෙw අවෑ ෙම9 92

ෙරkමය වඩා- මධ�ම ෙල,9 කටQJ කර9නට <ය, එවැ[ ඉඩ p% එ9න එ9නම cලබ 
¤ iයහ. තව cරට-, ෙරkමෙC අපාගත ත>කය යටෙ-, c>වල ෙහ( ý¢ත යැP සැක 
ෙකෙරන ලද කාඩ>වරැ9 ෙවfවට වඩා- තරැණ, වඩා- කැප¤ෙම9 කටQJ කළ, වඩා- 
�Kරැ 6 කාඩ>වරැ9ව ප- \´ම නායකය9 <,9 »5ධකරණ ව@9 ඉm කළහ. 

 කාලයාෙw ඇවෑෙම9 මරණ අfපාතය9 ද සෑෙහන තරමකට <<ධ 6හ. ෙරkමය 
පැවE ෙකj කාලය සහ එl පqEප-E J�9 දAවන ලද �ෙග(ºය ෙවනNක% [සා 
Qගය9 අතර පැහැh@ ෙවනNක% දැA¤ම cdකර ෙවP. �සi9න සහ ÉEය සැම <ටම 
සැම තැන පැEර පැවEණ. ඒවාෙC �වþතාවය ෙවනN 6 අතර ඒ �වþතාවය මත h<ගලවා 
ගැbෙ% හැ\යාව පදන% <ය. ෙකෙN න�c ඇ,9 cm සාA¢කරැව9ෙw පqකාශ [සා hන 
වකවාf අfව ,c¤% ෙපළ ගැN¤මA කළ හැ\P. ෙරkමෙC පළ� මාස \lපය සල�Î 
වfෙC ස�ල ඝාතන ව@9 සහ සමාජමය ක±ඩාය% පqෙ�සu9 ඉලAක \´ෙම[; ෙ% 
මරා දැ�% වලට ඉඩ පෑෙදන ල5ෙ5 “75 ගණ9” අය ඔ�9ෙw නව Nවාuවරැ9 ගැන �@9 
තබන ලද ෙනාදැfව-කම [සාෙව[. අ�ම වශෙය9 ,,රය ෙතA, �සi9න පqධාන 
සාධකයA ෙනා¤ය, සා�lක ආපනශාලා Jළ ප�Tවලට එකට lඳෙගන අාහාර අfභවය 
තහන% ෙව9ෙ9 එම කාලෙC p ය.  මැP අග ,ට ඔAෙත(බ> දAවා <j9 <ට ස�ල 93

ඝාතන නව-ව9නට යැP මධ�Nථානය <,9 [ෙය(ග [�- කර ඇත. සමහර <ට එය 
එAෙක( මධ�Nථ නායකය9 වැgෙය9 ,¿ම [සා ඉEK 6 බලපෑමA <ය හැ\P එෙN 
නැ-න% පාලනෙය9 i@Ø Eyණ කලාප අTලා ගැbමට ග- වෑයමA <ය හැ\P. 
u[මැරැ% hi9 hගටම ,5ධ 6හ, ඒ- අ� මUටම\9. උJරැ කලාපයට පලා iය 
බැං�කරැෙවA 6 ෙකා%ෙෆාU (Komphot) \යන පKh, “ජනතාව එ\9 එකා මරා දැ�¨—
ස�ල ඝාතන Eyෙ9 නැත. �@9ම iෙC ‘නව ජනතාව’ c,මA පමණ, ෙසාTදාcව9ව 
,jයා යැP සැක ෙකෙරන ලද ජනතාවA, ඒ ෙල,9. පළ� අ�රැc ෙදක Jළ p ඔ�9ෙග9 

 අෙන�- ෙකාuQ[NU රටවල නායකය9 ෙම9 ෙනාව, ඛම> රෑ^ නායකය9 රට වටා සංචාරය කෙ� ඉතාම- කලාJර\[, සමහර 90

<ට එය ඔ�9ෙw rඩෙනා9මාදය [සා <ය හැ\P. ඇ,9 cm සාA¢කරැව9 \,ෙවA නායකය9 කරන ලද සංචාරය \,වA ගැන 
සඳහ9 ෙනාකරE.

 See, e.g., Ly Heng and François Demeure, Cambodge: Le sourire bâillonné, (Xonrupt-Longemer: Anako, 1994), pp. 105, 150-151, 91

and 172-173.

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 90, 292-293, 341-343.92

 කÓකරයට ෙහ( කපා ෙහ� කරත QJ 6 කැළෑ කලාප වලට Iටමං කරන ලද ජනතාවෙw ත-වය වහාම ෙබෙහ<9 අÓරැ 6හ.93



දහෙය9 එකA පමණ මරා දමන ලh, එ\9 එකා, ඔ�9ෙw දරැව9 ද සමඟ. ඔAෙකාම 
� ෙදෙනA uය iයා ද \යල \ය9න මම ද9ෙ9 නැහැ.”  94

 1976 සටහ9 ෙව9ෙ9 දරැÎ සාගතය\9 බව ෙපb යP. කෘ¢ක>මය පරcවට තබා 
මධ�Nථානය <,9 මහා පKමාණ ව�ාපෘE වල ෙයp ,jයහ. ෙදසැ%බ> සහ ජනවාK මාස 
වල p පqධාන අNවැ9න [සා වසෙ> �T බාගය Jළට සාගතය ව5දා ෙනාග-ත ද, �� 
අNවැ9න සමහර <ට 1960 ගණ9 වල p සාමාන�ෙය9 [dපාදනය කරන ලද 
අNවැ9ෙන9 බාගයA පමණ 6ෙCය.  සමහර අයෙw වා>තා වලට අfව, එය නරකම 95

අ�රැ5ද 6ෙCය, එය සටහ9 6ෙC ��Tව පැEර iය සාගතය සහ දැවැ9ත »5ධකරණ 
ව@[.  ෙ% »5ධකරණ 1975 ඒවාට වඩා  ෙවනN 6හ: ඒවා  ෙ5ශපාලනමය ෙල,9 වැg 96

6හ (ෙබාෙහ( <ට ෙරkමය ඇJෙT පැවE දැg සට9 එ9න එ9නම වැg¤ෙ% පqEඵලය\), 
ඒවා ජනවා>iක ෙබp% අfව ,5ධ 6හ, වඩා ක�මව- සහ £ය�රැ ෙල,9 ක�9 
අoකා´9ෙw අවධානෙය9 ගැල¤ ඉ9නට සම- ක±ඩාය% (පාසැT íරැවරැ9 සහ 
ධනව- සහ මැද ආදාය% ලද ග%බද වැ,ය9 වැ[ අයව) ඉලAක කරන ලh. 1975 p ෙදන 
උපෙදN ව@9 ක�9 ෙරkමෙC lට� [ලධා´9ෙw කා9තාව9 හා දරැව9 මරණයට 
ප�ණ¤ම තහන% �ව-, 1977 p (සමහර <ට සෑෙහන කාලයකට ක�9) මරණයට 
ප�Îවන ලද IKu9ෙw භා>යාව9ව අ- අඩංíවට ෙගන මරා දමන ලh. ��ම[9ම 
ප�T මරා දමන ලh, එෙNම සමහර අවNථා වල p සමNත ග%මාන ෙල,9 ඝාතනය 
කරන ලh. උදාහරණයA හැjයට lට� ජනාoපE ෙලා9 ෙනාTෙw ගෙ% ප�T 350 A 
1977 අෙ_qT 17 වැ[දා ඝාතනය වfෙC “[දහෙN” සංව-සරය සැම´ම ෙවfෙව[.  1978 97

වසර ගැන පරNපර <ෙර(¬ වා>තා ඇත: ආ>ïකය වඩා ෙහාæ9 පාලනය කරග- [සා 
සහ ෙහාඳ අNවැ9නA ලැyණ [සා සාගතය වළAවා ග-තා යැP N@<9N\ <aවාස 
කරP; චාTN U<[9w (Charles Twining) දAවන ආකාරයට, එය ඇ,9 cm සාA¢කරැව9 
\lප ෙදෙනA <,9 ද තහ�රැ කරE, ඉෙඩ(රය සහ Q5ධය <,9 එකJව ත-වයට 
ක�9 Eyණාට වඩා නරක අතට හරවන ල5ෙ5ය.  [a¾තවම දැA¤මට ��ව9 6ව 98

වfෙC ඝාතන එ9න එ9නම ග%බද වැ,ය9 අතර ��T ෙල,9 පැEර පැවE බව-, 
<ෙaෂෙය9ම නැෙගනlර කලාපෙC, එෙNම එය �� කාලයම ග-කළ ඉතාම- ඉහ�9ම 
ද\9නට ලැෙබන ලද අවNථාව ද 6 බවP. 

ෙපා6 ෙපා7 යටෙ9 .නපතා මරණ 

පqජාත9ත¯වාp කැ%L¾යාෙ� ,රෙගවT ෙනා¤ය, උසා< ෙනා¤ය, <aව<ද�ාල 
ෙනා¤ය, පාසැT ෙනා¤ය, �දT ෙනා¤ය, ර�\යා ෙනා¤ය, ෙපා- ෙනා¤ය, ��ඩා 
ෙනා¤ය, එෙNම <ෙන(ද \�යාව9 ෙනා¤ය…දවෙN පැය <,හතර ඇJළත \,c 
ඉNපා� ෙමාෙහාතA ෙනා¤ය. hන චKයාව ෙමෙN ෙබදා E£ණ: පැය ෙදාළහA 
ශා´Kක ශ~මය, පැය ෙදකA ආහාර අfභවයට, පැය JනA [වා�වට සහ 
අධ�ාපනයට, සහ පැය හතA [දා ගැbමට. අI ,යTල9ම �<සාල ර�ඳ�% 
කඳ�රක Êව- 6ෙය�. එl QAEයA ෙනා¤ය. අ9කා> (Angkar Padevat) [අ9කා> 

 Quoted in Becker, When the War Was Over, p. 271.94

 Twining, “The Economy,” p. 143.95

 PPP, 7 April 1995, p. 5; Sliwinski, Le génocide, p. 65, backs up this version of events.96

 Quinn, “Pattern and Scope of Violence,” pp. 201-202.97

 Sliwinski, Le génocide, pp. 64-65; Twining, "The Economy,” pp. 143-145.98



පෙදවU, නැ-න% <_ල¤ය සං<ධානය, CPK  l අ>ධ රහස� කඩJරාව] අෙ_ 
Ê<තවල හැම ෙමාෙහාතAම [යාමනය කෙ�ය…ඛම> රෑ^ <,9 ඔ�9ෙw පරNපර 
<ෙර(¬ \�යාව9 QAE සහගත කර9නට ෙබාෙහ( <ට උපමා කතා ෙයාදා ග9නා 
ලh. ඔ�9 ජනතාව ගවය9ට සමාන කෙ� ෙමයාකාරෙය[: ෙ% ෙගානා නÿල අhන 
හැj බල9න. ඌ ක9ෙ9 ඌට ක9න [ෙය(ග කළ <ටP. ඌට තණ £ෙ% 
උලාක9න ඉඩ c9ෙනා- ඌ ඕනෑම ෙදයA කා<. ඔබ ඌව ඇE පමණට තණෙකාළ 
නැE ෙවන- Ijයකට ෙග[l9 දැ%ෙමා-, ඌ තව cරට- පැu¨@ ෙනාකර එතැන 
උලා කා<. ඌ [දහN නැහැ, එෙNම ඌව [තරම ෙස(h,යට ප-ෙවනව. ඉE9 ඌට 
නÿල අh9න \�ෙවා-, ඌ නÿල අhනවා. ඌ කවදාව- භා>යාව ගැන ෙහ( 
දරැව9 ගැන lත9ෙන නෑ…”  99

 h<ගලවා ග9නා ලද ,යTල9ටම පqජාතා9E¯ක කැ%L¾යාෙ� මතකය ඉතාම- අ�J 
6ව\. එය අැගQ% \,වA නැE එෙNම යමA ගැන දAව9නට හැ\ Nථාවර ලAෂ�ය9 
නැE NථානයA <ය. එය සැබැ<9ම ක±ණාgෙC අ[- පැ-ෙ- £ය�රැ ,lනයA පැවE 
ෙල(කය\. එl p h<ගලවා ගැbමට න%, ,යTල9ටම ස%L>ණෙය9ම අ;- bE 
මාලාවකට අfව හැඩගැෙස9නට ,5ධ 6හ. “ඔබ අlu ¤ම යf අluයA ෙනාෙ�, එෙNම 
ඔබව තබා ගැbම යf <ෙaෂ වා,යA ද ෙනාෙ�” යැP එක ÉEය දනවන [ල ආද>ශ 
පාඨය, ඇ,9 cm සාA¢ සපයන අය ෙදන ලද පqකාශය9l නැවත නැවත- ද\9නට 
ලැෙබ9න\.  කා%ෙබ(ඡ වැ ,ය9 අ-cmෙ� අපායට වැෙටන අ-දැ�ම\, සමහර අයට 100

එය 1973 තර% �T කාලයක p පට9 ගැ[ණ. ඒ කාලෙC p පට9 [Kත hග “[දහN 
කරග-” කලාප වල අය ෙබෟ5ධාගම මැඬºම, ඔ�9ෙw ප�T ව@9 තරැණ අයව 
බලා-කාරෙය9 ෙව9 \´ම, ,යTල9ම අ[වා>ය වNත¯ [යම ¤ම, සහ ,ය� ස�පාකාර 
හ�දාකරණය \´ම අ-ද\න ලh. දැ9 \ව Q-ෙ- අෙය� uය යා හැ\ අෙ9ක <ධ 
ක�මය9 ගැනP. 

වහT ක�මය, සාගතය, සහ p_Eම- අනාගතය 

 ජනතාව කළ QJ 6 පළ� කටQ-ත ඔ�9ෙw අ;- ත-වය I�ගැbමP. “75 ගණ9” 
අයට ෙමය බර උ�ලන මෘගෙය� සහ Qද වහෙල� (අ9ෙක(> ස%පqදායය අfව) අතරමැද 
6ව\.  අෙයA ශAEම- සහ [ෙර(× ෙල,9 ෙපb ,jනවා න% එෙNම පමණට වැg 101

“ඵලයA නැE කටවT” සමඟ ෙනාය9ෙ9 න% එ<ට ග%බදවාx ග%මානයකට ඇJT¤ම 
වැgෙය9 පහ� 6ෙCය.  ජනතාවෙw බ� බාlරාhය එ9න එ9නම ඔ�9 ෙවE9 ඉව- 102

කරන ලh: ඛම> රෑ^ ෙසාTදාcව9 <,9 නගර lNකරන ලද කාලෙC p; කාඩ>වරැ9 සහ 
ග%බද වැ,ය9 <,9 Ijසරබද පැEවල p; සහ අවසානෙC p ග¡ෑ% 250 ක පමණ සහT 
ෙපUjයA සමහර <ට ෙඩාල> 100 කට තර% uලකට අෙල< 6 ක� කඩෙC p.  ,ය� 103

අධ�ාපනය, ෙවළඳාම සහ එහා ෙමහා යෑමට ඇE ,ය� [දහස, නමA වැෙටන තරමට 
වjනාකම\9 QJ ,ය� ෙබෙහ-, ,ය�ම ආග%, සහ ,ය�ම @යැ<@ අJරැදහ9 6හ. 
දරදá ෙල,9 [ල ඇÓ% ක�මයA NථාIත කරන ල5ෙ5ය: අ- hග කuස සlත ෙගල 

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 317.99

 See, e.g., Chandler, Brother Number One, p. 195; Hang and Demeure, Cambodge, p. 100.100

 Haing Ngor was in a Khmer Rouge pharmacy one day when he overheard one nurse ask another whether she had “fed the war 101

slaves yet”; Surviving the Killing Fields, p. 202.

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 67.102

 Ibid., p. 263.103



දAවා ෙබා-ත% දමන ලද ක� වNත¯ අæ9නට ජනතාවට ,5ධ 6හ. එෙNම හැhයාව ගැන 
ද දරදá I�ෙව- 6හ: ත>ක, [ග¡හ, පැu¨@, සහ කÓ� ෙම9ම ,ය� ආකාරෙC ආදරය 
දAවන හැì% ද පq,5oෙC දැA¤ම තහන% ෙකKණ. අoකා´ තනJරැ දරන ,යTල9ට 
අ9ධ ෙල,9 අවනත <ය QJ 6හ. [මA ෙනාමැE ර�N¤% වලට සහභා× ව9නට 
ජනතාවට බලා-මක 6 අතර ඒවාෙC p Q��� ෙල,9 ,jය QJ ද 6හ, ඒ ඒ [ෙය(ග 
අfව කැමැ-ත සහ අකමැ-ත කෑ ගසා පqකාශ කළ QJ 6හ, එෙNම තම9 ගැන සහ 
අෙනA අය ගැන ද පq,5ධ <ෙ�චන වා¾කව දැA<ය QJ 6හ. ,ය� �රවැ,ය9ෙw පqථම 
අPEය වැඩ \´මට ඇE අPEය යැP 1976 p පqජාත9ත¯වාp කැ%L¾යාෙ� ව�වNථාව 
<ෙaෂෙය9ම දAවන ල5ෙ5ය; ‘නව ජනතාව’ අතර ෙබාෙහාමයකට ෙවන- \,c අPEයA 
\,දා ලැyෙ± නැත. තම දයාබරය9 ෙවE9 ෙව9 6 අය අතර, ප�ලට බරA යැP 
හැෙඟන ලද වෙය(වෘ5ධය9 අතර, සහ �වපහ� Ê<තයකට �රැ ¤ ,jන ලද අය අතර 
යනාp වශෙය9 <ෙaෂෙය9ම, ,යh<නසා ගැb% ෙරkමෙC �T දවN Jළ p අEමහ- 
ෙල,9 ඉහළ යෑම සටහ9 ¤ම එl p �cමයA ෙනාෙ�. 

 ඔ�9ෙw ගමනා9තෙC පැවE £ය�රැ ත-වය9ට හැඩ ගැxමට ෙබාෙහ( <ට “75 
ගණ9” අයට ඉතාම- cdකර 6හ. <ෙaෂෙය9ම 1975 ,,රෙC p ඔ�9 ෙබාෙහාමයAව 
ෙසෟඛ� ත-වය9 IKØ EyÎ පqෙ5ශ වලට යවන ලh. ඔ�9ට ලැ¼ Eyෙ± ඉතා 
උපකරණ පමණA 6 අතර [ත� ෙල,9ම පqමාණව- ෙනාවන සලාක ද p Ey¨. ඔ�නට 
\,දා තාAෂ¨ක සහායA ෙහ( පqාෙය(iක ��ÎවA ෙහ( ලබා p ෙනාEy¨. ඒ- ෙÛJව 
�මA �ව- ඕනෑම අසා>ථක ත-වයක p දැg ෙN දáව% කරන ලh. ආබාoත �5ගලය9 
වැඩ ව@9 ගැලෙව9නට හදන අය හැjයට සරල ෙල,9 සලකා ඔ�9ව මරැ�වට 
ප�Îවන ලh. ප�ෙT <ෙaෂ දැg ස%බ9ධතාවයA අෙය�ට නැ-න% ඔ�9ව යවන ලද 
Nථානය හැම <ටම තාවකා@ක 6ෙCය; [dපාදන ක±ඩාය% නැවත නැවත- Iටමං 
කරu9 අ;- පළා- වලට යැ¤ෙම9 lJමතෙC ෙයාදා ගැෙනන ලද බලයA ඇE බවA 
තහ�රැ ෙකKණ. ඒ [සා තවම- <චාරෙය9 සහ මාfÔය-වෙය9 QJ Nථාන වලට පලා 
ය9නට ඉතාම- ශAEම- �5ගලය9 පවා ෙබාෙහ( <ට ෙපළÞනහ. පලා යෑම යf 
ෙවන- ආකාරයක ,යh<නසා ගැbමA පමණA ¤ම- ෙබාෙහ( <ට ,5ධ 6ව\, ම9ද එය 
ෙබාෙහ( <ට ,5ධ 6ෙC ,Eය% ෙහ( මා@මාව9 ෙනාමැEව, ප�පස හඹා ඒම වළAව9නට 
සහ පහ�ෙව9 අෙය� iය මඟ සල�Î මකා දැ�ම සඳහා වැ, කාලෙC p ෙම9ම ආහාර 
ඇ£-තA ද සමÙ[.  Iට-ව ය9නට ෙපර ජනතාව මහ- <ඩාවට ප-ව ,jයහ. 104

එෙNම ෙබාෙහ( ෙදෙනA ඛම> රෑ^ �රකායA �ණගැෙහ9නට- ෙපර uය iයහ. ෙකෙN 
�වද, ඛම> ෙසාTදාcව9 සහ කාඩ>වරැ සංඛ�ාව \, <ෙටක එතර% ඉහළ පqමාණය\9 
ෙනා,j බැ<9 සාෙ_Aෂව පැවE @lT �රකාවT [සා ලැෙබන ඉඩකෙඩ9 ගැල¤ පලා 
ය9නට ග- වෑය% බ�ල 6හ.  105

 අ;- Ê<තයකට හැඩ ගැxම පමණAම cdකර-වෙය9 QJ ¤ම මhවාට අ;- ක�මය 
<,9 ජනතාවට <ෙ�ක ග9නට සහ �වය ලබාග9නට \,c කාලයA ෙනාෙදන ලh. 1976 
අෙග(NJෙ� p ෙපාT ෙපාU <,9 ඉhKප- කරන ලද ‘හතර අ�රැc සැලැNෙ%' අවසානෙC 
p p_Eම- අනාගතය ඊ ළඟ වංíෙ� ඇතැP \යා නායකය9 <aවාස කළ බවA ෙපb 
යP. රෙU එකම පැහැh@ව ෙපෙනන ස%පත 6 කෘ¢කා>uක [dපාදන අපනයනය කර 
එP9 පqාwධනය වැg \´ෙම9 දැවැ9ත ෙල,9 [dපාදනය වැg \´ම ඔ�ෙw අර�ණ 
6ෙCය. කෘ¢ක>මය කා>uකරණය \´ෙම9 සහ �� ක>මා9ත නානංග \´ෙම9, ඉ9 
ප�ව බර ක>මා9ත ඉh\´ෙම9, ෙ% ඉhKයට යන මා>ගය සාAෂා- ෙවf ඇතැP ඛම> 

 �ඩා ,Eයමකට I9 යෙ- <ශාල uලA ෙග¤ය.104

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 159.105



රෑ^ <aවාස කළහ.  ෙ% ·තනවාp අäරහN වාතාවරණය �cම සහගත ෙල,9 පදන%ව 106

පැවEෙC අ9ෙක(> රාජ�යය I�බඳ 6 පරණ ජනපqවාදයA Jළය: “අ9ෙක(> තනන ලද 
ජාEය අI [සා, අIට ඕනෑම ෙදයA කර9නට හැ\P,” යැP ෙපාT ෙපාU 1977 
සැ_තැ%බ> 27 වැ[දා පව-වන p>ඝ කථාවක p \යා ,jෙCය, එl p අ9ක> (Angkar) 
යf සැබැ<9ම කැ%L¾යාෙ� ෙකාuQ[NU පAෂය යැP ද ඔ� දැf% c9ෙ9ය.  ඛම> 107

රෑ^ ගැන ෙමවැ[ <aවාසයA තබා ග9නට ඔ�ෙw අ[A QAE සහගත \´ම 6ෙC 
“�>Eම- අෙ_qT 17,” <ය, ෙල(කෙC ෙa~dඨතම අoරාජ�වාp බලයට ඉහ�9 
කා%ෙබ(ජෙC c_ප- ග%බදවැ,ය9ෙw �IK ත-වය එl p ෙප9වා E£ණ. 

 ෙ% දවN ඉමහ- ෙල,9 ඵල රlත 6 දවN 6හ. 1970 ගණ9 ,ට ෙටා9 එකA 
අසල [dපාදන මUටමA Nථාවරව පැවEය-, ජනගහනයට ෙහAෙටයා> එකකට සහT 
ෙටා9 JනA බැi9 [dපාදනය වැg කර9නට යැP \යා E£ණ.  ඒ හා සමාන 6 108

[ර>ථක වෑයමA 6ෙC සරැ වයඹ hග �Þරැ පැවE පළා-වල ෙතíණය\9 වැg 
කර9නට උ-සාහ \´මP. එl p <ශාල ඉඩ% පqමාණයA ෙහ� ෙපෙහ� කර9නට-, 
දැවැ9ත වාK මා>ග ව�ාපෘE ඉh කර9නට- අවශ� <ය. ෙ% පqෙ5ශය9l ෙපර පැවEෙC 
�ඩා ජනගහනය\, ඇE තර% වැ,, සහ වා>¢කව හටග9නා ගංවJරP. ඉලAකය 6ෙC 
ඉAම¨9 එක වසරක p අNවf ෙදකA අවස9 කර අනJරැව ෙතවැ[ අNවැ9නකට- 
යෑමP. ෙවන- වගාෙබ(ග පැළ \´ම ස%L>ණෙය9 නව-වා දමන ලh. ෙමම ව�ාපෘEය 
hය- \´ම සඳහා අවශ� ෙවන ‘නව ජනතාව’ ෙw “වැඩ හ�දා” වල පqමාණය9 ගැන 
\,ෙවA ගණ9 හැcෙ� නැත.  වෑයම [සා  ඉතාම- ඉAම¨9 වැgෙය9ම ශAEම- 109

6ව9ෙw ෙතදබල Øන කරන දමන ලh: ශ´ර ශAEෙය9 IK�9 අය වැgෙය9ම 
ෙවෙහසන ලද [සා, ෙබාෙහ( <ට �@9ම uය iෙC ඔ�9ය. සාමාන�ෙය9 දවෙN වැඩ 
කරන පැය ගණන පැය එකෙළාහ\; ඒ- සමහර අවNථාවල p, කාඩ>වරැ9 <,9 පට9 
ග9නා ලද පKh ග%මාන අතර තරඟ පැවැ-ෙව5p, ක%කරැව9ට උෙ5 හතරට නැÙට රා�¯ 
දහය ෙහ( ෙදාළහ දAවා වැඩ කර9නට ,5ධ 6හ. සමහර ෙපෙදN වල [වා� hන 
ස%L>ණෙය9ම අෙහ(, කර දමන ලදහ; අෙනA තැ9 වල සෑම hන දහයකටම එක 
දවසA [වා� ලැ£ණ, ඒ- ඒ hනය අ[වා>ය සහ ඉවරයA නැE ෙ5ශපාලන ර�N¤% 
ව@9 Iරැණහ. ජනතාව වැඩ කළ QJ යැP සාමාන�ෙය9 අෙ_Aෂා 6 ෙ�ගය කා%ෙබ(ජ 
ග%බද වැ,ෙය�ෙw වැඩකරන ෙ�ගයට වඩා වැg ෙනා¤ය. ඒ- ෙවනස 6ෙC [වා� කාල 
ෙනාමැE ¤ම- වැඩ කරන කාලෙC p iම9 අK9නට කාලයA ෙනාලැ¼ම- සහ hi9 
hගටම ම9දෙප(ෂණෙය9 QJව ඉ9නට ,5ධ ¤ම-ය.  110

 අනාගතය p_Eම- ව9නට ඉඩ Eyණා <ය හැ\ �වද ව>තමානය ව�සනකා´ 
6ෙCය. 1976 ෙනාවැ%බ> මාසෙC p, සරණගාත වා>තා අfව, බැංෙකාA නගරෙC 6 
ඇෙමKක9 තානාපE කා>යාලය ගණනය කෙ� කා%ෙබ(ජෙC වගා කරන මJIට �uය, 
1975 ට ක�9 පැවE මUටෙම9 ,යයට 50 \9 පහළ වැ¿ ඇE බවP.  කැ%L¾යාව 111

හරහා ගම9 කරන ජනතාව, අ;ෙත9 ෙහ�කරන ලද ඉඩ% වලට සහ පqධාන සංව>ධන 
ව�ාපෘE වලට දැවැ9ත ෙල,9 ජනතාව හරවා යැ¤ෙ% පqEඵලයA හැjයට පැවE �Þරැ 

 Chandler, Brother Number One, pp. 191-193 and 197-198. The section of the plan devoted to heavy industries is the longest.106

 Ibid., p. 223.107

 This was the same figure announced by the deputy prime minister of China, Hua Guofeng, at the National Conference on the 108

Example of Dazhai, in 1975.

 Chandler, Brother Number One, pp. 193-194; Karl D. Jackson, “The Ideology of Total Revolution” in Jackson, Cambodia 109

1975-1978, p. 60.

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 111, 152, 160; Twining, “The Economy,” p. 130.110

 Kiernan, Pol Pot Regime, p. 235.111



අ-හැර දැ�ම [සා Ijසරබද කා9තාරයA බවට හැ´ ඇතැP <Nතර කළහ. ෙල(ර9N 
IA (Laurence Picq) ෙw ෙතNතෙ%9Jව සාමාන�ෙය9 අහ9නට ලැෙබ9නP: 

පාර ෙදපැ-ෙ-ම අ-හැර දැ� �Þරැ A¢Eජය ෙතA hව iයහ. ඵලA ෙනාමැEව 
පැළ lmවන ක±ඩාය% ෙසාය9නට මම හැම අත බැ;ෙවu. \,ෙවA ෙනා¤ය; 
හැම \ෙල(�ට> දහයකට වරAම වෙw ෙයෟව[ය9 අTපය\9 QJ ක±ඩායමA 
පමණA ,jයහ. 

හැමදාම ෙ>gෙය(ෙ� සඳහ9 කරන ,ය ගණ[9 QJ තරැණ ජංගම හ�දා ෙකාෙÛ 
,jයාද? 

ඇN වල lN බැTම සlත ඔ�9ෙw බ� ෙT9�වක ගැටගසා ග- ගැහැÎ සහ 
IKu ක±ඩාය% ඉබගාෙ- සැKසරu9 ,jයහ. කලකට ඉහත පqභාම- පාට දැ9 
hරා iය වැරl@ බවට ප-ව ඇE ඔ�9ෙw ඇÓ% ව@9, ඔ�9 ට�9 ව@9 පලවා 
හKන ලද නගරවල <� වැ,ය9 ෙනාෙහා- ‘නව ජනතාව’ බව ෙපf¨. 

“ෙÚ(Ø9 කT@ෙC” අ�ත පqEප-E වල ඵල<පාක වලට lල� කර9නට වසෙ> 
මැද හKය ෙව5p අ;E9 ජනගහනය මාරැ කර යැ¤මA සැල�% කර ඇතැP මම 
දැනගEu. 

�T දවN වල p ෙ% නගරෙC <� අයව [Kත hග ජන»න� පqෙ5ශය9ට යැෙවන 
ලh, එl p ,යTල අlu \´ෙම9 ප�ව ඔ�9ට “ෙල(කය ගැන නව සංකTපයA” 
[>මාණයට බලා-මක කරන ලh. ඒ �� කාලය Jළ සරැ පqෙ5ශය9 Jළ \, 
වගාවA ෙනා¤ය. රට �රා හැම තැන ජනතාව �සi9ෙ9 uය යu9 ,jය p 
සැබැ<9ම වගා කටQJ ,5ධ 6ෙC �Þරැ ව@9 පෙහ9 එකක පම¨. 

ඉඩ% වල සා%පqදාPකව ෙවෙහෙසන ලද ග%බද ශ~ම බලකායට �මA ,5ධ 6වාද? 
එවැ[ ෙබාෙහ( පqaන වලට I�Jරැ ෙනාමැEව පව�. 

පැස�මට පාත¯ කරන ලද ජංගම හ�දා Êව- 6ෙC ද ඉතාම- cdකර ත-වය9 
යටෙ-ය. ඔ�9 වැඩ කර5p ආහාර ෙ�T �Þරැ වලට ෙගෙනන ලh: වJෙ> ත%බන 
ලද £9Ç¤Ç (bindweed), සහT හැæ \lපයA, ෙනා% ෙප9 වල p අI අfභව 
කර9නට �රැ¤ ,jන ල5ෙද9 බාගයA පමණ. ඒ වෙw සලාක එAක \,වA 
[dපාදනය කර9නට සැබෑ වෑයමA දැ´ම \,ෙN-ම කළ ෙනාහැ\ 6වA… 

මම ඇN අයාෙගන බලා ,jයා. ද>ශනය £ය�රැ 6වA: <Nතර කළ ෙනාහැ\ 
ෙල,9 6 u[සාෙw කාලක±¨කම, සමNත ෙල,9 Eyණ අසං<ධානා-මක බව, 
සහ I��T සහගත නාNEය. 

වාහනය ඉAම¨9 ඉhKයට ඇp ය5p, අප ෙවත මහ� වයෙN u[ෙහA පැu¨ෙC 
අ- ව@9 �මAෙද( \යu[. පාර අPෙ9 වැEර ග- පැහැh@වම ෙර(ගාJර 6 
තරැණ කා9තාවA 6වාය, Kයැcරා ඒ මහTලාව මඟහK9නට වාහනය කරකවා 
iෙCය, අ- ෙදක hව�ෙල(කය ෙවත ඔසවාග- මහTලා පාර මැ5ෙ5 lටෙගන 
ljෙCය.  112

 Laurence Picq, Beyond the Horizon: Five Years with the Khmer Rouge, trans. Patricia Norland (New York: St. Martin’s Press, 1989), 112

pp. 147-148.



 CPK l ආ>ïක ව�ාපෘEය දරගත ෙනාහැ\ ෙනාස9�9තාවය9 ඇE කරන ලh. වැඩ 
�පKAෂාව සඳහා ප- කරන ලද කාඩ>වරැ9ෙw මහ9ත-ව අසම- බැ� [සා ත-වය9 
තව- නරක අතට හැරැ¨. සැල�ෙ% �Tගල 6ෙC වාKමා>ගය9ය. අනාගතය ෙවfෙව9 
ව>තමානය £Tලට ෙදu9 ඒවා සංව>ධනය සඳහා මහ- වෑයමA ෙයාදවන ලh. ඒ- 
c>වල සැල�% සහ \�යා-මක \´% [සා කැප \´% ,යTල ��ම[9ම පාෙÛ [dඵල 
6හ. අ�Î, hය ඇල මා>ග, සහ ෙ�@ අතK9 සමහරA ෙහාæ9 සැල�% කරන ලද සහ 
අද- භා<තෙC Eෙයනවා �වද, බ�තරය පළ� ගංවJෙර9ම ගසාෙගන යන ලදහ. එවැ[ 
අවNථාවක p ග%වැ,ය9 සහ ක%කරැව9 ,ය ගණ[9 hෙC iº uය iයහ. තව- 
ව�ාපෘE වල p වJර වැරh අතට ගලා යාම ෙම9ම මාස \lපයක p ෙපා�Î ෙරා9 මඩ 
ව@9 I´ iයහ. Úාව ඉංkෙ9රැව9 එවැ[ ,5¬9 වළAව9නට කර\යා ගත ෙනාහැ\ව 
,jයහ. ඕනෑම ආකාරයක <ෙ�චනයA යf අ9ක> ෙවත දAවන හJරැ \�යාවA හැjයට 
ද\න ලh, එl p [ත� ෙල,9 ඉතාම- පහ�ෙව9 පKකTපනය කරත හැ\ ඵල<පාක 
අ- <ය. “ෙ�TලA හද9නට, ඔබට අවශ� වන එකම ෙදය න% ෙ5ශපාලන අධ�ාපනයP,” 
\යා වහ;9ට \යන ලh.  ෙබාෙහ(  <ට ෙ% ෙම ෙහQ% බාරව ,jන ලද @ය9නට 113

\යව9නට ෙනාද9නා ග%බද වැ,ය9ෙw <සÓම 6ෙC හැම <ටම තව- ශ~ම බලය, තව-  
ශ~ම පැය, සහ තව- මහෙපාළවP. 

 ෙමෙN තාAෂණය සහ තාAෂණෙ�p9 පqEAෙdපය සමඟ ෙබාෙහ( <ට අ-වැT බැඳ 
පැu¨ෙC වඩා-ම සරල සාමාන� දැfම පqEAෙdපයP. £% මUටu9 ෙමෙහQ% පාලනය 
කෙ� මහෙපාළෙ� �J9 �ව-, යථා>ථවාදය සහ ඒකාකා´-වය සමඟ ෙපu9 ෙවÃ ,j 
එෙNම ඔ�9ෙw ස>වඥතා ඥානය ගැන <aවාසෙය9 ,j නාගKක <5වJ9 ඔ�9ෙw 
සැබෑ Nවාuවරැ 6හ. ,ය� �Þරැ හKයටම ෙහAෙටයා> එකA හැjයට මැනගත 
හැ\යාව ලැෙබන ෙල,9 ¤ වගාෙව9 QJ �Þරැ ෙබp යන ,ය� අ�Î අP9 කර 
දම9න යැP ඔ�9 [ෙය(ග කළහ.  පKNථාbය පKසර ත-වය9 �මA 6ව- සමNත 114

පqෙ5ශෙC කෘ¢කා>uක කැලැ9ඩරය [යාමනය කරන ල5ෙ5 මධ�ම අoකාKෙය[.  115

සා>ථක බව ලැෙබ9ෙ9 සහT [dපාදනෙය9 පමණA යැP \යැ<ණ. කෘ¢කා>uක 
පළා-වල වාසය කරන �ඩා �රැTල9 \lපයකෙw Nවභා<ක වාස�uය <නාශ කර 
දැ�ම සඳහා ,ය� ගN, පළJරැ ගN ද ඇJ�ව කපා දැuය QJ යැP සමහර කාඩ>වරැ 
�රණය කළහ, එP9 සාගතෙය9 ෙපෙළන ජනගහනයකෙw Ê<ත ගලවාගත හැ\ ආහාර 
පqභවයA <නාශ කරන දමන ලh.  Nවභාව ධ>මය සමතලා කර දම5p, ෙව9 ෙව9ව 116

“සචºකරණය” කරවන ශ~ම බලකාය අ�ත ෙලස\9 <ෙa¢ත ක±ඩාය% වලට ෙබpම 
,5ධ 6හ: අ�රැc හෙ- ,ට දාහතර දAවා වයN අfව, <වාහ වන වයෙN ජනතාව, 
වයසක උද<ය, යනාp වශෙය9.  එක <ෙaෂ කටQ-තA සඳහා පමණA ෙයාදවා ග9නා 117

<ෙaෂ ක±ඩාය% පැව�ම එ9න එ9නම සාමාන�යA බවට ප-<ණ. එයට ෙවනN 
ෙලස\9, කාඩ>වරැ hi9 hගටම cරNතර චKත හැjයට, ඔ�9ෙwම වැදග-කෙ% සහ 
බල ස%ප9න බෙ� lර ¤, ඉතා කලාJර\9 ඔ�9ෙw ක±ඩාය% සමඟ වැඩ කරu9, 
අäෙය(ග කළ ෙනාහැ\ [ෙය(ග [�- කරu9 ,jයහ. 

 ෙබාෙහ( කා%ෙබ(ජ වැ,ය9 පාගා දමන ලද �සi9න, ෙරkමෙC කැමැ-ත9 IKමසා 
ගැbම සඳහා ෙරkමය <,9 ,තාමතාම භා<තා කරන ල5ෙ5ය. �සi9ෙන9 වැgෙය9 

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 178-179.113

 Ibid., p. 210.114

 Twining, “The Economy,” p. 122.115

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 302.116

 ෙමයාකාර හ�දාමය භාෂා ව�වහාර ෙයාදා ගැbම ෙරkමය Jළ [රJරැව ද\9නට ලැyණ\.117



ෙපෙළ5p ,රැරැ වල ර�Nකර තබාගත හැ\ ආහාර පqමාණය9 අ� ¤ යP, එl p එවැ[ 
ජනතාවA පලා යන අවNථාව9 ද අ� ¤ යP. ජනතාව [E ෙලස\9 ආහාර ගැන 
lතu9 ,j9ෙ9 ද, �5ගලෙයA lත9ෙ9 එය ගැන පමණA න%, එl p ත>ක \´ෙ% 
,ය� හැ\යාව, සහ ජනතාවෙw @ංiක ආශාව පවා අJරැදහ9 ¤ යP. ආහාර සැපQම 
සමඟ කළ ෙසTල% ව@9 බලා-කාරෙය9 ඉව- කර දැ�% පහ� ෙකKණ, එP9 සා�lක 
ආපනශාලා I�ගැbම පqව>ධනය ෙකKණ, එෙNම ෙදම�Iය9 සහ ඔ�9ෙw දරැව9 අතර 
සබඳතා යනාhය ඇJල-ව �5ගලය9 අතර සබඳතා c>වල කර දැuණ. එl p ,5ධ 6ෙC 
ෙකාතර% මහ- ෙලස\9 ෙT ගෑ¤ Eyණ-, ,යTල9 <,9ම ක9න ෙදන අත ,!මP.  118

 සහT ගැන í_ත <aවාසයA තර% 6වA ෙවfෙව9 ,යTල කැප \´මට කැමE 6 
ෙරkමයA, (රැ,යාෙ� p යකඩ වල බලය ගැන EË <aවාසය ෙල,9, \Qබාෙ� x[ ගැන 
6 <aවාසය ෙල,9) ෙ% වරA �ලබ ෙල,9 පැවE [dපාදනයA ෙසායාගත ෙනාහැ\ 
ත-වයට ළං කරවන ෙදයA බවට හරව9නට සම- ¤ම ෙÒදbය උ-පqාසය\. 1920 
ගණ9 ,ට ඔ�9ෙw ජනගහනයට අරIKමැNෙම9 QJව ඒ- පqමාණව- තරමට ආහාර 
ලබාෙදu9 කා%ෙබ(ජය <,9 සෑම වසරක p ම [Eපතා සහT ෙතාග ,ය දහN ගණනA 
අපනයනය කරන ල5ෙ5ය. 1976 p සා�lක ආපනශාලා සාමාන�ය බවට ප- 6 ප�ව, 
කා%ෙබ(ජෙC බ�තරය වැෙට9ෙ9, hනපතා ආහාර ෙ�ල සඳහා එක �5ගලෙය�ට බ- 
ෙ- හැæ හතරA අඩංí hයාරැ බ- �_ එකA පමණA ලැෙබන ත-වයටP.  අNවf 119

cAóත ත-වය9 ,ට ව�වසනකා´ ත-වය9 දAවා <චල� 6හ. hනපතා සලාක [තර 
ඉතාම- ඉතා අ� මUට% වලට පහත වැm¨. 1975 ට ෙපර බ-ත%බ9w (Battambang) 
පqෙ5ශෙC වැgljෙයA <,9 hනපතා සහT ග¡ෑ% 400 ක සාමාන�යA අfභව කරන 
ලදැP ගණ9 බලා ඇත, එන% සාමාන� ආහාර ෙ�ලකට අවශ� අවම පqමාණයP. ඛම> 
රෑ^ යටෙ- එක �5ගලෙය�ට හාT ෙපUjයA ලැ¼ම යf අස9නට ෙනාලැෙබන තර% 
ෙභ(ජනය\. සලාක දැg ෙN ෙවනN 6හ, ඒ- පN, හය, නැ-න% අට ෙදෙනA පවා එක 
ෙපUjයA අfභව \´ම අසාමාන�ය ෙදයA ෙනා¤ය.  120

 ඒ ෙÛJව [සා ක�කඩය ජනතාවෙw h< ගලවා ගැbම සඳහා අත�ාවශ� දැයA 
බවට ප-<ය; ක�කඩ හරහා ජනතාවට හාT ලබාගත හැ\ 6ෙC <ෙaෂෙය9ම මරණ 
වා>තා ෙනාකරන ලද ග%බද වැ,ය9ෙw සලාක තබාග- කාඩ>වරැ9 ෙවE[. අ9ක> 
<,9 ජනතාවෙw යහපත I¨ස කටQJ කරන ලද [සා, එP9 ලබාෙදන සලාක 
පqමාණව- <ය QJ [සා, ෙපාළෙව9 ආහාර ෙසායා යෑම [ල වශෙය9 තහන% කරන ලh. 
එෙN න�c, ෙසාරක% කරන ලදැP සැලෙක9ෙ9 නැ-න% ආහාර ෙසායා ගැbමට තැන 
තැන සැKසැKම [ල වශෙය9 සහ ෙනා[ල වශෙය9 ඉවසන ලh.  සාගතෙය9 ෙපෙළන 121

ජනතාව ෙවE9 \,වA ආරAෂා 6ෙC නැත: ෙපාc භා±ඩ යැP සැලෙකන ලද �Þරැ 
අNවැ9නට ෙපර ෙහ( අNවැ9න ෙනළ5p, තම9 ෙවfෙව9 වගා කරග9නා ලද ඇ£-ත9 
£% �රැව, ග%බද වැ,ය9ෙw ��T Ä� සහ Øලෑ කරග- ස-J, එෙNම සමහර 
<ෙටක ක��ව9, මැ"ය9, ෙගා�ෙබTල9, කmNස9, සහ �Þරැ වල බ�ලව ද\9නට 
,jන නP පවා, නැ-න% අ�ෙව9ම කන ලද රJ huය9 සහ <ශාල ම��ව9, ද� ලන 
අJ, හJ, සහ කැලෑ අල, ෙබාෙහ( මරණ වලට ෙÛJ 6ෙC ඒවා අlතකර ෙල,9 ෙත(රා 
ග[5p නැ-න% අවශ� පමණට උයා ෙනාග[5p ය. c_ප- රටක �ව- එෙතA ෙනා6 
තව- අ9ත c_ප- ත-වය9ට පාත¯ ෙවන ලh. ජනතාව ඌර9 ෙවE9 ආහාර ෙසාරක% 

 Picq, Beyond the Horizon; Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 175, 197, 208.118

 PPP, 7 April 1995, p. 5.119

 See esp. Twining, “The Economy,” pp. 149-150; Kiernan, Pol Pot Regime, p. 240; Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 147.120

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 240; Hang Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 325.121



කර9නට- වගා £% ව@9 අTලා ග- �ය9 yh9නට පට9 ග-හ.  ඒ�ය �5ගලෙයA 122

ආහාර ෙසායා iයාය ය9න දáවමA සඳහා පqධාන වශෙය9 �[Áචාවට දAවන ලද 
වරදA බවට ප-<ය. අNවැ9නට ත>ජනයA ෙව9ෙ9 යැP හැì iයෙහා-, එවැ[ 
දáව% සරල අනJරැ ඇඟ¤මක ,ට ෙක�9ම මරණයට ප�Î¤ම දAවා <<ධ-වය\9 
QJ 6හ.  123

 [ද9ගත ෙල,9 ම9දෙප(ෂණය සහ අ� ෙප(ෂණ ත-වය9 පැව�ම [සා අ�සාරය 
වැ[ වසංගත ෙර(ග පැEර යාම ෙÛJෙව9 පමණAම ජනතාව තව- ෙර(× ත-වය9ට 
ප- කරන ලh. පqධාන වශෙය9 �සi9නට <ෙa¢ත 6 ෙර(ගාබාධ සහ ෙ�දනා I�බඳ 
පැu¨@ ද පැවEණ; ෙ% අතෙර9 ෙපාcෙ� ද\9නට ලැෙබ9ෙ9, ජනතාවෙw hනපතා �_ 
එෙA ඇE ඉහළ ;Î මUටම [සා පqධාන වශෙය9 ඇE කරන ලද ඉh�% (ඉãමා) 
ත-වයP. ඉh�% ත-වෙය9 සාෙ_Aෂව සං�9 මරණයකට යා හැ\ ෙවP—,l <සඥ 
මUටමකට වැෙටන Jරැ ජනතාව එ9න එ9නම c>වල 6හ—ඒ පqEඵලය ෙබාෙහ( අය, 
<ෙaෂෙය9ම වයසක උද<ය <,9 කැමE ත-වයA හැjයට ද\9නට පට9 ග-හ.  124

 ෙ% ජරාවට ප-¤ෙම9 සහ මරණෙය9 හැෙදන <aවය—සමහර අවNථා වල p 
පqජාවක බ�තරය ෙර(×9 සහ මරණයට ප-වන අය ෙවEන හැp Ey¨ —125

ස%බ9ධෙය9 ඛම> රෑ^ ෙවතට එතර% බලපෑමA ඇE බවA ෙනාෙප[ණ. ෙර(× ෙවන 
ඕනෑම අෙයA අ9ක> ශ~ම බලකායට හා[ කරන වරදA කළා යැP සැලෙකන ලh.  ෙර(× 126

අයව�9 [තරම [කරැෙ± ඉ9න බලන අය හැjයට සැකයට පාත¯ 6 අතර සැබැ<9ම 
ෙර(හලට ෙහ( iල9 කාමරයට iයෙහා- පමණA ඔ�නට වැඩ \´ම නව-ව9නට 
අවසර ලැ£ණ, එl p ලැෙබන ආහාර පqමාණය සාමාන� පqමාණෙය9 බාගයA පමණA 6 
අතර වසංගත ෙබ(¤ෙ% අවදානම ඊට- වැgෙය9 පැවEණ. ෙහ9K ෙලාකාÇ \යන පKh, 
“ෙර(හT වල අර�ණ 6ෙC �ව \´මට වඩා ජනගහනය ඉව- \´මටP.”  එක ෙර(හලක 127

සE \lපයA පමණA ය5p I9 යෙ- ෙw ප�ෙT සාමාkකය9 \lප ෙදෙන� uය iයහ. 
එම ෙර(හෙT පැෙපාල ෙර(ගය හැcන පහෙළාN ෙදෙන� ,jන ලද තරැණ IKසAව \,c 
ෛවද� අවධානයA ෙනාමැEව වැඩට ෙයාදවu9 ඔ�9ට ,රැරැවල Jවාල Eyණද £ම 
[දාග9නට සලNවා E£ණ. ඔ�9 අතK9 h<ගලවා ග-ෙ- එA අෙයA පම¨. 

,ය� ඇගQ% <නාශ \´ම 

 �5ගලය9 එ\ෙනකාව පාවා pමට-, තම9ෙw h<ගලවා ගැbම හැෙර9නට අ[- දෑ 
,යTල අමතක කර දම9නට- ෙÛJ ෙවu9, �සi9න යf u[සා අමාf¢ක කර9න\. 
එෙN නැEන% ubමN ypම පැහැh@ කර9ෙ9 ෙවන �මන ආකාරය\9ද? ‘ෙa~dඨ ඉhK 
I%ම’ කාලෙC p �නෙC පැවEයාවට වඩා එය අ�ෙව9 පැEර පැවEයා <ය හැ\P. 
එෙNම uය යන ලද අයව පමණA අfභවයට xමා ¤ පැවE බවA ද ෙපb යP. I9 
යෙ- <,9 උදාහරණ ෙදකA වා>තා කරP: ඇයෙw සෙහ(දKයව අfභව කරන ලද lට� 

 Heng and Demeure, Cambodge, pp. 139-140; PPP, 7 April 1995, p. 7.122

 Haing Ngor relates a story of a child who took four days to die, tied to a pole in front of his parents; Surviving the Killing Fields, p. 123

272.

 Ibid., pp. 135-136; Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 278.124

 See, e.g., Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 145.125

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 184.126

 Locard, Le goulag Khmer rouge, p. 6.127



íරැවKයA, සහ තරැණෙයAව කන ලද ෙර(හT වාUmවක ,jන ල5ෙදA. ඒ ,5¬9 ෙදෙA 
p ම, (ඛම> ස%පqදාෙC ,jන <ෙaෂෙය9ම ෙT Iපාසෙය9 QJ 6 �ත ආ-මය) “ර�ස9” 
සඳහා ෙදන ලද දáවම 6ෙC මරණයට ප�ණ¤මP; ර�Nව ,j ගෙ% u[�9 සහ ඇයෙw 
cව ඉhKෙCම íරැවKයට පහර p මරා දමන ලh.  �නෙC p ෙම9ම ප�ගැbෙ% \�යාවA 128

හැjයට ද ubමN කෑම පැවEණ: ඛම> රෑ^ හ�දාෙව9 පලා iය ල5ෙදAව මරා දම9නට 
ෙපර ඔ�ෙwම ක9 අfභව කර9නට බලා-මක කළ හැj, @ ෙහනw (Ly Heng) \යP.  129

u[N අAමාව කන ලද කත9දර මහ- ගණනාවA ඇත. ෙ% \�යාව ඛම> රෑ^ ට පමණA 
xමා ෙනා6ව\: 1970-1975 ,<T Q5ධ කාලෙC p තම හJර9ෙw අAමාව කා දැ�ම 
Kප½@ක9 ෙසාTදාcව9 <,9 කරන ල5ද\. එයාකාර 6 ස%පqදායය9 i¨ෙකාන hග 
ආ,යාෙ� හැම පැ-ෙත9ම ෙසායා ගැbමට ලැෙ½.  මරණයට ප�Îවන ලද එA ගැ£¨ 130

කා9තාවකෙw කලලය, අAමාව, සහ IයQරැ වලට අ-6 ඉරණම හැ9w ෙන(> (Haing 
Ngor) <,9 <Nතර කරP: දරැවාව <, කර දමන ලh (ඒ වන <ට- අෙනA දරැව9ව 
<යෙළ9නට ,<@ෙ% එTලා E£ණ), “අද ර#ට ඒ මN පqමාණව-!”  යන කෑ ගැx% අfව 131

ඉEKය අර9 යන ලh. u[N I-තාශය9 ව@9 ඇN ෙබෙහතA I�ෙයල කරන ලද, 
ස�පාකාරයක ෙNවය කළ ෙක(\ෙයA ගැන ෙක9 �9 (Ken Khun) \යP, u[N අAමාෙ� 
රසව- බව ගැන පqශංසා කරන ලද ඔ�ෙw පqධාb9 සමඟ ඔ� එය ඉතාම- [දහN 
ෙල,9 ෙබදා ග-ෙ-ය.  ෙ% ubමN කන අවNථාව9 I�£Þ කර9ෙ9 ,ය� ආචාර 132

ධා>uක සහ සංNකෘEක අගය9 නැE¤ යාමP. <ෙaෂෙය9ම පqධාන ෙබෟ5ධාගuක අගය 
6 කරැණාව අJරැදහ9 ¤ යාමP. එය ඛම> රෑ^ ෙරkමෙC එක <රැ5ධාභාසයA 6ෙCය: 
QAEය, සෙහ(දර-වය, සහ පරා>ථාකාමය එl පqධාන අැගQ% 6 සාමානා-මවාp 
සමාජයA [>මාණය \´ම එl අර�ණ යැP එය පqකාශ කර E£ණ, ඒ- අෙන�- 
ෙකාuQ[NU ෙරkම ෙම9ම එය සපයන ල5ෙ5 ආ-මා>ථකාමෙC, අසමාන-වෙC, සහ 
අතා>\ක බෙ� �නාu ර�Tල\. h<ගලවා ග9නට ජනතාවට වංචාෙ� [යැෙළ9නට, 
ෙබාරැ �මට, ෙසාරක% \´මට සහ ඔ�9ෙw හදව- ගT බවට හරව9නට බලා-මක 
කරවන ලh. 

 ,ය�ම u[N කරැණාව සහ <bතකම Jර9ව ෙගාN E¼ම බලෙC ඉහළම තනJරැ 
වල p>ඝ කාලයA ENෙN සාමාන�යAව පැවEණ. 1963 p ෙපාT ෙපාU කැලෑව Jළට 
අJරැදහ9 ¤ යෑෙම9 ප�ව, 1975 අෙ_qT 17 වැ[දාට ප�ව පවා, ඔ� තම ප�ෙT අය 
සමඟ ස%බ9ධ ෙව9නට \,වA ෙනාකෙ�ය. අෙන�- ,යTල9 සමඟ ඔ�ෙw 
සෙහ(දරය9 ෙදෙදනා සහ සෙහ(දරයාෙw £Kඳ ද Iටමං කරf ලැ¼ය. ඔ�9 අතK9 එA 
අෙයA වහාම uය iෙCය. ෙපාT ෙපාU සැබැ<9ම ක�දැP \යා ඔ�9 දැනග9ෙ9 [ල 
I9Èරයකට NÈE ෙව9නටP, එෙNම (සමහර <ට [වැරh ෙල,9) ඔ�9 \,<ෙටක- 
ෙපාT ෙපාUව දැන ,jයා යැP \යා ෙහ( ෙහ� ෙනාකරන ලh.  සෑම ඒ�ය 133

�5ගලෙයAවම අ9ක> මත ��ම[9ම යට- කරගැbම සඳහා 6 ඒකාoපE ව�ාපෘEයට 
ත>ජනයA හැjයට ද\න ලද ප�T සබඳතා £ඳ දම9නට ෙරkමය <,9 එයට කළ හැ\ 
,යTල කරන ල5ෙ5ය. ශ~ම ක±ඩාය% වලට ඔ�9ෙw [වාස Ey¨. ඒවා ෙබාෙහ( <ට 
ගම අසල Ilටන ලද සරල බැර�Aක එකJවA 6හ, නැ-න% පැcරැ ෙහ( හැෙමාA 6හ. 

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, PP. 221-239.128

 Heng and Demeure, Cambodge, pp. 172-173.129

 Ponchaud, “Social Change,” p. 160.130

 Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, pp. 174 and 193-194.131

 Ken Khun, De la dictature des Khmers rouges à l’occupation vietnamienne: Cambodge, 1975-1979 (Paris: L’Harmattan, 1994), p. 132

94. The gall-bladder remedy was common among the Khmer Loeu; see Ponchaud, “Social Change,” p. 160.

 Chandler, Brother Number One, pp. 174-175.133



ෙ% කඳ�රැ ව@9 ඉව-¤ යාමට අවසර ලබා ගැbම ඉතාම- cdකර 6හ. සැuය9 සහ 
භා>යාව9 සE ගණ9 නැ-න% ඊට- වැg කාලයA ෙව9 කර තබන ලh. දරැව9 
ඔ�9ෙw <Nතෘත ප�T ව@9 ෙව9 කර තැ£ණ. එෙNම ගැටවර වයෙN දරැව9ව 
ඔ�9ෙw ෙදම�Iය9ව ෙනාද\න ෙN සමහර අවNථාවල p මාස හයA ෙව9කර තැ£ණ. 
තම දරැව9 සමඟ හැ\ තර% අ�ෙව9 කාලය ෙග<ය QJ යැP ම�වරැ9ව hKම- කරන 
ලදහ. තැපැT ෙNවය ��ම[9ම වාෙw නැව� E£ [සා, ඥාEෙය�ෙw මරණයA ගැන 
ජනතාව දැනග-ෙ- සමහර අවNථාවල p මාස ගණනාවකට ප�වP.  ෙමl p නැවත-, 134

උදාහරණ ඉහ�9 ආෙ�ය, ෙබාෙහ( නායකය9 ඔ�9ෙw භා>යාව9 ෙහ( සැuය9 ෙවE9 
ෙව9ව Êව- 6හ.  135

 භා>යාව9 ගැන සැuය9ට EyÎ බලය සහ දරැව9 ගැන ෙදම�Iය9ට EyÎ බලය 
�f <�Î ¤ iයහ. භා>යාව9ට පහර pම [සා සැuය9ව මරණයට ප�Îවත හැ\යාව 
ද, තම9ට පහර c9 බැ<9 ෙදම�Iය9ව ෙහළා ද\9නට දරැව9ට හැ\යාව E¼ම ද, 
ඕනෑම පKභවයA ෙහ( හා[යA සඳහා ගෙ% ර�N¤මA හ�ෙ� ලැ%ජාව උපදවන පq,5ධ 
පාෙප(ÁචාරණයA ඉhKප- \´ම බලා-මක 6ෙCය. රජය ඍèවම හ�T ෙනාවන 
අoකාKය I�බඳ ඕනෑම සබඳතාවයA <නාශ කර දැ�ම- යන පqච±ඩ-වය I�බඳ 
ඒකාoකාරයA රජයට තහ�රැ කරගැbම I¨ස 6 වෑයමA ෙල,9 ෙ% පqEප-Eය දැ\ය 
හැ\P. ඥාE බැÕ% වලට හැ\ අ�ම වැදග-කම ලැ£ණ: ජනතාව ෙව9 කරන ලදහ, 
ෙබාෙහ( <ට Nïර කාºන ෙල,9, සරල ෙල,9 ඔ�9ට එක ටðA රථයට නÙ9නට 
ෙනාහැ\ 6 [සා යනාp වශෙය9, නැ-න% හතරමං හ9hයක p ඔ�9 ඇදෙගන iය අ- 
කර-ත ෙවනN පැE ෙදකකට යාමට [ෙය(ග කරන ලද බැ<9 වැ[ ෙÛJ [සා. ත[වම 
,jන දරැව9 ෙහ( වයසක උද<ය ගැන කාඩ>වරැ එතර% තැ�මA ෙනාකළහ: “කණගාm 
ෙව9න එපා: ඔ�9ව අ9ක> <,9 බලා ගb<. ඔබට අ9ක> ගැන <aවාසයA නැ-ද?” 
ය9න තම ආදරñයය9 සමඟ ය� එකJෙව9න සමාවA අයැද ,j අයට ලැෙබන ලද 
සාමාන� I�Jර 6ෙCය.  136

 සරල ùමදානයA ෙවfවට uය යන ල5ෙදAව ආදාහනය \´ම (ෙ% ´Eෙය9 
ව�Eෙ>ක පැවJන න�- එවැ[ ව�Eෙ>කයA සඳහා ඉතාම- දැg ෙල,9 සට9 
වh9නට ජනතාවට ,5ධ 6හ, එෙNම ඒවා රඳා පැවEෙC කාඩ>වරැ9ෙw මාfÔය-වය 
මතP) තව- සා%පqදාPක ප�T අගයකට පහර pම\. සා%පqදාPක I�ෙව- අfගමනය 
ෙනාකරu9, xතෙT සහ මඩ වíරA Jළ ආදරñයෙය� අ-හැර යාම යf ඛම> අෙය� 
කරන I��T සහගත අෙගෟරවයA දැA¤ම\, එP9 නැවත ඉපpෙ% හැ\යාව අනJරට 
දැ�ම\, එෙNම සමහර <ට ආදරñයෙයAව සදාකාºන ෙහාTමනකෙw Ê<තයA ෙග¤මට 
පවා �9c \´ම\. එයට පටහැ[ව අ� gංගA ෙහ( තබාගැbමට සම-¤ම යf ඉතාම- 
ඉහ�9 අගය ෙකෙරන ල5ද\, <ෙaෂෙය9ම ඉව- \´% ෙබෙහ<9 ,5ධ 6 [සා. 
සා%පqදාPක නැතෙහා- පqාw-ෙබෟ5ධ අගැQ% ෙවත ක�මව- ෙල,9 පහර pම ,5ධ 6  
සට9 �u ව@9 පqධාන එකA 6ෙC ෙමයP. <වාහයට �දාන% ෙවන I�ෙව- සහ <l� 
ගැන පැවE ජනIqය ස%පqදායය9 6වා ෙහ( රජවාසල නැm%, ප9සT ¾ත¯ ෙහ( �>E යනාp 
ඉහළ කලා 6වා ෙහ( අ9ෙක(> අoරාජ�ෙය9 පැවත එන ලද පරණ ස%පqදායය9 ගැන සහ 
ඛම> @ෙයා අයට <ෙa¢ත 6 “%ෙTÁඡ” උ-සව සඳහා තව cරට- ෙගෟරවයA lu 
ෙනා¤ය. 1976 සැල�ම ය9න \,c සැකයA නැEව �න සංNකෘEක <_ලවෙC 

 Interview with author, Cambodia, December 1996.134

 Picq, Beyond the Horizon.135

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 101. 140.136



අfකරණයA <ය, එP9 <_ල¤ය ,ංc සහ ක< හැෙර9නට ෙවන- \,ම ආකාරය\9 
අදහN දැA¤මට ඉඩකඩA ෙනාෙදන ලh.  137

 uය iය අෙය�ට ලැෙබන ,ය� ත-වය9 පqEAෙdප \´ම යf Êව-¤ෙ% මාfÔය 
බව පqEAෙdප \´ෙ% Nවභා<ක පqEඵලය\. lට� නායකෙයA සහ ඇමEවරෙයA 6 � 
[% <,9 කළ පාෙපාÁචාරණෙC අග, “මම u[ෙසA ෙනාෙ�, මම ස-වෙය\,” යැP 
සඳහ9 කර ඇE හැj අෙය�ට \යැ<ය හැ\P.  එP9 \යැ�ෙ9 u[N Ê<තයA 138

වචනෙC පKසමා_ත අ>ථෙය9ම මෘගෙය�ට වැgෙය9 අගය\9 QJ ෙනාවන බවP. 
ගවය9 නැEකර ග- [සා පම¨9 ජනතාව මරා දැ�ණ අතර එළෙදනකට පහර pම [සා 
ඔ�9ව වධlංසාවට ප�Îවන ලදහ.  ඔ�9 ර�කබලා ගත QJ 6 එළෙදනට වඩා ඔ�9 139

අගෙය9 අ� යැP ෙප9¤ම සඳහා IKu9ව නÿT වලට බැඳ අfක%පා රlතව කස පහර 
ෙදන ල5ෙ5ය.  u[N Ê<තෙC  අගයA නැE <ය. “ඔබට ඇ-ෙ- ඒ�ය �5ගල 140

හැhයාව9.. ඒ [සා ඔබ ෙ% මායාව9 අ-හැර දැuය QJP,” Jවාල ලද තම �ත¯යාව 
තම9 අස@9 තබා ග9නට ඔ� වෑය% කර5p ඛම> රෑ^ ෙසාTදාcෙවA <,9 I9 යෙ-ට 
\යන ලh. �තාෙw මරණෙය9 hන ගණනකට ප�ව, I9 යෙ- අoකාK9 ෙවE9 ඔ�ෙw 
මළ,රැර බල9නට යෑම සඳහා අවසර ඉTලා බැගෑප- ව9නට ,5ධ <ය. ඔ� ෙර(×ව 
,jය- ෙ% ගමන [සා අ9ක>ට අPE ඔ�ෙw ජවය නාNE ෙව9ෙ9 නැතැP \යා h�රා 
\ය9නට ඔ�ට ,5ධ <ය. එෙNම ෙර(හTගතව ,j ඔ�ෙw £Kඳ බල9නට ද ඔ�ට 
අවසරයA ෙනාලැ£ණ; අ9ක> <,9 ඇයව බලා ග9නවා,” යැP සරලවම ඔ�ට \යන 
ලh. දරැව9 ෙදෙදෙන� දැg ෙN ෙර(ගාJර 6 අසTවැ,ෙය�ෙw සහායට ඔ� පැu¨ <ට, 
ඛම> රෑ^ ෙසාTදාcෙවA <,9 ෙමෙN \යන ලh: “ෙ% ජනතාවට උද� කර9න වග�මA 
ඔබට නැහැ. එවැ[ හැì% ඔබ අ-හැර දම9නට ඕනෑ සහ එවැ[ ඒ�ය �5ගලවාp 
අදහN ඔෙ½ ,ෙත9 ��ම[9 මකා දම9නට ඕනෑ. ෙගදර ය9න.”  141

 රෙU �රවැ,ය9ෙw මාfÔය-වය ක�මව- ෙල,9 පqEAෙdප කරu9 ,¿ම [සා 
කලාJර\9 අවNථාවක p එය නායක-වයට අlතකර ෙල,9 බලපෑෙ�ය. ෙබාරැ �මට, 
වැඩ ෙනාකර ,¿මට, සහ �රකරැව9 සහ ෙතාරJරැ සපයන අය අ[- පැ-ත හැ´ ,jය 
p ෙසාරක% \´මට- \,c ලැ%ජා බයA තව cරට- ඔ�9ෙw <9hතය9ට ෙනාE¼ම 
එP9 අ>ථව- <ය. අ9ක> ෙවE9 සපයන සලාක ෙකාතර% �ඩා පqමාණයA ද ය9න 
අfව එය Ê<තය හා මරණය අතර ගැට�වA <ය. දරැව9 ,ට වයසක මහ� IKu 
දAවා ,යTල9ම ෙහාරක% කළහ. ඒ- “ෙහාරකම” යන පදය එතර% අරැ- බව\9 
ෙනා¤ය, ම9ද ,යTල දැ9 රජයට අPE 6 [සP, ඉE9 කැලෑෙ� �ඩා පළJරA කඩා 
ගැbම පවා ෙහාරකමA යැP සැල\ණ. සැෙවාම ෙ% උíෙT lර ¤ ,jයහ. වංචා ෙනාකළ 
සහ ෙසාරක% ෙනාකළ අය, uය iයහ. ෙ% පාඩම සමකාºන කා%ෙබ(ජෙC ඉමහ- 
ඵල<පාක ෙගෙන9න\, එP9 නරැම සහ ආ-මා>ථකා� පර%පරාවA [>මාණය 
කර¤ෙම9 රෙU සංව>ධනයට ඇE අවNථාව9ට වැදග- ෙල,9 බාධා ඇE කරP. 

 Chandler, Brother Number One, p. 202; Henri Locard, “Les chants révolutionaires khmers rouges et la tradition culturelle 137

cambodgienne, ou la révolution triomphante,” paper presented at a conference on the Khmer Rouge, Phnom Penh, August 1996.

 Françoise Corrèze and Alain Forest, Le Cambodge à deus voix (Paris: Editions L’Harmattan, 1984).138

 Heng and Demeure, Cambodge, p. 132.139

 Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 166.140

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 242-247, 336; ෙමයාකාර ,5¬9 h<ගලවා ග- සහ පලා ය9නට සම- 6 ජනතාවෙw පqකාශන 141

ව@9 ෙනාමඳව ද\9නට ලැෙ½.



මෘග-වෙC ජයග¡හණය 

 ෙරkමය Jළ ෛනස>iක ෙල,9 තව- අ�J පරNපරයA පැවEණ: න�ාPකව 
ජනතාවෙw Ê<ත සහ ,J<@ පරම ෙල,9 <[<දතාවෙය9 සහ පq,5ධ ෙල,9 පැවEය 
QJ �ව-, බලෙC ,jන ලද අය ගැන \,වA දැනග9නට ෙනාහැ\ බව\9 QJ 6ෙCය. 
ෙකාuQ[NU ඉEහාසෙC �<ෙaÔ ෙලස\9, කැ%L¾යාෙ� ෙකාuQ[NU පAෂෙC පැව�ම 
ෙරkමය බලයට පැuණ මාස EහA යනJරැ සැඟ¤ තැෙබන ල5ද\; එය [ල වශෙය9 
පqකාශ කෙ� 1977 සැ_තැ%බ> 27 වැ[දා පම¨. ෙපාT ෙපාUෙw N¤ය-වය ය9න 
ඉතාම- රහ,ගත ෙල,9 ආරAෂා කරන ල5දA ද 6ෙCය. 1976 මා>J මාසෙC පැවE 
“මැEවරණ” වල p, “l<යා (Hevea) වJයාෙC ක%කරැෙවA,” යැ P සඳහ9 ෙවu9 ඔ� 
පqථම වතාවට මහජනතාව ඉhKෙC ෙපb ,jෙCය. 1977 ඔAෙත(බ> l p උJරැ ෙකාKයාf 
සංචාරයක p ෙබදා හKන ලද ඔ�ෙw [ල චKතපදානෙC දැAවන ලද අ9දමට ඔ� ,ය 
ෙදම�Iය9ෙw ෙගා<ෙපාෙ� ෙම9ම සැබැ<9 එl p ද \,hෙනක ෙNවය කර නැත. 1963 
p ෙනා% ෙප9 ව@9 පලා iය, සමහර CPK කාඩ>වරැ9ට අfව කැළෑෙ� p uය යන ලද, 
ෙකාuQ[NU සට9කා�යා 6 සෙලා- සා (Saloth Sar) සහ ෙපාT ෙපාU යf එකම 
�5ගලයාය ය9න පළ�ෙව9ම අවෙබ(ධ කරග-ෙ- බටlර රහN ෙNවා ව@[. ඔ�ෙw 
ස>වබලධා´-වය \�යා-මක \´මට වඩා ෙහාæ9 හැ\යාව ලැෙබන, සැඟ¤ ,¿මට ඇE 
ෙපාT ෙපාUෙw කැමැ-ත ෙකාතර%දැP \වෙහා- \,c [ල I9Èර, [ල පqEමා, එෙNම 
[ල චKතපදානයA පවා \,දා ෙනාමැE 6හ. ඔ�ෙw ඡායාරෑපයA පළ 6ෙC කලාJර\[. 
පqකාශනය සඳහා ඔ�ෙw ¾9තනෙC [ල එකJවA \,දා ෙනා¤ය. ෙපෟ5ග@ක ෙපෟරැෂ 
ආක>ෂණ කT@ ගැØමA ඔ� ස%බ9ධෙය9 \,දා පැවEෙC නැත. ක�9 වසර වල p 
තම9ෙw අගමැE ක�රැ 6වාදැP ෙබාෙහ( කා%ෙබ(ජ වැ,ය9 අවසානෙC දැනග-ෙ- 1979 
ජනවාK මාසෙය9 ප�ව පම¨.  ෙපාT ෙපාU සහ අ9ක> යන ෙදකම එකAම වශෙය9 142

සැල\ණ. එන% සෑම ගමකම එකවර ෙනාමැE සහ එකවර ,jන, �ඩාම 6 අoකා´ 
තනJරA ෙහාබවන ,යTල9වම �ycවාල9නට සම- වන පK5ෙද9 ,යTල ,5ධ 6ෙC 
ඔ� සං<ධානෙC �IK [>නාuක ෙද<ෙයA ෙම9 ෙපb ,¿ෙම[. Éෂණය වැpම ,c  
6ෙC �wධ-වෙය[, \,ෙව�ට ආරA¢ත බවA \,<ෙටක ෙහ( දැfෙ9 නැත. 

 ක�මෙC වහ;9ට තම9ෙw Ê<ත ගැන \,c පාලනයA ෙනා¤ය. සෑම ෙමාෙහාතAම 
,Q%ව සැල�% කර EyÎ අතර, ආහාර ,යTල අතK9 අEශෙය9 වැදග- ෙවන සහ 
Nවයං <ෙ�චන ර�N¤% �රක වන, ඇ£-ත9 වැර�5දA අෙය�ෙw <නාශය කැඳව9නා 6 
එය ෙමාෙහාතක ෙහ( [වා�වA ෙනාලැෙබන කාල සටහනක ෙකාටසA 6ෙCය. සෑම 
�5ගලෙය�ෙwම අ�තය ද ,Q%ව අ¬Aෂණය කරf ලැ¼ය.  අෙය�ෙw පqකාශන Jළ 6 143

සත�යවාp භාවය ඉතාම �ඩා සැකයA ෙහ( ඇE �වෙහා- අ- අඩංíවට ගැbම- 
වධlංසා වලට ප- \´ම- ,5ධ 6හ, එP9 අoකා´9 ෙස�ෙ� �5ගලයා <,9 සඟවා 
,jන �මA ෙහ( ෙදය ගැන පqකාශයA ලබාගැbමටP. පැර¨ uJෙරA, පාසැT සගෙයA, 
,�ෙවA සමඟ අහÞ හ�¤ම\9 ප�ව ඕනෑම අෙය� ෙහළා දැ�මට ලAෙවන අවදානමට 
ප- 6හ; ·T අhන අයෙw හh, කැමැ-ත මත රඳා පැවෙතu9 අනාගතය සෑම <ටම 
·ල\9 එTº Ey¨. අoකා´9ෙw [E <පර%කා´ ඇN ව@9 \,වA පලා iෙC නැත, 
එක ආද>ශ පාඨයකට අfව ඔ�9ට “අ9නා, ෙගgයක තර% ඇN ගණනාවA,” Ey¨. 
සෑම ෙදයAම ෙ5ශපාලන අ>ථයA ඇE ෙලස\9 සැල\ණ, ෙරíලා, ගැන ඉතාම- �� 

 PPP, 7 April 1995, p. 7; Chandler, Brother Number One, pp. 185-186, 227, 245, and 265.142

 සමහර අවNථා වල p සෑම මාසයක p ම චKතපදානයA @ය9නට ජනතාවට අ[වා>ය 6හ, ඒ @යන ලද ඒවා අතර යා9තu9 ෙහ( 143

ෙවනNකමA 6ෙC න% දáවම 6ෙC මරණයP; Welaratne, Beyond the Killing Fields, p. 125.



ෙහ( කඩ\´මA ය9න <රැ5ධ පැ-තක \�යාවA සහ “පqE<_ල¤යවාp අපරාධයA” 
හැjයට සැල\ණ. ෙනාlතා ෙනාබලා ,c කළ වැර�5දA පවා ව�සනය කැඳ¤ය: ඛම> රෑ^ 
ෙw rඩෙන(9මාp ත>කය අfව හh, වැරp% \, <ෙටක ,c ෙනාෙ�, අෙය�ට අහÞවA 
ෙහ( ෙගාරහැg හැ,´මA \යා වරද පැට<ය ෙනාහැ\P; Eyෙ9 ෙÚ(Øකම පමණ\. 
¤cරැවA කැãම, ෙගාෙනA හ�රැවා ගැbමට ෙනාහැ\යාව, නැ-න% Ø<ටA ඇෙ5ට 
xසෑම යනාhය පමණA උසා<යA ඉhKයට ජනතාව ප�Îවත හැ\ වරදවT 6හ. උසා<ෙC 
,jෙC ෙබාෙහ( <ට uJර9 සහ ඥා�9 ෙවE9 හැෙදන ස�පාකාරෙC සාමාkකය9ය. 
ෙච(දනාවA එTල කර9නට අෙයA හැම <jම එl ,jෙCය. [, දáව% ලද ෙÚ(Ø9, 
නැ-න% අ9ක> ෙවE9 එයට අවශ� ශ~මබලකාය ෙසාරාග9නා ලද ෙසනඟ යනාp 6 uය 
iය අය ගැන කතා \´ම ජනතාවට තහන% 6හ. “මරණය” වැ[ වචන පවා තහන% 
කරන ලh, එl p ජනතාව "අJරැදහ9 6 ,රැරA,” වැ[ වෙක�(AEය9 සහ වෙහ9 ඔෙර( 
බN වහර (bat kluon) පා<Á¾ කළහ.  144

 bE පjපාjය9 ��ම[9ම ෙනාමැE 6හ. \, <ෙටක න� <භාග ෙනාපැවEණ, 
එෙNම නාuකව ෙපා@N බලයA \යත හැ\ 6වA ද ෙනාමැE <ය. හ�දාව ඒ �uකාව 
ඔ�9 යටතට ෙගන E£ණ, එයට ඔ�9 ඉතාම- අයහප- �දානම\9 ,jයහ. ම>දbය 
යා9ත¯ණෙC අකා>යAෂමතාවය [සා ෙහාෙර9 බ� පqවාහනයට-, ෙසාරකමට- සහ 
ෙපෟ5ග@කව [දහෙN කතා \´මට- ය% සාෙ_Aෂ පහ�තාවයA Eyණා යැP \ව 
හැ\P. ෙපාº,ෙC අEෙ>ක [ලධා´9 හැjයට දරැව9 සහ තරැණ <ෙC ගැටවරය9 
ෙයාදා ගැbම ��T ෙල,9 භා<තය ¤ම පැහැh@ කර9නට ද ය% තරමකට එය ෙÛJ 
ෙවP. ඛම> රෑ^ සඳහා බඳවා ග9නා ලද ඔ�9 අතෙර9 සංඛ�ාවA Áෙලා_ (chhlop) 
නu9 හැæ9ෙවන ලද අය �@ක වශෙය9 චර�රැෂය9 6හ. ඔ�9 [වාස යට සැඟ¤ 
,ju9 ෙපෟ5ග@ක කතාබහට සව9 c9 අතර තහන% ආහාර ගබඩා ෙසාය9නට iය 
අයP. තම9ෙw ෙදම�Iය9 සහ ඥා�9 අතර ෙ5ශපාලන දැAම ෙසායා ෙගාN, අපගා� 
,J<@ ඇතැP සාA¢ ෙසායා ගතෙහා- එ<ට “ඔ�9ෙw යහපත I¨ස” ඔ�9ව ෙහළා 
දැ�ම ය9න වඩා-ම බාලවයNකාරය9 6 අෙන�- අයට පැවෙරන ලද කා>යය <ය. 
පැහැh@වම අවසර ලැෙබ9ෙ9 නැE ,ය� ෙ5වT ෙබාෙහ( කා%ෙබ(ජ වැ,ය9ට තහන% 6 
අතර නැ-න% තහන% යැP සැල\ය QJ <ය. පqාෙය(iකව ,රෙගවT යf ෙනාවැරpම 
මරණය අ-ෙවන <ෙ�කාගාරයA 6 [සා, නැවත ෙනාකරන �� වැරh සඳහා, වහාම 
I�ෙගන, ඒ අfව පqමාණව- ෙල,9 යටහ- පහ- ෙල,9 හැ,ෙරන, ඕපපාEකව Nවයං 
<ෙ�චනෙC ෙයpම [සා සමාව ලැෙබන ලh, නැ-න% ර�\යාෙව9 මාරැ \´ම මÙ9 
දáව% කරන ලh (උදාහරණයA හැjයට �නෙC p ෙම9, ඌරැ ෙකාmවක වැඩට යවන 
ලh), නැ-න% ර�Nව ,jන ග%මානෙC වැ,ය9ට ෙහාæ9 දැකගත හැ\ ෙN පහර pම\9 
<නය Ilmවන ලh. එවැ[ අපරාධ ෙබෙහ<9 E£ණ. ඔ�9ෙw වැඩ ක±ඩාය% 
\ෙල(�ට> NවTපයA ඈත\9 ,jය ද, ප�T වලට මාස ගණ9 ENෙN හ�ව9නට 
ෙනාහැ\යාව I�ෙගන ,j9නට ,5ධ 6හ. ෙබාෙහ( <ට ඔ�9ට පවරන ලද වැඩ සඳහා  
අ-දැ�% ෙNවකය9ට ඉතා කලාJර\9 E¼ම [සාෙව9 ෙම9ම පqමාණව- ෙනා6 
නැ-න% පරණ සහ cබල ¤ iය උපකරණ [සාෙව9, ර�\යා Nථාන වල �ඩා වැරh 
සාමාන�යA 6හ. “ෙහාෙර9 ර�Nකර ගැbම,” ය9න සරල ෙල,9 ෙකෙසT ෙගgයA ළඟ 
තබාෙගන ,¿ම යැP අ>ථව- ෙව5p, ආහාර NවTපයA ෙහාෙර9 ර�Nකර ගැbෙම9 
වැළ� ,j9නට ෙබාෙහ( අයට ෙනාහැ\ 6හ. 

 හාT ෙසාරක% \´ම [සා ,l නැEව යන ෙතA බැට ෙදන ලද ෙයෟවන දරැෙවA ගැන ෙස9w \%,9w (Seng Kimseang) \යP, 144

ඒ දරැවා ප�ව අ9ක> වල අ-ව@9 අJරැදහ9 6ෙCය; PPP, 7 April 1995, p. 7.



 ෙ% ඕනෑම “අපරාධයA” [සා ලැ£ය හැ\ දáව% 6ෙC ,රගත \´ම නැ-න% 
මරණයP.  එවැ[ අපරාධ ,යTල9ම කළහ; ඒ [සා වැ gෙය9ම සාමාන�යA බවට 145

ප-වන අපරාධ අ� දáව% ලැËහ. න�- ,යTල සාෙ_Aෂ 6හ: කස පහර pම තරැණ 
අයට �� දáවමA �ව- වැgljය9 සමහර <ට එP9 මරණයට පවා ප- 6හ. 
වධlංසකය9 ෙබාෙහ( <ට ඛම> රෑ^ හ�දා අයව�9 �ව-, අෙය� හා එකට වැඩ කරන 
සගය9 ෙවE9 íj බැට පහරට ලA¤ම ෙබාෙහ( <ෙටක සාමාන�යA 6ෙCය. තම9 ඊ 
ළඟට එයට ��ණ ෙදන බව දැන දැන ඒ- “75 ගණ9” අය ෙ% දáවම [�- කර9නට 
වඩා-ම Q��� 6 අයP. සෑම <ෙටකම වාෙw, පqධාන වශෙය9 කළ QJ 6ෙC 
��ම[9ම යට-ව ,jන බවA ෙප9¤මP. ඕනෑම පැu¨TලA නැ-න% පqEෙර(ධයA 
දැA¤ම දáවමට <රැ5ධ බවA පෑම හැjයට ෙප9f% කරන [සා එP9 ෙරkමයට 
<රැ5ධ ¤මA හැjයට ද සැල\ණ. අර�ණ 6ෙC දáව% \´මP, එෙNම Éෂණයට ප- 
\´මP; ඒ [සා <j9 <ට ෙබාරැවට මරණයට ප�Îවන අවNථා ෙගනැහර දැA¤% ද 
,5ධ 6හ. 

 “අෙ_ රට ෙගාඩනඟ9නට අපට අවශ� එකම දැය යහප- <_ලවකරැව9 u@යනයA 
පමණ\. එයට වඩා අවශ� නැහැ. ඉE9 අI uJර9 දහ ෙදෙනA මර9නට කැමැEP එක 
හJෙරAට Êව-ෙව9නට ඉඩ ෙදනවාට වඩා.” එවැ[ පqකාශ ඛම> රෑ^ <,9 ස�පාකාර 
ර�N¤% වල p [�- \´ම සාමාන�යA 6ෙCය , එෙNම සැබැ<9ම ෙ% ජනසංහාරමය 146

ත>ක ඔ�9 පqාෙය(iකව ඉm කළහ. ෙපාT ෙපාU යටෙ- පqච±ඩ-වෙය9 QJ මරණය 
ය9න ෙලඩ ෙර(ග ව@9 ෙහ( වයසට යෑෙම9 6 මරණයට වඩා ඉතා වැg සාමාන�යA 
බවට ප- <ය. අෙනA තැ9 වල “ඉහළම දáවම” යැP හැæ9ෙවන ල5ද ෙමl p 
වැදගැ%මකට නැE ත-වයකට ප- 6ෙC එය [Eපතා ෙයාදා ගැbම- සහ එය �� ෙÛJ 
[සා ෙයාදවන ලද බැ<9 ¤ම- ෙÛJෙව[. �cම සහගත පqEෙල(ම ෙලස\9, වඩා-ම 
දරැÎ යැP සලකන ලද ,5¬9 වල p ජනතාවට ලැyෙ9 ,ර දáව% පම¨. ඒ- 
පqාෙය(iක ෙල,9 එවැ9නA ද මඳකට කT යවන ලද මරණ දáවමA <ය. ,රෙගදර p 
ඔ�9ෙw �ම9ත¯ණය ගැන <Nතර සහ එයට හ�T 6 අයෙw න% පාෙප(Áචාරණය 
කර9නට ,5ධ 6හ. ,රබ9ධනාගාර ප5ධEෙC යථා>ථය �Aෂම ෙල,9 සඟවා තැyණ ද
—එය තව- £ය�රැ 6ෙC ෙමම í_ත බවP—Iටමං කරන ල5ද�9 අතර සමහර 
ෙදෙනA ක�මය ෙකෙN 6වාද ය9න ගැන ය% තරමකට දැන ,jයහ: “සමහර <ට, 
සමා9තර දáව% ප5ධE ෙදකA Eෙයනවා \යල මම lJව: පළ�ෙව9, එl පැවැ-ම 
QAE සහගත කරන අවශ�තාවය ෙවfෙව9 පව-වාෙගන iය [ලධාKවාදෙC ෙකාටසA 
6 ,ර ප5ධEයA; අෙනA ෙදවැ9න, සෑම ,රකරැවාටම අවසානෙC ලැෙබන ඵල<පාකය 
එකම �ව-, දáව% [යම කර9නට [දහසA ස�පාකාරෙC නායකයාට ලැෙබන [ල 
ෙනාවන ප5ධEයA.”  ෙහ9K ෙලාකාÇ <,9 ද ෙමම <Nතරය තහ�රැ කරP.  ජනතාව 147 148

මරණයට ප- කරන ෙතවැ[ ක�මයA ද පැවEණ. ෙරkමෙC අවසාන වසෙ> p ෙබෙහ<9 
ද\9නට ලැෙබන එය, 1793-1795 පqංශෙC ෙව9ෙÇ (Vendée) ,5¬9 වලට හා සමාන 6 
හ�දාමය »5ධකරණ 6හ. පKභවයට ප-  6 පKNථාbය කාඩ>වරැ, “සැකකරැව9” බවට 
ප- 6 සමNත ග%මාන, සමහර <ට නැෙගනlර කලාපය තර% <ශාල 6 ජනගහන 
පqෙ5ශය9 ��ම[9ම, රජෙC හ�දා ව@9 yරැJ Ij9 ඝාතනය කළහ. ෙ% අවNථා වල 
p \,<ෙටක ෙච(දනා ඉhKප- කරf ලැyෙ� නැත, \,ෙව�ට තම9 ෙවfෙව9 
<-EවාචනයA ඉhKප- කර9නට අවNථාවA c9ෙ9 නැත, එෙNම ජනතාවෙw මරණ 

 Heng and Demeure, Cambodge, p. 185.145

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 248.146

 Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 228-229.147

 Locard, Le goulag Khmer rouge.148



ගැන පqවෘ-E \,<ෙටක ඥා�9ට ෙහ( සගය9ට යැ¤මA ,5ධ 6ෙC ද නැත: “අ9ක> 
මරා දමP ඒ- \,<ෙටක පැහැh@ ෙනාකරP.” ෙ% අ�රැc වල ඇEෙවන අ;- උපමාවA 
එෙN 6ෙCය.  149

 මරණ දáවම ලැෙබන <ෙaෂ අපරාධ ෙමානවාදැP \යා ලැPNJවA සෑpම cdකර 
6ව\. ෙතාරJරැ ෙනාමැE¤ම ෙනාව ගැට�ව වfෙC මරණ දáවෙම9 දáව% ෙනාකරනවා 
යැP පැහැh@ව සඳහ9 කරන එකc අපරාධයA ෙහ( ෙසායා ගැbම cdකර ¤මP. ,ය� 
අපගා� \�යා වඩා-ම rඩෙන(9මාp ආකාරෙය9 අ>ථ දAව9නට ඛම> රෑ^ කාඩ>වරැ9ව 
hKම- කරන ලh. එP9 හටගැfෙ9 වඩා-ම සාමාන�ය 6ව සමÙ9 පට9 ෙගන, මරණ 
දáවම [යම \´ම සඳහා පqධාන ෙÛJ ස%I±ඩනය \´මA පම¨. ආහාර ෙහාරක% 
\´ම \,c සැකයA නැEව ලැPNJෙ� �c[9ම Eෙබන ල5දP. පKNථාbය ආහාර ෙ�ෙT 
ෙකාතර% වැදග- කමA සහT ෙවfෙව9 ලැෙබනවා ද ය9න අfව සහ ෙරkමයට ඒ 
ගැන Eyණ í_ත වැදග-කම අfව ද, �Þරැ වල p ෙහ( ��තැ9ෙගවT ව@9 ෙහ( 
නැ-න% ගබඩා වල p ආහාර ෙසාරක% කරu9 ,jය p අTලා ගැෙනන අයට ෙපාcෙ� 
මරණ දáවම [යම ෙකKණ. කT@ ගැx ෙසාරකෙ% iය අයව අTලා ග- තැෙ9 p ම 
ගTකm ඇ9ෙද9 ගසා මරණයට ප- කරන ලද අතර අෙන�- අයට උදාහරණයA 
ෙව9නට ඔ�9ව uය iය තැනම �Î ෙව9නට දමා තබන ලh.  එළව� ෙහ( පළJරැ 150

ෙහාරක% කළ අයට පහර pම\9 පමණA ගැලෙවන හැ\ අවNථාව වඩා යහප- <ය. 
ඒ- ව�Eෙ>ක 6හ: සාගතෙය9 ෙපෙළන දරැෙවAට \K ෙදන ලද කා9තාවA <,9 
ෙකෙසT ෙගg \lපයA ෙස(රා ග- අවNථාවA ගැන �9 <Nතර කරP, ඇයව එl 
පqEඵලයA ෙලස මරා දමන ලh.  තව- අවNථාවක p පළJරැ ව-ත\9 පළJරැ 151

ෙසාරාග- ගැටවර වයෙN ක±ඩායමA ඔ�9ෙw පAෂ සෙහ(දරය9 <,9 <[aචය කරන 
ලදහ (ඔ�9ට සහාය ෙදනවා uෙසක ෙවන- ෙත(රාගැbමA ෙනා¤ය), ඔ�9ව මරණයට 
�9c 6 අතර වහාම lස Imපසට ෙවg තබන ලදහ. "අI ෙව�ලu9 ,jෙය�. ඔ�9 
�ෙ� එය අපට ෙදන ලද පාඩමA \යාP.” රහ,ගතව ස-J මැ´ම cලබ 6හ; ��T 
ව>ග සහ �රතT සJ9 ඉතාම- ඉAම¨9 අJරැදහ9 6හ නැ-න% ඔ�9 ගැන ඇස 
ගසා ෙගන ,jයහ, තදබදෙය9 QJ කඳ�රැ Jළ Êව-¤ම [සා රහෙN <ශාල මළ�ණA 
ඉව-කර දැ�ම ඉතාම- cdකර 6ෙCය. න�- සමහර අවNථාවල p ගවෙයA මරාෙගන 
කෑම [සා ප�T Ij9 මරණයට ප�Îවන ලh.  152

 ඉතාම- ෙකj කාලයකට �ව- රහ,ගතව ප�ෙT සාමාkකය9 බැºමට යාම පවා 
සැල�ෙ± වැඩ හ�දා ව@9 පලා යෑමA හැjයට [සා ඒය ඉතාම- අනJරැදායක 6ෙCය. 
අෙයA එම වැර�5ද නැවත කළෙහා-, එl p වැඩ මඟ හැ´ම යන �@ක අපරාධය කර 
ඇE [සා, එයාෙw Ê<තය පැහැh@වම අනJෙ> වැjණ. තම9ෙw ප�ලට පමණට වැg 
ආකාරය\9 ස�පව ,¿ම ෙම9ම ඔ�9 සමඟ වාද \´ම-, ෙහ( ඕනෑම අෙය� සමඟ 
වාද \´ම- f�c� යැP සැල\ණ. එවැ[ අපරාධයකට අෙයA <,9 ෙග<ය Q-ෙ- තම 
Ê<තෙය9 පමණ\ (ඒ- ෙ% අවNථාෙ� p ද, පළ� වතාෙ� p මරණයට ප�ණ¤ම ,5ධ 
6ෙC කලාJර\[). වාතාවරණය ඉතාම- �චKතවාp 6ෙCය; IKu සහ ගැහැÎ එ\ෙනකා 
සමඟ කතාබෙÛ ෙයෙදන <ට, ඔ�9 ස�ප ඥා�9 ෙනාව9ෙ9 න%, අ�ම තරu9 
එ\ෙනකා ෙවE9 �ට> JනA ව- ඈE9 ,jය QJ යැP අෙ_Aෂා ෙකKණ. <වාහෙය9 

 Chandler, Tragedy of Cambodian History, p. 260.149

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 300.150

 Ken Khun, De la dictature des Khmers rouges, p. 96; එම ,5oෙC p කා9තාව මරා දම9නට ෙපර ෙසාTදාcව9 <,9 ýෂණය ද 151

කරන ලh; ෙකj කලක p පැව-ෙවන »5ධකරණය\9 ඊට වග\ව QJ කාඩ>වරයා uය iෙCය.

 PPP, 7 April 1995, pp. 6, 7.152



Iටත ,c කරන ඕනෑම @ංiක සබඳතාවයකට ක�මව- ෙල,9 මරණ දáවම lu <ය. 
තරැණ ආදරව9තය9ෙw Ê<ත අEශෙය9 cdකර 6හ, එෙNම කා�ක කාඩ>වරැ9 
ෙබාෙහ( ෙදෙන�ට ද ,රැර ස%බ9ධ අපරාධ සඳහා දáව% අ-<æ9නට ,5ධ 6හ.  153

පqධාන වශෙය9 පැසවන ලද පා% Qෂ ව@9 QJ 6 ම-පැ9 පානය තව- මරණ දáවම 
අ-වන අපරාධයA 6ෙCය.  ෙකෙN �වද, ෙ% දáව% අ- <æන ල5ෙ5  කාඩ>වරැ සහ 154

ග%වැ,ය9 �� පqමාණයA පම¨; පqමාණව- තර% ආහාර ෙසායා ගැbම පවා ‘නව 
ජනතාව’ ට cdකර 6හ. ආගuක වතාව- f�c� යැP සැල�ණ-, අපq,5ධව සහ ඒ�ය 
�5ගලය9 ෙල,9 කරෙගන ය9ෙ9 න%, (ෙබෟ5ධාගෙ% හැ\යාව Eyණ- ඉNලා% l 
ඉතාම- අxරැ වන) ඒවාට ය% cරකට ඉඩ ෙදන ලh. ෙකෙN �වද, පරල ෙවන ය% 
උ-සවයA ඇ-න% ඒවාට මරණ දáව% ලැ£ණ.  අවනත ෙනා¤ම යf වහාම මරණයට 155

ප- \´මP. ර�N¤% වල p ඔ�9ට පqමාණව- තරමට ආහාර ෙනාලැ¼ම ගැන, ඉතාම- 
ඉAම¨9 “අJරැදහ9” ෙවන බාල ත-වෙC ඇÓ% අæ9නට ,5ධ ¤ම ගැන සහ 1975 
ෙනාවැ%බ> මාසෙC p අTප ආහාර සලාක ගැන <ෙර(ධය පා9නට උ5ෙඝ(ෂණයA 
සං<ධානය කළ [>Éත íරැවරැ9 ක±ඩායම වැ[ කතා \´ම සඳහා c9 [දහෙස9 වා, 
ග-ෙ- අTපය\. උ5ෙඝ(ෂණය සැබැ<9ම නතර ෙනාකළ න�-, ඔ�9 ,යTල9වම ඉ9 
ප�ව ඉතාම- ඉAම¨9 Iටමං කරන ලh.  ෙරkමෙC අවසානය නැ-න% <යUනා% 156

ජයග¡හණය කැඳවන පරාkත වද9—1978 p ෙබාෙහ( කා%ෙබ(ජ වැ,ය9 ආශාව දැA6—
නැ-න% තම9ට �සi9න ඇතැP �ම පවා මාරා9Eක පqEඵල ව@9 QJ 6හ. Áෙලා_ 
ෙw කා>යය 6ෙC වා>තා සටහ9 තැ¼මP, සමහර <ට තම9ව පාවා ෙදන ෙ5 �මට පවා 
ජනතාව උíලට හ� කර ගැbමP. 

 �මන ෙÛJවA [සා ෙහ( තම9ට පැවරැණ කා>යය ස%L>ණ \´මට අසා>ථක ¤ම 
යf ඉතාම- දරැÎ කාරණාවA <ය. හh, අනJරැ ව@9, අතප�¤% සහ �� වැරp% 
ව@9 \,ෙවA ආරA¢ත ෙනා6හ, ඒ- ඒ ,යTලම මාරා9Eක <ය හැ\P. එෙNම 
ෙබාෙහ( අාබාoත සහ මාන,ක ෙර(×9 මරා දමන ල5ෙ5 ද පqධාන වශෙය9 අසා>ථක යන 
පදනම මතP. තමනට පැවෙරන ලද කා>යය ඉm \´මට අසා>ථක ඕනෑම අෙය�ව කඩා 
ක_පTකාරෙයA 6ෙCය, ඔ�9 ‘නව ජනතාව’ යන සා�lකයට- වඩා අපqෙය(ජනව- 
6ව9 හැjයට සැල�¨. Kප½@ක9 හ�දාෙ� ,jන ලද, අතA ෙහ( පයA Q5ධෙC p 
අlu 6 නැ-න% Jවාල ලැË ඕනෑම අෙයA ද අJරැදහ9 6ෙCය. වැgෙය9ම අවදානමට 
ලA 6ෙC තමනට ෙදන උපෙදN වටහා ග9නට ෙහ( \�යාවට නංව9නට අෙපාෙහාස- 6 
�5ගලය9ය. ම'ෙඤාAකා අලයA ගලවන මාන,ක ෙර(iෙය�ට ෙහ( �මන <hයක 
ෙනාෙ-ෙරන බN ව@9 �ව- තම අසJට පqකාශ කරන අෙයAට වහාම ෙවg  තබන 157

ලh. ඛම> ෙකාuQ[NU <,9 ෙගන iෙC ත-වාකාරෙය9ම �ජනක වැඩ සටහන\. 

 පqජාතා9E¯ක කැ%L¾යාෙ� පqච±ඩ-වෙC ෙපාc මUට% ඉතාම- දැවැ9ත 6හ. ඒ- 
බ�තර කා%ෙබ(ජ වැ,ය9ට මරණෙC £ය�රැ ද>ශනයට- වඩා ÉEය ෙගෙනන ල5ෙ5 
í_ත සහ සස%භා¤ ෙල,9 ,5ධ 6 අJරැදහ9 ¤% ව@[. මරණය ෙබාෙහ( <ට 
අපq,5oෙC සහ සැඟ¤ ,5ධ 6හ. ඒ අfව බල5p එයට ලැyෙ9 ෙසාTදාcව9 සහ CPK 
කාඩ>වරැ <,9 [a¾තවම ග9නා ලද ක�මෙ�දයP: “ඉතාම- නරකම අවNථාවල p පවා, 

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 337; Hang and Demeure, Cambodge, p. 107.153

 එයට ෙවනN ෙලස\9, ,යTල9ම c%ෙකාළ පානය කළහ, ළාබාලතම ඛම> රෑ^ ෙසාTදාcවා පවා. ම-Úව� පා<Á¾ය ඊට වඩා 154

අ�ෙව9 පැEර Eyණ න�- එය <ෙaෂෙය9 තහන% ෙනා¤ය.

 Ponchaud, “Social Change,” p. 169; PPP, 7 April 1995, p. 7.155

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 172-175, 201-202.156

 Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 236; Welaratne, Beyond the Killing Fields, p. 53.157



ඔ�9ෙw වද9 ෙබාෙහ( ෙසP9 lතව- සහ ආචාරÑº 6හ. ඔ�9 මරණයට ප- කෙ� 
කරැණාව9ත වද9 ව@[…අI අහ9නට කැමE ඕනෑම ෙදයA ෙපාෙරා9c ෙවu9 
ආරAෂාව ගැන ෙබාරැ හැìම\9 අIව නළවන ලh. න�- මම දැන ,jයා ඔ�9ෙw �c 
වද9 ව@9 ප�ව එ9ෙ9 නැ-න% ඊට ක�9 ,c 6ෙC £ය�රැ අපරාධ බව. ඛම> රෑ^ 
හැ\ සෑම අවNථාවක p ම ආචාරÑº 6වා, අIව ගවP9 ෙම9 මරා දම5p පවා.”  ෙ% 158

හැhයාව ගැන පළ� පැහැh@ \´ම [සැකෙය9ම උපායමා>ගමය 6වA යැP යෙ- ෙය(ජනා 
කරP, එP9 ඔ�9ට හැම <ටකම ඔ�9ෙw පැ-ෙත9 �cමය ඇE කරත හැ\ හැ\යාව 
සහ කැර@ අෛධ>යම- කරත හැ\යාව පැවEණ. ෙබෟ5ධාගෙ% Nවයං <නය I�බඳව 
ඇE ඉහළ ෙගෟරවය මත පදන%ව, සහ ආෙ�ග වලට ඉඩ pෙම9 එන ලැ%ජාවට ප-¤ම-  
ග[5p, ඒ ගැන සංNකෘEක පැහැh@ \´මA ද කළ හැ\P. අවසානෙC p ෙ5ශපාලන 
පැහැh@ \´මA ඇත. සංNකෘEක <_ලවයට ෙපර �න ෙකාuQ[NUවාදෙC �>�ම-ම 
QගෙC p ෙම9, \,වA අහÞ ,5oයක ෙහ( ෙමාෙහාතකට ඇE 6 රැ¾යක පqEඵලයA 
ෙනාෙ�ය යන පAෂෙC අතෘ_තකර යථා>ථවාදය I�£Þ කර9නට ද ආෙ�ග ෙනාමැEකම 
ෙයාදා ගැ[ණ. පAෂය ඕනෑම ත-වයA යටෙ- p ,ය� බලෙය9 QJ යැP දAවන ලh. 
ෙ% මරණයට ප-\´ම අපq,5ධව කරෙගන යාම යf සමහර <ට ඔ�9ව මධ�Nථානෙය9 
ෙමෙහවන ල5දා ය9නට සාA¢ <ය හැ\P. ජනසංහාර වල p ද\9නට ලැyණ ෙලස 
%ෙTÁඡ සහ ඕපපාEක පqච±ඩ-වය එය සැබැ<9ම �මAදැP \යා lස ඔසවා 
ෙප9ව9නට \,- ෙලස\9 £ය ෙනා¤ය. එක ස9ධ�ාවක p, නැ-න% එක රාE¯යක p, 
ෙසාTදාcව9 පැuණ ඔබව පqaන \´% සඳහා, අධ�යන සඳහා, නැ-න% º කැrෙ% වැඩ 
සඳහා ර�ෙගන iෙCය. ඔෙ½ අ-ෙදක ඔබ Imපසට කර බැඳ තැ£ණ, එතැන p එය පම¨. 
සමහර <ට අෙනA අය Jළ £ය ඇE කරf I¨ස ඔෙ½ ,රැර ප� දවසක කැලෑෙ� වළ 
ෙනාදමා E£ය p ඔ�9ට හ�<ණ; ඒ- [තර ,5ධ 6ෙC ,රැරැ ව@9 ඒ ක�රැ9දැP \යා 
ෙසායා ගැbම ෙනාහැ\ ¤මP. <ම>ශනය කරන ලද පqා9ත හැම එක\9ම �මදාන කරන 
ලද Nථාන 1,000 කට වැg සංඛ�ාවA ෙසායා ගැ[ණ; පqා9ත <NසA ඇත.  සමහර 159

අවNථාවක p ඛම> රෑ^ <,9 u[N ,රැරැ �Þරැ වලට ෙපාෙහාර ෙවfවට ෙයාදා 
ග9ෙ9 යැP ඔ�9 කරන ලද [E ත>ජනය පqාෙය(iකව \�යා-මක කරන ලh.  “u[�9 160

සහ ගැහැÎ9 ෙබාෙහ( <ට ෙපාෙහාර සඳහා මරා දැ�ණා. වගා £% අසල සා�lක 
ෙසාෙහා9 වල ඔ�9ව වළ දා Eyණා, <ෙaෂෙය9ම ම'ෙඤාAකා වගාව ,5ධ 6 තැ9 
අසල. ඔබ ම'ෙඤාAකා අලයA එ�යට ඇ5දාම ඒ අලයට �T ඇp Eyණ u[N 
ඇටකmවA ද ඔබ එ�යට අhf ලැyවා.”  u[N ෙaෂ වලට වැgෙය9 ෙහාඳ ෙපාෙහාර 161

වගා සඳහා නැE 6වා යැP \යා රෙU නායකය9ට <aවාසයA Eyණා වැ[P;  162

කාඩ>වරැ <,9 ෙයෙදන ලද ubමN කෑම සමඟ පංE හJෙරA යැP <[aචය කරන ලද 
ඕනෑම ෙකෙන�ට මාfÔය බවA පqEAෙdප \´ම ග- කළ, ෙමතැ[9 තා>\ක අවස9 
ලAෂ�ය ද පහදා ගත හැ\ ෙවP. 

 මරණයට ප�Îවන ෙමාෙහාෙ- p ක�මෙC දැg %ෙTÁඡ-වය ය� මJ <ය. උ±ඩ 
ඉEK කර ගැbම සඳහා, එෙNම වධකය9ෙw පරrඩක ආශාව9 තෘ_Eම- කර ගැbම 
සඳහා ද, මරණයට ප- \´ෙ% පqධාන ක�මය 6ෙC ෙවg තැ¼ම ෙනාෙ�.  N@<9N\ෙw 163

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 174, 402.158

 Le monde, 18 June 1997, p. 16.159

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 319.160

 Statement by a medical student, quoted in Ken Khun, De la dictature des Khmers rouges, p. 123. Manioc is one of the staples of 161

the Cambodian diet.

 Locard, Le goulag Khmer rouge, pp. 12-13.162

 See, e.g., Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 230.163



ප>ෙCෂණ වලට අfව, එෙN uය යන ල5ෙ5 <9hතය9 ෙවE9 ,යයට 29 A පම¨.  164

<9hතය9 ,යයට 53 A පමණ සංඛ�ාවA uය යන ල5ෙ5 ඔ�වට ෙදන පහරA [සාP, 
එය යකඩ ෙපා; ව@9, ගTකm ඇæ ව@9, නැ-න% කෘ¢කා>uක උපකරණ ව@9 ෙදන 
ලද පහරවT 6හ. _ලාNjA බෑw දමා �Nම lර කර මරණ ලද ෙහ( එTලා මරන ලද 
සංඛ�ාව ,යයට 6 A 6හ. ,යයට 5 කෙw ෙබTල කපා දමා මරා දමා E£ණ. ඇ,9 cm 
සාA¢කරැව9 ,යTල9ෙwම පqකාශ එකඟ වfෙC පq,5oෙC ,5ධ 6ෙC මරණයට 
ප�ණ¤% ව@9 ,යයට 2 A පමණA ,5ධ 6 බව ගැනP. ඒවා ෙබාෙහාමයA උදාහරණ 
හැjයට අර�Î කරග- ඒවා 6 අතර අපqසාදයට ප- 6 කාඩ>වරැ අPE 6 ඒවා 6හ. 
<ෙaෂෙය9ම %ෙTÁඡ ෙල,9 මරා දැ�වා යැP \ය5p අදහN 6ෙC ය% <hය\9 i9නA 
ස%බ9ධ ¤මP. ෙබාෙහ( <ට [9දාවට ප- 6 කාඩ>වරැ9ව වළකට දමා ඔ�9ෙw ප�ව 
ෙතA ෙවgෙබෙහ- ව@9 �රවන ලh, නැ-න% lසට ෙපෙටð(T ව- කර අනJරැව එයට 
i[ තබන ලh.  165

,රබ9ධනාගාර ෙකාෙද� ර�ස 

 පqEප-Eමය වශෙය9, පqජාත9ත¯වාp කැ%L¾යාෙ� ,රෙගවT ෙනා¤ය. 1978 
අෙග(NJ මාසෙC p ෙපාT ෙපාU \යන ලද පKh, “අIට ,රෙගවT නැත, අI “,රබාරය” 
යන වචනය පවා භා<තා ෙනාකර�. අෙ_ සමාජෙC ,jන අlතකර කාරකය9ට අI 
සරලව ඵලදාî කා>යය9 කර9නට ෙදf ලැෙ½.”  ෙබෟ5ධ  ක>මය (karma) <,9 ප� 166

වලට ඊ ළඟ ආ-මෙC p පමණA දáව% ෙදf ලැෙබ9ෙ9 යැP ද ඒ [සා දáව% කT 
දමා ,රබාරය ආෙ5ශ කරගැෙනන ෙ5ශපාලන අ�තය සහ ආගuක ස%පqදාය යන ෙදෙAම 
5<-ව ��රා යෑම උ;_පා දAවu9, ෙ% ,රෙගවT නැEකම ගැන ඛම> රෑ^ ඉතාම- 
ආඩ%බර 6හ. ඛම> රෑ^ යටෙ- දáව% වහාම \�යා-මක කරන ලh.  එෙN �වද 167

“පqEඅධ�ාපන මධ�Nථාන” (munty operum) E£ණ, ඒවා සමහර <ට හැæ9ෙවන ල5ෙ5 
“hNE¯Aක ෙපා@N �ලNථාන” \යාP. නගරවල අෙන�- ෙගාඩනැÙ@ ෙම9, පැර¨ 
යට-<kත සමෙC ,රෙගවT පා�වට ෙගාN E£ණ. ඒවාෙC ය� වාසයA ඇE ෙව9ෙ9 
�ඩා පqාෙ5 ය නගර අTපයක පම¨. එl p ෙදJ9 ෙදෙන�ට සඳහා ඉhකරන ලද ,ර�j 
Jළ EහA පමණ ,රකරැව9 රඳවන ලh. නව ෙරkමය යටෙ- ,රෙගවT හැjයට ෙයාදා 
ග9නා ල5ෙ5 තව cරට- පqෙය(ජනව- ෙනාවන පරණ පාසැT ෙගාඩනැÙ@ සහ ප9සT 
6හ.   168

 සා%පqදාPක ,රෙගවT ව@9, දැg ක>කශ ෙරkමයA පැවE ,රෙගවT ව@9 පවා 
පැහැh@වම ෙ%වා ෙවනN 6 බව ගැන \, සැකයA නැත. ,රකරැව9ෙw Ê<ත පහ� 
කර9නට, නැ-න% ඔ�9ට h<ගලවා ගැbම සඳහා ෙහ( \,වA ෙනා,c 6 බව අ�ම 
වශෙය9 අෙය�ට පැහැh@වම \ව හැ\P. ආහාර සලාක ඇ£-තA 6ෙCය—සමහර 

 Sliwinski, Le génocide, p. 78; I am rounding up his numbers, since they have only a notional value.164

 Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 338; Hang and Demeure, Cambodge, p. 109. This recalls the perhaps apocryphal torture 165

that was inflicted on Khmers during the Vietnamese occupation in the first half of the nineteenth century, when tea kettles were 
brought to a boil on their heads.

 Locard, Le goulag Khmer rouge, p. 18.166

 See Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 321.167

 Information about the prisons comes from two excellent studies by Locard, Le goulag khmer rouge, and “Tramkâk District in the 168

Grip of the Khmer Rouge.”



අවNථාවල p ,රකරැව9 හත�N ෙදෙන�ට එක සහT ෙපUjයA පමණA ලැ£ණ.  එl 169

ෛවද�  පහ�ක% ෙනා¤ය, පමණට වැg IKසA රඳවා E¼ම සෑම <ටම ,5ධ 6ව\. 
,රකරැව9ව [තරම යද% ව@9 බැඳ Ey¨: කා9තාව9 සහ @lT ව>×කරණය9ට 
හ� 6 IKu9 සඳහා එක වළ;කරයකට ද, සාමාන� IKu ,රකරැව9ෙw වළ;කර 
ෙදකටම ද, සමහර <ට වැලuj ෙදක Imපසට කර බැඳ දමා තැ¼ම- ,5ධ 6 අතර ,ය� 
යද% ෙපාළවට ස<කර EË යකඩ ෙපාTලකට (khnoh) බැඳ E£ණ. වැ,\� ෙනාE£ අතර 
ෙÛpමට හැ\යාවA ද ෙනා¤ය. ෙ% ත-වය9 යටෙ- සාමාන� ආQෂ කාලය මාස JනA 
6ෙCය; ඉතාම- �� IKසA පමණA h<ගලවා ග-හ.  බටlර කලාපෙC ,රෙගදරක p 170

ඔ�ෙw c>ලභ වාසනාව ගැන අෙයA <Nතර කරP: “ඔ�9 මරා දැ�ෙ� ,රකරැව9ෙග9 
බාගයA ෙහ( ඊට අ� පqමාණයA පමණP.”  ඔ� 1975 අග p පමණ ,රගතව ,¿ෙ% 171

වාසනාව ල5ෙද\, ඒ කාලෙC p ,රකරැව9 [දහN \´ම ගැන lත9නට ��ව9 6 
කාලය\, එන% අෙ_qT 17 වැ[දා ෙතA. 1976 දAවා ,රකරැව9ෙග9 ,යයට 20 A සහ 
,යයට 30 A අතර සංඛ�ාවA [දහN කරf ලැ¼ය. සමහර <ට ඒ එම කාලෙC p <ඩාවට 
ප- කරන ශා´Kක වැඩ ව@9 පqEඅධ�ාපනෙC අදහස ගැන, එන% �න-<ෙයUනා% 
,රකඳ�රැ වලට ෙA9åය 6 ෙ-මාව ජනතාව දැg ෙN <aවාස \´ම [සා <ය හැ\P. 
[ලතල දරන ලද අය සහ පරණ ෙරkමෙC ෙසාTදාcව9 පවා ඔ�9 ෙහාæ9 හැ,ෙර9ෙ9 
න% සහ දැg ෙN ෙවෙහස ¤ වැඩ කර9ෙ9 න% h<ගලවාෙගන එ�යට ඒමට සැබෑ 
අවNථාවA ඇEව ,jයහ. ෙමය නගර ව@9 ජනතාව ඉව- කරන �T hනවල p ද 
තවම- සත�යA 6ව\.  එP9 ප�ව පරණ පද වහර තබා ගැfනද එl අ>ථය 172

��ම[9ම ඉව- <ය. ,රගත \´ම ය9ෙන9 ෙබාෙහ( <ට <Nතර 6ෙC “අධ�යන 
සැ,වාරයකට” ආරාධනා \´ම\, ඒ ඛම> පද වහර 6ෙC �න xuexi ය9ෙන9 ඉTලා ග- 
වචනයP. ඔ�9ෙw වයN �මA 6ව-, “එක පහර\9 ඔ�9 ,යTල ඉව- කර දැ�ම” 
සඳහා ,ය� දරැව9 ඔ�9ෙw ම�වරැ9 සමඟ ,රගත ෙනාකළ QJ යැP \යැෙවන එක 
පKNථාbය �ලNථානය\9 යවන ලද J±�වA අfව, අධ�ාපනයA ලබාෙදන ,ය� 
අර�Î අJරැදහ9 ¤ ඇE බව [හඬව I�ෙගන Ey¨.  වP ප9ඩාරා (Y Phandara) 173

<Nතර කරන පKh, සමහර <ට බ�තරයA ,�9 6 ද, <ෙ5ශය9 ව@9 පැuෙණන ලද 
කා%ෙබ(ජ වැ,ය9 ෙවfෙව9 6 බ9w ටðා ෙබA (Bung Tea Beck) කඳ�ෙ> පමණA එය 
එෙN ෙනා6වා යැP \ව හැ\P. “ඔබ වTපැළෑjයA ඉcරැවාම, ඔබ �T jක- උcර9නට 
ඕනෑ,” යන ආද>ශ පාඨය hය- \´ම ෙමl p ,5ධ <ය. එය මාඕවාp අ9තවාp9 අතර 
පවEන “පංE උරැමය” යන මEය ර�gකT <hයට තැbමP.  බැඳ ෙනාතැyණ- ඔ�9 174

බලා \යා ග9නට \,ෙවA ෙනාමැE 6 �දකලාව තබන ලද ෙමම දරැව9ෙw ඉරණම 
<ෙaෂෙය9ම අfෙ�දbය 6හ. තව- නරක ත-වයA 6ෙC බාල අවලය9 ස%බ9ධෙය9 
,රගත \´මට \,c අවම වයN xමාවA පනවා ෙනාE¼මP. එක lට� [ලධාKෙය�ට 
අfව, 

අIට වැgෙය9ම cකA දැfෙ9 තරැණ දරැව9 <Nසකෙw පමණ ඉරණම 
I�බඳවP, ඒ අය බ�තරයA 1975 අෙ_qT 17 වැ[දාට ප�ව නගර ව@9 ඉව- 
කරන ලද ජනතාවෙw දරැව9 6හ. ෙ% දරැව9 ෙසාරක% කෙ� ඔ�9 දැg ෙN 
�සi9ෙන9 ෙපෙළන ලද [සP. ඔ�9ව අ- අඩංíවට ෙගන Eyෙ± ඔ�9ට 

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 245.169

 For example, of the eighty prisoners in one prison described by Pin Yathay (Stay Alive, My Son, p. 240), there were three survivors.170

 Kiernan, Pol Pot Regime, p. 345, n. 169.171

 PPP, 7 April 1995, p. 5.172

 Locard, Le goulag Khmer rouge, p. 6.173

 Ibid., p. 11.174



දáව% කර9නට ෙනාෙ�, න�- ඉතාම- �Kරැ ආකාරෙය9 ඔ�9ව මරණයට 
ප�Î¤ම සඳහාP: 

•,රබ9ධනාගාර �රකරැව9 <,9 ඔ�නට මැෙරන ෙතA ගැxම ෙහ( පා පහර 
pම ,c කළහ. 

•ඔ�9ෙw පාද බැඳ දමu9, ඔ�9ව වහෙT එTලu9, ඔ�9ව ප5දu9, අනJරැව 
ඔ�9ව පා පහරවT ව@9 නව-වu9, Êව-වන ෙසTල% බ� හැjයට ඔ�9ව 
භා<තා කළහ. 

•,රබ9ධනාගාරය අසල ෙපා�ණA 6ෙCය: අ�ෙග(�වා <,9 දරැව9ව එයට 
<,කර ඔ�9ෙw පාද ව@9 අTලාෙගන වJරට ඔබාෙගන ,jෙCය, ඔ�9 
දඟල9නට පට9 ග- ප�ව ඔ�9ෙw lN එ�යට ග9නට ඉඩ p, ඒ I�ෙවත 
නැවත නැවත- කරෙගන iයහ. 

අෙනA ,රකරැව9 සහ මම, ෙමවැ[ £ය�රැ ආකාරය\9 ෙමෙලා<9 ඉව-ව යන 
ෙ% දරැව9ෙw ඉරණම ගැන අI රහෙN හැáෙව�. අ�ෙග(�ව9 අට ෙදෙනA සහ 
�රකරැව9 ,jයහ. බ9 (Bun) පqධා[යා, සහ ලැ9 (Lan) යන ෙදෙදනා නරකම අය 
6හ (මට මතක ෙ% න% ෙදක පමණP), න�- ඔ�9 ,යTල9ම එl [යැෙළන ලh, 
ඔ�9ෙw �රවැ,ය9ට වැgෙය9ම cකට ප- කළ හැAෙA ක�රැ9දැP \යා 
බල9නට ඔ�9 තරඟ කළහ.  175

 ෙහu9 uය ය9නට �9c කරන ල5ෙ5 ක�රැ9දැP සහ වහාම මරණයට 
ප�Îව9ෙ9 ක�දැP අfව ර�ඳ�%කරැව9 අතර පැවE පqධාන ෙබpම 6ෙCය. ,යTලටම 
වැgෙය9 එය �රණා-මක 6ෙC ඔ�9ව ,රගත කරන ලද ෙÛJව අfවP: ඔ�9 bEයA 
කඩකර ඇ-දැP ය9න, අIK,c සමාජමය ස%භව ව@9 QJද ය9න, ෙරkමය ගැන 
අතෘ_Eම- බවA <වෘතව ෙප9f% කර ඇ-දැP ය9න, නැ-න% ය% ආකාරයක 
�ම9ත¯ණයකට සහභා× ¤ ඇ-දැP ය9න. අවසාන අවNථා Jෙ9 p, ජනතාව ෙපාcෙ� 
පqaන කරන ල5ෙ5 එ<ට ඔ�9ට ඒ තහන% කරන ලද ව>×කරණය9l [යැ�නා යැP 
I�ගැbමට හැ\යාව ලබා pමට, එෙN නැ-න% ඔ�9ෙw වරද පාෙප(Áචාරණයට සහ ඊට 
හ�T අයෙw න% ඉhKප- \´මට හැ\යාව ලබා pම I¨සP. පqEෙර(ධයක ඉÙයA ෙහ( 
ඔ�9 <,9 කරන ල5ෙ5 න% ශා´Kක වධlංසාව ෙයාදා ගැ[ණ, එය අෙන�- 
ෙකාuQ[NU ෙරkම වලට වඩා ෙබෙහ<9 ��Tව පැEර පැවEණ. ඛම> රෑ^ 
<ෙaෂෙය9ම c>ජන 6 අතර, ෙ% සඳහා පරrඩක ෙල,9 නව ක�ම ෙසායාග- අය 6හ.  176

_ලාNjA බෑw එකA භා<තෙය9 අ>ධ ෙල,9 ,l �>ඡා කර¤ම ඔ�9 අතර �ලබ 
ෙල,9 ෙයාදා ග- ක�මයA <ය. ඒ වන <ට- ෙහාඳටම c>වල ¤ ,j ෙබාෙහ( ,රකරැව9 
ෙ% වධlංසා සැ,වාර ව@9 h<ගලවා ග9නට අසම- 6හ; කා9තාව9 අෙනA 
,යTල9ටම වඩා දැg ෙN cA <9ඳහ. වධකයාෙw සමාවට කරැණ 6ෙC නරකම 
වධlංසා ව@9 ෙහාඳම පqEඵල ලබාගත හැ\යාව ඇතැP දැA¤මP. එක වා>තාවකට 
අfව ,රකරැවාව,  “�@9 ආචාරÑº ෙල,9 පqaන කරf ලැyවා, \,c පqච±ඩ-වයA 
ෙනාමැEව. ඉE9 එl p ඔ� ඇ-ත \යනවාද නැ5ද ය9න දැනග9නට \,ෙN-ම 
ෙනාහැ\ 6වා.” නරකම ,5¬9 වල p, එන% අනාගත �9c ස%බ9ධෙය9 <ෙaෂෙය9ම 
ඉඩA ලැෙබන හැ\ I�ගැb% ,රකරැව9 අE9 ,5ධ ෙව5p, ,රෙගදර අපාෙC ඊ ළඟ 
වටෙC �ලට ඒ ,රකරැව9ව දමන ලh. එයාකාරෙය9 අෙයA පKNථාbය ,රබාරෙය9 

 Quoted in Ken Khun, De la dictature des Khmers rouges, p. 131.175

 See, e.g., Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, pp. 220-222, 239-250, 302-308; Heng and Demeure, Cambodge, pp. 144-149.176



hNE¯Aක ,රෙගදරකට- එතැ[9 කලාපෙC පqධාන ,රෙගදරට-, සහ එතැ[9 mඔT 
Nෙල9 (Tuol Sleng) මධ�ම ,රබ9ධානාගා රයට වැ¿ අවස9 ¤ම- ,5ධ <ය හැ\යාව 
පැවEණ. අ- කරග9නා ලද මUටම �මA �වද, පqEඵලය එකම 6ෙCය. වධකය9 <,9 
අ9Eම දAවා වධlංසාවට භාජනය කරන ලද ප�ව (එයට සE \lපයA ෙහ( මාස 
\lපයA �ව- ගත <ය හැ\P) තව- cරට සපයත හැ\ ෙතාරJරැ ,රකරැවාට ෙනාමැE 
6 <ට, සරලවම ඔ�ව මරා දැuණ. ෙමය ෙබාෙහ( <ට ,5ධ 6ෙC Ilය\[, ටðැ%කA 
(Tramkak) l p ෙම9 නැ-න % ,5ධ 6ෙC යකඩ ෙපාTල\[. එයා කාරෙය9 uය යන 
,රකරැව9ෙw මරණෙC ෙ�දනාව9 වසා ග9නට ශ½ද <කාශන ය9ත¯ ව@9 <_ල¤ය 
සං×තය මහා හ"9 ෙබදා හKන ලh. 

 ස�පාකාරෙC කරදරයට ෙහ( මරණයට ප-ෙවන අපරාධ සඳහා ද අෙය�ව ,රගත 
\´මට හැ\ <ය, <ෙaෂෙය9ම ෙ% අපරාධ <ශාල IK<තරය9 ව@9 6ෙC න%. <ශාල 
පKමානෙය9 ෙමෙහQ% සං<ධානය කරන ලද ෙහාර ක±ඩාය%, ඔ�9ෙw හ�Tකරැව9 
සමÙ9, ,රෙගවT වල රඳවා E£ණ. එෙNම <වාහෙය9 Iටත @ංiක සබඳතා පව-වන 
ලද ෙබාෙහාමයA ජනතාව ද 6හ. ඊට- වැgෙය9 6ෙC “ෙපර�කාර” අදහN පqකාශ කරන 
ලද අයP: පqමාණව- තරමකට ආහාර නැEකම ගැන පැu¨@ නැ-න% කා%ෙබ(ජය 
�නයට යට-ව ,¿ම, හ�දාමය ෙමෙහQ% ආකාරෙය9 කෘ¢ක>මය I�ගැ9¤ම 
ස%බ9ධව එපා ¤ ඇතැP \යන පqකාශය9, <_ලවයට NÈE කරන ×ත I�බඳ <l�, 
ෙකාuQ[NU <ෙර(¬ ගKTලා ගැන කටකතා පැEර¤ම, නැ-න% <නාශයට ප-ෙවන 
ඉරණම\9 QJ 6 අෙ5වවාp උgයj�රැ 6 ෙල(කයA ගැන පවEන ෙබෟ5ධ අනාවැ\ 
ගැන සඳහ9 \´ම. සාගතයට දරැව9 හතර ෙදෙනA අlu ¤ ,jන ලද, ෙර(හෙT uය 
යu9 ,j ඇයෙw අ9Eම දරැවා සමඟ ,¿මට අවසර ෙනාෙදන ලද බැ<9 ෙක(පයට 
ප-ව කැ9jෙ% p හැ9දA කැãම [සා එක කා9තාවA (70 ගණ9 අෙයAව) ,රගත 
කරන ල5ෙ5ය. 

 1996 p කා%ෙබ(ජ මාfÔය අP�9 සඳහා 6 ආයතනෙC (Cambodian Institute  for 
Human Rights) අධ�Aෂක කැ, [Q (Kassie Neou) ෙමෙN වා>තා කරP: 

ඉං×¡, කතා \´ෙ% අපරාධයට මාව ඛම> රෑ^ <,9 අ- අඩංíවට ග9නා ලද 
අතර මෙw ෙගල වටා දමන ලද කඹය\9 මාව ෙකාර ගසu9 සහ එහාට ෙමහාට 
වැෙනu9 බට%බනw අසල අැE කාÁ ෙරාෙටÛ (Kach Roteh) ,රෙගදර ෙවත 
ඇදෙගන යන ලh. එය පට9 ගැ9ම පමණ\. අෙන�- ,රකරැව9 සමඟ හම 
කැෙපන ෙN EË යකඩ ව@9 මාව යද% ව@9 බැඳ දමා Ey¨. මෙw වළ;කර වල 
කැළැT තවම- ඇත. මාස ගණනA නැවත නැවත- මාව ශා´Kක වධlංසාවට ලA 
කරන ලh. මට ලැyණ එකම [වා�ව ,l�9 නැE¤ යෑම පම¨. 

 සෑම රාE¯යකම �රකරැව9 ,ර�jයට පැuණ ,රකරැව9 එAෙකෙනA, 
ෙද9ෙනA ෙහ( EෙදෙනAෙw න% හඬ ගාE. ඔ�9ව අරෙගන යf ලැෙ½, එෙNම 
අI ඔ�9ව නැවත ෙනාදැAෙක�. ඛම> රෑ^ [ෙය(ග අfව ඔ�9ව ඝාතනය කරන 
ලh. මම ද9නා තරමට කාÁ ෙරෙටÛ ව@9 h< ගලවා ග9නා ලද ,රකරැව9 
ඉතාම- �ඩා සංඛ�ාවකට මම අය- ෙවu. මම h<ගලවා ග-ෙ- ඊෙස(_ උපමා 
කතා සහ ඛම> ජනපqවාද සංග¡හෙය9 එන ස-J ගැන ස%භව� කත9දර 
\ය9නට ෙහාæ9 දැන ,¿ම [සP, ඒවාෙය9 මට ගැටවර <ෙC සහ දරැව9 6 
අෙ_ �රකරැව9ව <ෙන(දයට ප-කළ හැ\යාව E£ණ.  177
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 ෙමම ෙ5ශපාල[ක ,5¬9 ෙම9ම සමාජමය ,5¬9 ද සෑෙහන සංඛ�ාවA Ey¨: 
ඔ�9 ක�9 ෙයp ,j වෘ-Eය ගැන ෙබාරැ � අය ෙහ( බටlර ෙ5ශයක p>ඝ කාºන 
වාසය ගැන 6 ඔ�9ෙw අ�තය වැ[ ඔ�9 අපරාධකරැව9 බවට ප-කරන ත-වය9 
සඟවාග- අයP. ග%බද වැ,ය9 සැල\ය QJ සංඛ�ාවA (ඔ�9 ඉතාම- �;තරයA 
�ව-), සහ ෙසාTදාcව9 පවා ෙම9ම ඛම> රෑ^ [ලධා´9 ද ,රබ9ධානාගාර වල 
,jයහ. ටðැ%කA (Tramkak) ,රෙගදර ෙ% අය ,ය� ,රකරැව9ෙග9 ,යයට 10 A 6හ, 
නැ-න% 477 ෙදනාෙග9 46 A 6හ. ඔ�9 කළ වරද අලස බවP නැ-න% “[ලය අ-හැර 
දමා යෑමP,” ෙබාෙහ( <ට එP9 \යැ�ෙ9 ඔ�9 තම ආදරñයය9 හ�ව9නට තැ- කරන 
ලද බවP. මැද ෙහ( ඉහළ තනJරැ දරන ලද කාඩ>වරැ9ව සාමාන�ෙය9 ඍèවම යවන 
ල5ෙ5 mඔT Nෙල9w (Tuol Sleng) වැ[ මධ�ම ,රෙගදරකටP. 

 CPK  QගෙC  p S-21 යන රහN නu9 හැæ9ෙවන ලද ෙ% පරණ පාසැ T 
ෙගාඩනැÙTලට යෑම යf ෙඝ(ර බෙ� පJලටම ඇද වැෙටන බවA අෙය�ට දැbමP. ඒ- 
,ය ගණනA අතK9 එය එක ර�ඳ�% මධ�NථානයA පමණA <ය. එl p <9hතය9 
20,000 A uය iය-, එය එතර% <ශාල ඉහළ සංඛ�ාවA ෙනා¤ය. Êවන ත-වය9 
I��T සගහත 6හ, ඒ- ඒවා සෑම තැනකම එක හා සමාන ෙල,9 නරක 6හ. mඔT 
Nෙල9w l ,ය� ජනතාව අතK9 uය iෙC ,යයට 2 A පමණA සහ එය හරහා 
එ�යට ආෙ� ,රකරැෙව9 ෙග9 ,යයට 5 A පමණA <ය හැ\P; ඒ [සා නාU, ර�ඳ�% 
කඳ�රැ ප5ධEෙC අ�UN<dUN වැ[ මධ�ම �uකාවA සමඟ එය සසඳ9නට ෙනාහැ\P. 
එෙNම <c@ බලය ��Tව ෙයාදා ගැbම හැෙර9නට එl <ෙaෂ වධlංසා ක�මයA ද 
ෙනා¤ය. “මධ�ම කum” අ>ථෙය9 ,රබ9ධනාගාර යf [9දාවට ප- 6 කාඩ>වරැ සහ 
ෙගෟරවය ෙකළ�ණ නායකය9ව යවන ලද Nථානය ¤ම එl 6 එකම �<ෙaÔ 
ලAෂණයP. එෙNම එය නැවත \,දා Ê<තය ගලවාෙගන එ�යට එ9නට හැ\ 
අවNථාවA ෙනාමැE, <ෙaෂෙය9ම බලව- “ක� lලA” 6ෙCය; එl යවන ලද 
ර�ඳ�%කරැව9 ෙග9 h<ගලවා ග-ෙ- හය ෙදෙනA ෙහ( හ- ෙදෙනA පමණ\. 1975 
,ට 1978 මැද දAවා ,රෙගදරට ඇJT කරන ලද ,ය� ර�ඳ�%කරැව9ෙw ස%L>ණ 
ලැPNJවA (න% 14,000 A) ද එl p තබා ගැbම ඉතාම- �<ෙaÔ 6ෙCය, එෙNම 
ෙරkමෙC ඉහළ තනJරැ දරන ලද �5ගලය9ෙw ද ඇJ�ව, පqaන \´% වා>තා සහ 
පාෙප(Áචාරණ ර�ග- දැවැ9ත �රාෙTඛනාගාරයA ද 6ෙCය.  178

 ,රකරැව9ෙග9 පෙහ9 හතරA පමණ සංඛ�ාවA ඛම> රෑ^ සාමාkකය9 6හ. 
අෙනA අය ක%කරැව9 සහ තාAෂණෙ�p9 6හ, ෙබාෙහාමයA එl 1978 p එවන ලද 
�න ස%භවෙය9 QJ අයP. ෙරkමය අතට අ�ෙව9නට අවසානාව9ත 6 <ෙ5 කය9 
�� සංඛ�ාවA ද (බ�තරය නැ<ය9 6හ) එl ,jයහ.  ර�ඳ�%කරැව9 1,000 - 1,500 179

- අතර සංඛ�ාවA ඕනෑම අවNථාවක p එl ,jයහ, ඒ- [Eපතා අ;- අය පැuñම 
සැබෑ ෙල,9 ඉමහ- 6හ; ඇJT¤ෙ% ද-ත එ9න එ9නම වැg¤ම දළ වශෙය9 වා>¢ක 
<9hතය9 සංඛ�ාව හා සමාන පK5ෙද9 පවEP. 1975 p එl 200 A තර% ව- ,jෙC 
නැත, 1976 ෙව5p 2,250 A ද, 1977 ෙව5p 6,330 කට වැg සංඛ�ාවA ද, 1978 වසෙ> �T 
කා>Jෙ� p පමණA 5,765 A ,jයහ. පqaනකරැව9ට උභෙත(ෙක(jයකට ��ණ ෙද9නට 
,5ධ 6හ: එක සටහ9 ෙපාතකට අfව,  “ශා´Kක වධlංසාව පරම ෙල,9 අත�ාවශ�ය 
යැP සැලෙකන ලh”; ඒ- ගැට�ව 6ෙC ,රකරැව9 පාෙප(Áචාරණ ඇE පම¨9 කර9නට 
ෙපර ඉතා ඉAම¨9 uය යාමP, එය පAෂයට ය% ආකාරය\9 අ-වන පරාජයA <ය. ඒ 
[සා ,රකරැව9 ,යTල9ම [a¾තව uය යන එක Nථානයක ෛවද� පහ�ක% ඉතාම- 

 Chandler, Tragedy of Cambodian History, pp. 285-302.178

 Quinn, “Pattern and Scope of Violence,” p. 198; Kiernan, Pol Pot Regime, pp. 432-433.179



අවම ෙල,9 පැවEණ.  සමහර ර�ඳ�%කරැව9 අ[- අයට වඩා පහ� 6හ; 180

,රකරැව9ෙw භා>යාව9ව සහ දරැව9ව (ඒ වන <ට- ඝාතනය කරන ලද අයෙw) ක�9 
�දාන% කරන ලද කාලය9 l p හ[කට Jර9 කර දමන ලh. එයාකාරෙය9 1977 Â@ 1 
වැ[දා කා9තාව9 114 9 (,රකරැව9ෙw භා>යාව9 90 ෙදෙනA එතැන 6හ) එTලා මරා 
දමන ලh; ඊ ළඟ hනෙC IKu ළමP 31 A සහ ගැහැÎ ළමP 43 ෙදෙනA, ,යTල9ම 
,රකරැව9ෙw දරැව9 6හ, මරා දැ�¨. පහෙළාN ෙදෙනA එතැනට ෙගෙනන ල5ෙ5 
ආබාoතය9ෙw ළමා [වාසය\[. CPK  l පැවැ-ම I�බඳ [ෙ�දනෙය9 ප�ව ඉතා 
ඉAම¨9 ඝාතන එl උÁචතම සංඛ�ාවට ප-<ය; 1977 ඔAෙත(බ> 15 වැ[දා 418 A 
මරා දමන ලh.  S-21 ,රෙගදර p දරැව9 1,200 A uය iයා යැP ඇNතෙ%9J ෙවP.  181 182

/යරැවට ෙ?@  

 ,යවෙN අෙන�- මහා අපරාධ ෙල,9 ෙම9ම, එක u[ෙස�ෙw <යරැව ගැන ෙහ( 
සමNත ජනතාවකෙw අ�T කරන ලද ,- වසඟෙC අවස9 පැහැh@ \´මA ෙසාය9නට 
ෙපළඹ¤මA පවEP. එන�- ෙපාT ෙපාUෙw වග�ම අ� කළ හැ\ \,ම <hයA නැත, 
එෙNම කා%ෙබ(ජෙC ජාEක ඉEහාසෙC ද, ජාත�9තර ෙකාuQ[NU ව�ාපාරෙC බලපෑම ද, 
සහ අෙන�- රටවT වල (පqධාන වශෙය9 �නය) බලපෑ% ද ෙනාසලකා හැKය ෙනාහැ\P. 
�ෙග(ºය සහ කාල වකවාÎ ස9ද>භයකට <ෙa¢තව ඛම> රෑ^ ආඥාදායක-වය 
නැංíර% ලා Eyණ- එය ඉහත \යන ලද Aෙdත¯ය9 ,යTෙල9ම ලැෙබන හැ\ නරකම 
සාධක ව@9 ෙප´ එන ල5දA හැjයට ද\9නට ��වන. 

ඛම> ව�Eෙ>කයA ද? 

 “ඛම> <_ලවයට L>වගාuකය9 ,jෙC නැත. අI ෙගෙන9නට වෑය% කර9න 
ඉEහාසෙC \,ම කාලයක p සා>ථක කරන ල5දA ෙනාෙ�.” <ෙයUනා% ආරA¢තය9 
ෙවE9 ඛම> රෑ^ තම9ව [දහN කරග- වහාම, ඔ�9 මහ- ෙN ෙවෙහ�ෙ± ඔ�9ෙw 
අ-හදා බැºෙ% අ·පම Nවභාවය උ;_පා දAව9නටP. ඔ�9ෙw [ල [ෙ�දන, මහ- 
ඍනා-මක ෙලස\9 හැෙර9නට, IටNතර ෙල(කය ගැන කලාJර\9 ෙහ( සඳහ9 
ෙනාකරන ලද තර% <ය. ඔ�9 මාANවාp-ෙල[9වාදෙC ආh rතෘවරැ9 ෙහ( මාඕ ෙNJං 
පවා උ�ටා දAවන ල5ෙ5 එෙහම- අවNථාවක p පමණ\. ෙබාෙහ( cරට ඔ�9ෙw 
ජාEකවාp සංඥා නාමය ඔ�9ට ක�9 ,j ,හ·A සහ ෙලා9 ෙනාT වැ[ අයෙwම 
සංඥාව 6හ, එන% ආ-මාfක%පාව සහ Ñ~ <�Eය ගැන E£ ෙම(හන ව@9 QJ එකම 
uශ~ණයP. ෙ% <Nතර \´ම අfව කැ%L¾යාව යf <9hතෙය\, ඔ�9ෙw h< පැවැ-ම 
තහ�රැ \´ම ෙවfෙව9 රට <නාශ කර දම9නට දැg ෙN අodඨාන කරග- �Kරැ 
අසTවැ,ය9, <aවාස කළ ෙනාහැ\ අය ෙවE9 [ර9තරෙය9 rඩනයට ප- ෙව9න\. ඒ 
අවNථාෙ� p ම, ෙද<ය9ෙw ආදරය ලැෙබන, චම-කාරජනක ඉEහාසය\9 QJ සහ 
ෙවන- ෙකාතැනකව- නැE ජනගහනය\9 QJ 6, සමNත ෙල(කයටම අ;- ක�මයA 
සඳහා මඟෙප9<ය QJ 6 වෑයමA බාරව ,jන �වබර ග%මානයA ෙලසට රට I�£Þ 
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 Kiernan, Pol Pot Regime, pp. 353-354.181

 Quinn, “Pattern and Scope of Violence,” p. 198.182



කරන ලh.  ඔ�9ෙw ජයග¡හණවාp හැhයාවට සමහර <ෙටක xමාවA ෙනාමැE <ය: “අI 183

අ·පම <_ලවයA හදu9 ,j�. අI කළා ෙම9 �දT සහ ෙවළඳෙපාල �ෙල(-පාටනය 
කර දම9නට තර% [>Éත 6 ෙවන- රටA තව ඇ-ද? අI ෙවත lස ඔසවා බලන 
�9f9ට වඩා අI මහ- ෙN ෙහාඳ ෙව�. ඔ�9 අIව අfකරණයට වෑය% කරE, ඒ- 
එයට ඔ�9 තවම- සම- ¤ නැත. අI �� ෙල(කයටම ෙහාඳ ආකෘEය\”—එයාකාරෙය9 
,5ධ 6ෙC <ෙ5ශයකට ෙගාN පැu¨ එක <5ව- කාඩ>වරෙය�ෙw කතාවP.  ෙපාT 184

ෙපාU ඉව- කරf ලැË ප�ව පවා ඔ� hi9 hගටම <aවාස කෙ� 1975 අෙ_qT 17 යf 
,ය� <_ලවය9 වල ඉEහාසෙC ෙa~dඨතම hනය හැjයට, “1871 පැKN ෙකාuQ[යනය 
හැෙර9නට.”  185

 කා%ෙබ(ජය යf අභ�9තරය ගැන පමණට වැg කාලයA දෑN ෙයා�කරෙගන ,jන 
ලද, එl 6 (පqංශ ර�කවරණය යටෙ- පැව�මට NÈE ෙව9නට) ය% �Jහලය දනවන 
ෙවනN ෙනාවන ස%පqදායය9 තවම- ඉEK ¤ EyÎ, ඔ�9ෙw පැ-තට වා,ෙවන ඕනෑම 
<ෙ5Ñය pමනාවA [සැකෙය9ම I�ග[u9 පාලනය සඳහා [රJරැව සට9 වැh 
ෙග(ත¯ය9 \lපයA ,jන ලද, සහ ආ>ïක සංව>ධනය ගැන පqaනය \,දා වැදග- 
ෙල,9 මJ ෙනාකරන ලද ග¡ා�ය රටA ¤ම ය9න එl cA�� යථා>ථයP. එl ව�ාපාර 
ෙහ( ක>මා9ත 6ෙC ඉතාම- අTපය\. ඉතා �ඩා මැද පංEයA <ය, තාAෂණෙ�p9 
අTපයA ,jයහ, එෙNම ඔ�9 යැ�% කෘ¢ක>මා9තය මත දැවැ9ත ෙල,9 පරාය-තව 
,jන ලh. එය i¨ෙකාන hග ආ,යාෙ� ,යTල අäබවා iය “ෙර(iයා” 6 රට <ය.  186

යථා>ථෙය9 ෙකාතර% ඈතකට රට il9 EyණාදැP අfව \, සැකයA නැEව 
අ9තවාp <සÓ% ෙසාය9නට එය hKම- 6වා <ය හැ\P. ඔ�9ෙw අසTවැ,ය9 ගැන 
EË rඩෙන(9මාද බව\9 QJ අ<aවාසය- සහ ඔ�9ෙw හැ\යාව9 මහ- ෙN උ;_පා 
දැA¤ෙ% බලකා� අEශෙය(AEය- යන මාරා9Eක uශ~ණය [සා Nවයංෙප(¢ත ආ>ïක 
පqෙ�ශය සහ එl �දකලා ¤ම තව- <සාල කර දැA�¨. ඒ අතෙ> p ආ>ïකෙC 
c>වලතාවය සහ එl බ�තර වැ,ය9ෙw ද´Úතාවය එකJෙව9, පqගEෙC නව [ය�ව9 
ෙල,9 ෙපෙනන ලද අය ගැන කැමැ-ත වැg 6ෙCය. ෙමයාකාරෙය9 ආ>ථකමය සහ 
ෙ5ශපාලනමය යන ෙදපැ-ෙත9ම කා%ෙබ(ජය c>වල �රැක <ය. ජාත�9ත> ස9ද>භය, 
සහ ,යTලටම වැgෙය9 <ෙයUනාමෙC පවැE Q5ධය ඉEKය හැඩ ගැxය. නායකය9 Jළ  
6 <සT අäපqායය9 සහ ඔ�9 ��ණ ෙදන ලද ඉමහ- බාධක අතර 6 පරNපර 
<ෙර(ධතාවය අ>ධ ෙල,9 ඛම> රෑ^ අEක�ෑර-වෙC පqභවය9 ෙවE. 

 කා%ෙබ(ජ ෙ5ශයට <ෙa¢ත 6 ලAෂණ ගණනාවA ඛම> රෑ^ ෙw ubමරැ \�යාව9 
සඳහා මඟ පාද9නට අ>ධ ෙල,9 සහාය 6වා යැP \යා- සමහර <ද�ා>)9 <aවාස 
කරE. උදාහරණයA හැjයට ෙබෟ5ධාගම අපහැh@ �uකාවA රඟන ලh: ෙපාcෙ� 
ව>තමානයට සහ සමාජ ෙවනNක% ගැන එය දAවන උෙ_Aෂාව සහ <පාක ඵල ෙද9ෙ9 
අනාගතෙC ,cවන නැවත උප-තයක p යැP යන අදහස- සමÙ9 <_ල¤ය පරමාද>ශය 
hය- කර9නට සහාය ලැ£ණ. එl ඒ�ය �5ගල <ෙර(¬ භාවයට ඛම> රෑ^ <,9 
I�Jරැ c9ෙ9 ඒ�ය �5ගලයාෙw ෙපෟරැෂය ම>දනය කරන අ�J ආකාරය\[. නැවත 
උපhන මහා චක�ය Jළ එක ආ-මයක පැව-මA Jළ ඇ-ෙ- xuත අගයA යැP යන 
අදහෙස9 යන ෛදවවාදය හ�ෙ� මඟ හැKය ෙනාහැ\ ඉරණම යැP ද\න ල5ද [සා 

 For more on this unhappy mix, see Jean-Claude Pomonti, “Angoisses khmères,” Le monde, 10 March 1995.183

 Phandara, Retour à Phnom Penh, p. 88.184

 This view reflected the influence of Chinese Cultural Revolution; the “Shanghai Commune” of 1967 was modeled on the Paris 185

revolution.

 Two other countries are in a similar position toady: Laos and Burma. But the first has existed as a united political entity only since 186

1945, and the second, which was remarkbly prosperous as a British colony, is not quite as weak in relation to its neighbors.



ෙබෟ5ධාගuකය9 Jළ ඔ�9 අවට ,5ධ ෙවන ෙ5වT වලට පqEෙර(ධය දැA¤ම ද අ� 
කරන ල5ෙ5ය.  187

 ෙර(×ව සහ ෙ�දනාෙව9 QJව හැ9w ෙනා> (තම9ව අTලා ග-ත�9ට තම 
නම ස%නා9w (Samnang) යැP පැව� �5ගලයා) ,රෙගදK9 එ�යට පැu¨ <ට, 
එක වයසක NE¯යA ඔ�ට \�ෙ� සැබැ<9ම ෙබාෙහ( ෙදෙන�ෙw මතය 6වP: 

“ස%නා9w,” ඇය �වාය, “සමහර <ට ඔබ ක�9 ආ-ෙ% ෙමානා හK වරදA කරල 
ඇE. සමහර <ට අද ඔබට දáව% ලැෙබ9ෙන ඒකට ෙව9නැE.” 

“ඔ�,” මම �ෙවu. “මම lතනවා මෙw ක>මය එතර% ෙහාඳ නැහැP \යල!”  188

 ෙබෟ5ධය9 පqච±ඩ ම>දනෙය9 cA <9ඳා �ව-, චැ% අයෙw ඉNලා% ෙවE9 හා 
සමාන 6 ෙලස\9 ඔ�9ෙw ආගම \,c පqEෙර(ධයA ඔ�9 Jළ ජ[ත කෙ� නැත. 

 සමකාºන ,5¬9 ෙබාෙහ( <ට අIට අ�තය නැවත සලකා බල9නට ෙයා� කරවP—
උJරැ ෙකාKයාෙ� ෙම9 පK,5o ෙවනN කර9නට ෙනාව, L>ව-වය9 ෙවනN \´මට සහ 
,5¬9 නැවත අ>ථ දAව9නටP. p>ඝ කාලයA ENෙN ක%ෙබ(ජය යf ,හ·Aෙw 
සාමකා� රට හැjයට, අ9ක> £J,Jව% අfව අ_සරා hව�ාංගනාවෙw “ඛම> ,නාව” 
[ෙය(ජනය කරන සහ <bත රෙජ� සහ සහT වගාෙ� ෙයෙදන හා ආ,යාf තT ශාක 
පැ¨ හදන ඔ�ෙw සාමකා� ග%බද ජනතාවෙw සJm ��Î ව@9 QJ 6, ඉ9c�නෙC 
Q5ධ අතෙ> අපAෂපා�ව ,jන ලද hවPනA හැjයට ෙප9f% කරන ලh. එන�- 
අ9Eම දශක Jෙ9 ,5¬9 ව@9 ඛම> අ�තෙC අÓරැ පැ-තA එ�යට ෙගනැ<- ඇත. 
අ9ක> ෙල(කෙC <Nමය ජනක දැP9 එකA �ව-, එl සැත�% ගණ9 6 යj ,Jව% 
�>E බ�තරය [ෙය(ජනය කර9ෙ9 Q5ධමය ද>ශනය9ය.  මහා ඉh \´%, සහ ඊට- 189

<ශාල වJර ජලාශ (baray) ෙගාඩැනìම සඳහා දැවැ9ත ෙල,9 Iටමං \´% සහ වහT 
ෙNවා ෙයාදා ගැbම අවශ� ෙව9නට ඇත. 

 අටවැ[ ,යවෙN ,ට දාහතර වැ[ ,යවස දAවා පැවE අ9කර Qගය ගැන @óත 
වා>තා ඇ-ෙ- ඉතාම- අTපය\; ඒ- i¨ෙකාන ආ,යාf ෙකාෙද� ර�ස Jළ (ලාඕN, 
තාPල9තය, සහ yරැමය) අෙන�- l9c සහ ෙබෟ5ධ රාජා±� ,යTලම Ilmවන ල5ෙ5 
ද ඒ මතවාදය9 අfවමP. ඔ�9ෙw තරමක පqච±ඩ ඉEහාසය9 කා%ෙබ(ජය හා සමාන 
ෙවP; �� කලාපය Jළ ම අ-හKන ලද අමතර භා>යාව9ව ඇJ9 ලවා පාගා මරා දමන 
ලදහ, lට� රèෙw ප�ල ස�ලඝාතනෙය9 අ;- රජ පර%පරා පට9 ගැ[ණ, සහ 
ආක�මණෙය9 ප�ව අTලා ගැෙනන ජනගහනය කා9තාර ෙපෙදN ෙවත Iටමං \´ම ,c 
6හ. ෙ% ,ය� සමාජ Jළ පරම බලය සාමාන�ය ,KතP. �කරැ ෙනා¤ම යf පාපයA 
හැjයට සැල\ණ. වඩා-ම y5oම- ඒකාoපEය9 ඔ�9ෙw බලය අපහරණය ෙනාකළහ. 
ඒ- පKපාලන ආකෘ�9 [a¾තවම ඉතාම- c>වල සහ කැෙඩන �� 6 අතර එl ඵල 
<පාකයA හැjයට ත-වය ෙබාෙහ( <ට අNïර 6හ. සෑම තැනකම ජනගහනයට සරල 
ෙල,9 පවEන ත-වය9 එෙල,9 I�ගැbමට අEමහ- හැ\යාවA Eyණ බවA ෙපb 
යP; �නෙC ෙම9 ෙනාව රාජා±� බලයට එෙරl කැර@ ඉතාම- cලබ 6හ. ඒ ෙවfවට 

 Ponchaud, “Social Change,” pp. 170-175.187

 Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 227. Kama is the Cambodian version of karma.188

 Unlike, for example, the temples of Java, such as Borobudur, which date from more or less the same period.189



ජනතාව අ[- ෙ5ශ වලට පලා iයහ, ඒවා \, <ෙටක එතර% ඈතක ෙනා¤ය, නැ-න% 
සරලවම තව- ඈත cdකර පළා- වලට iයහ.  190

 1970 මා>J මාසෙC p ඔ�ව ,හ�ෙන9 ඉව- කළාට ප�ව hග හැෙරන ,5¬9 හා 
සසඳන <ට, ,හ·Aෙw පාලන සමය (1941 ,ට, පqංශ ආරAෂාව 1953 දAවා පැවEය ද) 
සාමෙය9 IරැÎ කාලයA ෙම9 ෙපb යP. එන�- ඔ� පqච±ඩ-වය ෙයාදා ගැbමට \, 
<ෙටක ප�බට ෙනා¤ය, <ෙaෂෙය9ම ඔ�ෙw වාමාං ක <රැ5ධකරැව9ට එෙරlව. 1959 
සහ 1960 l p ෙකාuQ[NU වම—ෙරkමය ඇJෙT 6 ý¢ත ත-වය දැg ෙN <ෙ�චනය 
කරන ලද—ෙවත ජනIqය-වයA ව>ධනය ¤ම ගැන ඔ� අවධානයA දැA6 බවට සෑෙහන 
සාA¢ ඇත, ඔ� ‘ජනතාව’ (Prasheashun) �ව-පෙ- ක>තෘව ඝාතනය කර දැ�මට-, රෙU 
වැgෙය9ම අෙල< 6 ෙදසEයකට වරA පqකාශනය කරන ලද L’observateur පqංශ භාෂා 
�ව-පෙ- ක>තෘ \Q ස%ප9ට මහපාෙ> p íjබැට ෙද9නට ද කටQJ කෙ�ය. 1960 
අෙග(NJ මාසෙC p දහඅට ෙදෙන� ,රගත කරන ලh. ,ය� පqධාන වාමාං ක �ව-ප- 
තහන% කරන ලh. 1962 p, අද දAවා අපහැh@ ත-වය9 යටෙ-, කැ%L¾යාෙ� පාතාල 
ෙකාuQ[NU පAෂෙC මහ ෙTක% 6 m ස�- (Tou Samouth) ඝාතනය කරන ලh. එය 
ෙබාෙහ( <ට රහN ෙපාº,ෙය9 කරන ලදැP සැලෙA. ෙ% ,5oය [සා සැෙලා- සා> ට 
êරාව@ෙC �cනට I<ෙස9නට මඟ පෑhණ. 1967 p සැ%ෙලා- (Samlauth) කැර�Tල සහ 
සමහර �න පාසැT වල පැවE සංNකෘEක <_ලවෙC බලපෑ% [සා ,හ·A ෙරkමෙC 
වඩා-ම නරක ම>දන ,5¬9 hග හැKණ. එl p තවම- එ�ෙC ,j අවසාන 
ෙකාuQ[NUවාp9 ද ඇJ�ව මරණ ගණනාවA ,5ධ 6හ. වාමාං ක අර�ණ ගැන 
lතවාp 6 <5වJ9 100 A පමණ එ<ට ඛම> රෑ^ පqEෙර(ධ ව�ාපාරට බැÕම ෙමl අJරැ 
ඵල<පාකයA 6ෙCය.  ෙහ9K ෙලාකාÇෙw දැ Aම අfව “,හ·Aවාp9ෙw ම>දනෙC 191
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හැෙරන ලද ආකාරය hහා පමණA බල5p ඔ� [සැකවම [වැරh යැP ෙපb යP. රාජ�ය 
ආඥාදයකයා සහ මාෂTවරයා <,9 ඔ�9ෙw අfවණ ෙරkමය9 ගැන යා9තu9 ෙහ( 
<ෙ�චනය කරන ,යTල9වම [හඬ කරන ලh. එෙN \´ෙම9 ඔ�9 CPK පමණA ය% 
<aවසbය-වයA ඇE එකම <රැ5ධ පAෂය හැjයට ඉEK කරන ලh. ඒ- වංශාව@ය 
පැ-ෙත9 බල5p ෙලාකාÇෙw දැAම හා එකඟ ¤ම අපහ� ෙවP: ඛම> රෑ^ෙw පරමාද>Ñ 
පදන% සහ ෙ5ශපාලන [dටාව9 \,<ෙටක ,හ·Aට පqEචාරයA හැjයට ,c ෙනා6හ. 
ඒවා එන�- ෙa~dඨ ෙල[9වාp ස%පqදාෙC එන Nටා@9, මාඕ ෙNJං, සහ ෙහා ¾ u9 
යනාp අfපqා_Eක චKතය9 ව@9 ෙසායා ග9නා ලද ඒවාP. Nවා¬න ¤ෙම9 ප�ව එන 
කා%ෙබ(ජෙC අභාග� ස%ප9න පKනාමය සහ එය Q5ධයට සහභා× ¤ම [සා එP9 CPK 
අ9තවාp9ට බලය අTලා ග9නට සහ ඔ�9ෙw අසමසම පqච±ඩ-වයට නැවත Iවxමට 
bත�ාfÄල බවA ලබාෙදන ලද න�- බාlර ත-වය9 ව@9 ර�gකTවාදය පැහැhකර 
දැ�ම කළ ෙනාහැ\ 6ව\. 

1975: ර�gකT අනාවරණයA 

 Several ethnographers have shown that in Cambodia there is a very weak link to the land and to ancestors, unusual for this part of 190

the world.

 Chandler, Brother Number One, pp. 101, 105-106, and 135; Raoul Marc Jennar, Cambodge: One presse sous pression (Paris: 191

Reporters Sans Frontières, 1997), p. 23. 

 Locard, Le goulag Khmer rouge, p. 15.192



 ධනා-මක වැඩ සටහනA සැබැ<9 හÓ9වාpමට වඩා තම9 <රැ5ධ ෙමානවාදැP 
[>වචනය \´ම කා%ෙබ(ජෙC <_ලවයට වඩා පහ� <ය. ෙබාෙහ( cරට ඛම> රෑ^ 
ෙස�ෙ� ප�ගැbමP, ඔ�9 ජනIqය සහාය වැgෙය9ම ලබාග9ෙ9 ෙ% ෙÁතනාව [සP, 
එය අනJරැව ර�gකT ස�හකරණය හරහා නව ගාමක බලයA ලැ¼ය. <_ලවය යf 
ග%බද <,9 නගර ෙවE9 ප�ගැbම ද <ය. වැg කලA ය9නට ෙපර ග%බද වැ,ය9 
<,9, එAෙක( ඔ�9ෙw ගම9 ම� ව@9 අරෙගන නැ-න% ක� කඩය හරහා ෙගාN, 
‘නව ජනතාව’ ෙවE9 ඔ�9 සJ ,යTල ඉව- කරෙගන Ey¨.  ග% වල p c_ප- 193

ග%බද වැ,ය9 <,9 පළාෙ- යමA <�ණ9නට ඇE ඕනෑම ෙකෙනA සහ කාට ෙහ( 
ර�\යාවA hය හැ\ ෙකෙනA “ධනවාp9,” යැP හÓ9වා ඔ�9 ෙවE9 ප�ග-හ. න�- 
ෙබාෙහ( <ට ප�ගැb% ෙපෟ5ග@ක 6හ, එෙNම පරණ වෘ-�මය සහ ප�T êරාව@ය9 
ෙපරළා දැෙමන ලh. ක�9 පැ-තකට කරන ලද චKත �cම සහගත ෙල,9 උසN¤% ලද 
ආකාරය ගැන උ;_පා දැAෙවන අැ,9 cm සාA¢කරැව9ෙw පqකාශන ෙබාෙහාමය\. 
එන% ම-පැ9 ඇ½බැlෙය9 QJ 6ෙවA ගෙ% අ;- තනJරකට ප-¤ම වැ[: “ෙබාෙහ( 
<ට ෙමවැ[ අ9ක> <,9 �නරැ-ථාපනය කරන ලද ජනතාවට අoකා´මය තනJරැ ෙදන 
ල5ෙ5 ඔ�9ට \,c සදාචාරා-මක බවA ෙහ( කණගාmවA ෙනාසලකා හKu9 ඔ�9ෙw 
රටවැ,ය9 මරා දමත හැ\යාව EË [සP.”  කාලයට සනසා@ය ෙනාහැ\ 6, kum නu9 194

හැæ9ෙවන ඛම> ආ-මෙC පහ-ම ෙකාටෙN ඇතැP ඔ� සලකන ලද ප�ගැbම සඳහා 6 
ubමරැ තෘdණාව ෙ5ශපාලbමය ෙල,9 Lජbයකරණය \´මA ෙල,9 ෙමම \�යාව 
හැ9w ෙන(> දැ�ය. එl පqEඵලයA හැjයට ෙබාෙහාමයA cA <æන ලh: උදාහරණයA 
වශෙය9 ෙන(>ෙw නැ9දා ඇය උපදන ලද ගෙ% ර�Õ ,j බැ<9 නගරෙC 6 ඇයෙw 
ෙදම�Iය9ෙw සහාය ෙනාමැEව ඇය අසරණ 6වාය. ඔ� අ;E9 පැu¨ෙයA �ව- මරා 
දම9නට වෑය% කළ ෛවද�වරෙය�ෙw තනJරට උසN කරන ලද ෙහද ෙNවකෙයA 
ෙනා>ට හ�<ණ. ඔ� සහාය c9 êරාව@ය ර�gකT ෙලස\9 ෙපරළu9 ෙහද ෙNවකයාව 
වාUmෙ� නායක තනJරට උසN කර E£ණ.  කා%ෙබ(ජ සමාජෙC ෙමෙN  ��රා  iෙC 195

සං�>ණ ෙනාස9�9තාවය9 6හ, එP9 සමහරA පමණA වචනෙC පKසමා_ත 
අ>ථෙය9 සමාජමය යැP \ව හැ\P. 

 ඇගQ% උgයj�රැ ෙකKණ. ෙක(\යා, නැ-න% කැ9jම IK,c කර9නා යන අEශය 
පහ- ත-වෙC රNසාවT වැgෙය9ම ෙසායා iය ර�\යා බවට ප-6ෙC එl p ර�\යාෙ� 
,jය p ආහාර ෙහාරක% කර9නට ඉඩ පෑෙදන බැ<[. උපාo සහ �සලතා යf ඵල රlත 
කඩදා, කැබ@ පමණA බවට හැKණ. එෙNම අෙයA ඒවා භා<තයට වෑය% කළෙහා- එය 
සැබෑ අවා,යA බවට ප-<ය. ඉහළම ස5íණය [හතමාbකම 6ෙCය: Ijසරබදට පැu¨ 
කාඩ>වරැ අතර “�cම සහගත ෙල,9 ඔ�9ට වැgෙය9ම අවශ� 6 ර�\යාව 6ෙC 
වැ,\@ IK,c කරන…එවැ9නA ගැන අෙය�ට ඇE අ�ෙල9 ඈ-¤ම යf 
අPgයෙලාkමය ෙවනNකමක සාA¢යA 6ෙCය.”  ප�T සබඳතා ගැ න ඒකාoකා KයA 196

අ9ක> ෙවතට අවශ� <ය. එෙNම ඔ�9ට ජනතාව <,9 පq,5oෙC ඇමEය QJ 6ෙC 
“අ%මා-තා-තා,” \යාP. ෙමවැ[ ආ,යාEක ෙකාuQ[NUවාදෙC සාමාන�ය ලAෂණය 
පAෂ රාජ�ය සහ වැglj ජනගහනය අතර සෑෙහන ව�ාÄල ත-වයA ඇE කරන ලh. 
පaචා- 1975 <_ල¤ය Qගය සමNතෙය9 හැæ9ෙවන ල5ෙ5 “ම�වරැ9ෙw සහ 
Iයවරැ9ෙw Qගය,”  (samay pouk-me) \යාP, එෙNම හ�දා පqධාb9 “අ-තලා” හැjයට 

 Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 208.193

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 101-103. Similar tactics were used by the Chinese Communist Party when they were seizing 194

power.

 Haing Ngor, Surviving the Killing Fields. pp. 143, 161, and 298-300.195

 Picq, Beyond the Horizon, p. 22.196



හැæ9ෙවන ලh.  නගර ගැන EË 5ෙ�ෂය සහ £ය අ9තවාp 6හ: පKෙභ(ජනවාදය සහ 197

සJට මත ෙA9åය 6 ස>වෙභෟuක නගරයA හැjයට ෙනා% ෙප9 නගරය ඛම> රෑ^ 
අතර හැæ9�ෙ9 “uෙකා9w l ෙa~dඨ ග¨කාව” \යාP.  නගරෙය9 ජනතාව ඉව- 198

\´ම සඳහා ඉhKප- කරන ලද ෙÛJ අතෙර9 එකA 6ෙC <ෙaෂෙය9ම “Q5ධෙය9 
[දහN කර ගැbෙම9” ප�ව “අෙ_ ෙසාTදාcව9 ý¢ත කර9නට සහ කා9තාව9, 
ම-පැ9, සහ �දT ව@9 ඔ�9ෙw සට9කා� ජවය �c කර9නට” ඉලAක කරග- 
“ඇෙමKක9 CIA සහ ෙලා9 ෙනාT ෙරkමය <,9 ෙගන යන රහ,ගත ෙ5ශපාලන හ�දා 
සැල�මA” ඇතැP \යාP.  199

 �න <_ල¤යවාp9ට- වඩා වැg වැදග-කම\9 කා%ෙබ(ජ වැ,ය9 මාඕ ෙw 
�පතල \යමන බාරග9නා ලh: “වඩා-ම ලNසන ක< @යැෙව9ෙ9 lN ImවකP.”  200

ඉලAකය 6ෙC c_ප- ග%බද වැ,ෙය�ෙw [වහන\9 සාමාන�ෙය9 ෙසායා ගත 
ෙනාහැ\ වන ,යTල ඉව- කර දැ�මP. Ijසරබදට ආප� යන කා%ෙබ(ජ වැ,ය9ට 
ඔ�9ෙw ෙපා- ද ඇJ�ව, ගම9ම� වල Eෙබන ,යTලම පාෙÛ ඉව- කර දම9නට 
,5ධ 6හ. “අoරාජ�වාp @යැ<Tෙල9” ඇE ඕනෑම ෙදයA—එන% පqංශ ෙහ( ඉං×¡,—
එෙNම ඛම> භාෂාෙව9 ("වැඩවස% සංNකෘEෙC නටy9") <නාශයට �9c 6හ; ඛම> 
රෑ^ l වයස අ�රැc දහයක ෙසාTදාcෙවA හැ9w ෙන(> ෙවත ෙමෙN \යන ලh: “තව 
cරට- ධනවාp ෙපා- නැහැ! ධනවාp ෙපා- ෙලා9 ෙනාT <ලා,තාවP, ඉE9 ෙලා9 ෙනාT 
රට පාවා c9නා! ඇP ඔබ ළඟ <ෙ5Ñය ෙපා- Eෙය9ෙ9? ඔබ CIA ද? අ9ක> යටෙ- තව 
cරට- <ෙ5Ñය ෙපා- නැහැ.”  <_ලවය යf £ංcෙ� ,ට පට9 ගැbම [සා, අෙය�ෙw 201

හැÓf%පත ඇJ�ව ,ය� සහEක සහ ඡායරෑප ඇTබ% පවා ��Nසා දැ�ම ෙහාඳ 
අදහසA <ය.  ඉතාම- තා>\ක ෙල,9, වැgෙය9ම කැම-ත ලැyෙ±  අ�තයA 202

ෙනාමැE ජනතාව ෙවතටP: “[කැලT වfෙC අ;ත උප9 දරැව9 පමණP,” යැP එක 
ආද>ශ පාඨයA දැA¤ය.  අධ�ාපනය ඉතාම- අවම මUටමකට අ� කර E£ණ: එAෙක( 203

පාසැT \,වA ෙනා¤ය, නැ-න% \යැ¤මට, @¤මට, සහ වයස අ�රැc පෙÛ ,ට නවය 
අතර දරැව9 සඳහා <_ල¤ය ,ංc උග9වන පංE Ey¨. දවසකට පැයකට ෙනාවැg 
කාලයA ෙයදෙවන ඒ පංE වල ඉගැ9¤% කෙ� ෙබාෙහ( <ට යා9තu9 \යව9නට 
@ය9නට හැ\ íරැවරැ9 6හ. පqාෙය(iක දැfම ,ය� වැදග-කu9 QJ <ය. 
පqෙය(ජනයA ෙනාමැE ෙපා- වලට ඇ½බැlව ,jන සංNකෘEයට පටහැ[ව,  "cdකර 
කලාපවල Êව- වන අෙ_ දරැව9 හැම <ටම පqෙය(ජනව- දැfෙම9 QJ 6හ. සං�9 
ගවෙයA සහ ෙනාස9�9 ගවෙයA අතර ෙවනස ඔ�9 ද[E. �හරෙකA Iට ෙද<hයටම 
lටග9නට ඔ�9 ද[E. ඔ�9 ර�ෙT Nවාuවරැ ෙවE. ඔ�9 Nවභාව ධ>මෙC Nවාuවරැ 
සමඟ ද සමාන 6 අයP. Iට අTල ද9නවා ෙම9 ඔ�9 ,ය� සහT ව>ග ගැන ද[E…
ජාEය අද ��ණ ෙදන යථා>ථය9ට සමරෑr ෙ5වT ෙමානවාදැP…ඔ�9 ද[E සහ ඔ�9 
සැබැ<9ම වටහා ෙගන ,jE.”  204

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 284; Ponchaud, “Social Change,” p. 164.197

 Chandler, Tragedy of Cambodian History, p. 247.198

 Ieng Sary, in Newsweek, 4 September 1975.199

 Red Flag (Beijing), 1 June 1958.200

 Pin Yathay, Stay Alive, p. 68; Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 130.201

 Picq, Beyond the Horizon, p. 21; Phandara, Retour à Phnom Penh, p. 91.202

 Locard, PPP, 20 May 1994, p. 16.203

 Radio Phnom Penh, 18 April 1977, quoted in Jackson, Cambodia 1975-1978, p. 74.204



 ෙපාT ෙපාU දවෙN සැබැ<9ම වැඩ බාරව ,jෙC දරැව9 6හ. බ�තර ෙසාTදාcව9 
ඉතාම- ළාබාල වයෙN අය 6 බව ,ය� සාA¢කරැව9 එකඟ ෙවE. ඔ�9ව බඳවා 
ග-ෙ- ඔ�9 වයස අ�රැc ෙදාළහ ෙහ( ඊට අ� කාලෙC p ය. ගැටවර <යට ආස9න අය 
,හ·A <,9 ඔ�ෙw ආරAෂක ෙNවයට බඳවාෙගන ,jෙCය, ඔ�9 ෙබාෙහ( <ට 
බළ;9ට වධlංසා කරu9 සJm 6හ.  <ෙයUනා% වැ,ය9 පැuෙණ9නට ඔ9න ෙම9න 205

E£ය p ,5ධ 6 අවසාන හ�දාවට බඳවා ගැbෙ% ෙමෙහQම @ ෙහ9w (Ly Heng) ,l 
කරP. එයට ‘නව ජනතාව’ ද බඳවා ගැbමට ඉඩෙදන අතර ඉලAක කරග-ෙ- වයස 
අ�රැc දහJන ,ට දහඅට දAවා අතර IKu සහ ගැහැÎ දරැව9ය. ඒ ෙව5p 
Nෙ�Áඡාෙව9 බැෙඳන අය NවTපයA 6 බැ<9 තරැණ අයෙw ජංගම ශ~ම ක±ඩාය% වැඩ 
ව@9 ඉව-කර හ�දාවට මාරැ කරන ලදහ.  අ;E9 බඳවා ග9නා අයට වහා ම 206

ඔ�9ෙw ප�T සමඟ 6 ස%බ9ධය අlu 6 අතර සාමාන�ෙය9 ගම හා EË ස%බ9ධය 
ද අlu 6හ. ඔ�9ට £ය 6 ජනගහනය\9 සාෙ_Aෂ ෙල,9 �දකලා 6 කඳ�රැ වල 
Êව-ෙවන ඔ�නට ආ±�ෙව9 ෙහාæ9 සැල�% ලැ£ණ. එෙNම කාඩ>වරැ9ට වඩා ඉතා 
අ�ෙව9 »5ධ\´% වලට හ�ෙවන බව- සහ ඔ�9 ,ය� බලතල ව@9 QJ යැP දැන 
,jයහ. <_ල¤ය වචන ස�හෙය9 ඔ½බට ය5p ඔ�9 බ�තරයA <,9ම I�ග9නා ලද 
පKh ඔ�නට Eyණ අäෙ_qරණය 6ෙC,  “වැඩ කර9නට ෙනාමැE ¤ම- සහ u[N� 
මර9නට හැ\¤ම-ය.”  ජනතාව වැgෙය9ම £ය 6ෙC වයස අ�රැc පහෙළාවට අ� 207

අයටP: “ඔ�9ව බඳවාෙගන Eyෙ± ඉතාම-ම ළාබාල වයෙස9, ඔ�9ට උග9වා Eyණ 
එකම ෙදය <නයP. \,c සාධාරñයකරණයA ඉTල9ෙ9 නැEව ඔ�9 අණ I�පh9නට 
ඉෙගන ෙගන ,jයහ. ඔ�නට ආගම ෙහ( ස%පqදාය ගැන \,c <aවාසයA ෙනාE£ණ, 
ඔ�9ෙw <aවාසය 6ෙC ඛම> රෑ^ ෙවE9 එන [ෙය(ග ගැන පම¨. ඒ [සP මcරැෙවA 
මරන <hයට, අතදරැව9 ඇJ�ව, ඔ�9 ඔ�9ෙw ජනතාව මරා දැ�ෙ�.”  208

 1978 දAවා ෙසාTදාcව9 ෙව9නට අවසර ලැyෙ± “70 ගණ9” අයට පම¨. අෙනA 
අතට “75 ගණ9” අයෙw දරැව9ව ෙබාෙහ( <ට චර�රැෂය9 හැjයට වයස අ�රැc අෙU p 
ෙහ( නවෙC p බඳවා ගැ[ණ; ඒ- ෙරkමය ගැන <aවාසයA ඉතා යා9තෙම9 උ-පාදනය 
6 බැ<9 චර�රැෂය9 ඔ�9 ෙස(h,ෙය9 ,jන ජනතාවට තම9 ,jන බව අඟවu9 
ඔ�9 සමඟ ෙරkමයට ෙහාෙර9 [හඬව එකJෙව9 කටQJ කරන වාතාවරණයA 
ෙබාෙහ( <ට හටගැ[ණ.  පKNථාbය කාඩ>වරැ මහ- සංඛ�ාව9 »5ධකරණයට 209

හ�¤ෙම9 ප�ව, ඊට වඩා යා9ත% වැg වය,9 QJ 6 දරැව9ව සමහර අවNථාවල p 
බඳවා ග-ෙ- “uºෂා දරැව9” හැjයටP. ඔ�9ෙw කා>යය 6ෙC තම9 ෙවfෙව9 ආහාර 
ෙසායාග9නා අයට බැට pෙම9 ස�පාකාර පqධාb9ෙw hනපතා වැඩ වලට සහාය pමP.  210

�ලNථානෙC අ-දැ�% ල- ෙල(ර9N IA (Laurence Picq) දAව9ෙ9 “අතදරැව9ෙw 
ආඥාදායක-වය” අවසානෙC p ,<T �uකාවකට ඇJල- කරන පැහැh@ අර�ණA E£ 
බවP. එක Ijසරබද දරැව9 ක±ඩායමකෙw කgන% ��Îව ඇය <Nතර කරP: 

 Norodom Sihanouk, Prisonnier des Khmers rouges (Paris: Hachette, 1986).205

 Heng and Demeure, Cambodge, pp. 189-190.206

 Chandler, Tragedy of Cambodian History, p. 243.207

 Dith Pran (on whom the film The Killing Fields was based), quoted in Sidney Schanberg, “The Death and Life of Dith Pran,” New 208

York Times Magazine, 20 January 1980.

 Heng and Demeure, Cambodge, p. 112.209

 Khun, De la dictature des Khmers rouges, pp. 97-98.210



පළ� පර%පරාෙ� කාඩ>වරැ රටට ෙÚ(Ø 6 බව- ෙදවැ[ පර%පරාව ඔ�9ට වඩා 
වැg ෙවනස\9 ෙනා6 බව- ඔ�නට පැහැh@ කරන ලh. ඉE9 ඒ [සා ඔ�9 
ඉතාම- ඉAම¨9 වැඩ බාර ගත QJ 6හ… 

ළමා ෙදාNතරවරැ ද\9නට ලැෙබ9ෙ9 ෙ% නව පර%පරාව සමÙ[. වයස අ�රැc 
නවය- දහJන- අතර ගැහැÎ ළමP හය ෙදෙනA 6හ. ඔ�නට යා9තමට 
\යව9නට හැ\යාවA Eyණ, ඒ- පAෂය <,9 ඔ�නට ,Kංk <ශාල ෙපUjයA 
c[. ඔ�9ෙw ර�\යාව 6ෙC එ9න- <pමP. 

“අෙ_ ළමා ෙදාNතරවරැ,” යැP \යැවණ, "ඔ�9 ග%බද වැ,ය9 ෙවE9 එන අයP. 
ඔ�9 ඔ�9ෙw පංEය ෙවfෙව9 ෙNවය කර9නට �දාන%. ඔ�9 �cම y5oය\9 
QJ අයP. අර රJ ෙපUjෙC <ටu9 Eෙයනවා යැP ඔ�9ට \�ෙවා-, ඔ�9ට එය 
මතක Eයනවා! ,K9% එකA භා<තා කරන හැj ෙප9�වෙහා- ඔ�9ට ඒක- 
මතක Eෙයනවා!” 

සැබැ<9ම ඒ දරැව9 I<Jරැ සහ අlංසක අය 6හ, ඒ- ඉ9ෙජAෂ9 ගැxෙ% 
භාරýර වග�ම [සා ඔ�9ෙw ඔ� ඉh�ණහ. වැgකT ෙනාය9නට ෙපර ඒ හය 
ෙදනාම <aවාස කළ ෙනාහැ\ තර% අහංකාර සහ මහා ආඩ%බරකාරය9 6හ.  211

 1975 i%හානෙC ෙටා9@ බE (Tonle Bati) l ඛම> රෑ^ කාඩ>වරෙය�ෙw අෙතාරA 
නැE බැන වැpමA ගැන හැ9w ෙන(> වා>තා කරP: 

“අ9ක>ෙw උ-කෘdට පාලනය යටෙ-, පqජාත9ත¯වාp කැ%L¾යාෙ�,” ඔ� �ෙ�ය, 
“අI අනාගතය ගැන lත9න ඕන. අIට අ�තය ගැන lත9න අවශ� නැහැ. ඔබ 
‘නව ජනතාව’ පqාw-<_ල¤ය කාල ගැන අමතක කරල දා9න ඕන. ෙකා[යැA 
අමතක කරල දා9න, නව <ලා,තාවල ඇÓ% සහ ෙකා±ඩ ෙම(Nතර අමතක කරල 
දා9න. ම>,ãN ගැන අමතක කරල දා9න. ඒවා පqෙය(ජනව- නැE ෙ5වT දැ9. 
මK,ãN එක\9 දැ9 ෙමාකAද කර9න ��ව9? ඒකA එAක \,ෙදයA ෙAවT 
කර9න බැහැ! ම>,ãN එකA ඇJෙT හාT Eය9න ඔබට බැහැ, ඒ- ඔබට 
��ව9 ඔබ තT ෙකාළය\9 හද� ෙපUjයක හාT Eය9න!” 

“අIට ධනවාp9ෙw තාAෂණය අවශ� නැහැ,” ඔ� \යාෙගන iෙCය. “අIට ඒව 
\,වA ඕෙන නැහැ. අෙ_ අ;- ක�මය යටෙ- අෙ_ දරැව9ට පාසැT වලට යව9න 
අIට අවශ� නැහැ. අෙ_ පාසැල තමP ෙගා<ෙපාල. අI @ය9ෙන (නíෙල9) 
හෑෙම9. <භාග ෙද9නට ෙහ( සහEක පqදානය කර9න අIට අවශ�තාවයA නැහැ. 
ෙගා<තැ9 කර9න සහ hය ඇල හාර9න දැන ,¿ම—ඒවා තමP අෙ_ සහEක. 

“අIට තව cරට- ෛවද�වරැ ඕනෑ  නැහැ. ඔ�9ව අත�ාවශ� නැහැ. කාට හK 
එයාෙග බඩවැT අP9 කර9න අවශ� න% මම ඒක කර9න%.” ඔ� පKකTපbය 
Ilය\9 කපන <ලාසයA ඔ�ෙw බඩ මE9 දැA¤ය. “ඒක ෙT,P. ඒක කර9න 
පාසැලකට il9 ඉෙගන ග9න අවශ�තාවයA නැහැ. 

“අIට \,c ධනවාp වෘ-EයA අවශ� නැහැ! අIට ෙදාNතරවරැ ෙහ( ඉංkෙ9රැෙව( 
අවශ�  නැහැ! අප කළ Q-ෙ- ෙමානවාදැP \ය9න අIට මහචා>යවරැ අවශ� 
නැහැ. ඒ අය ඔAෙකාම ý¢තය9. අIට අවශ� ෙගා<ෙපාෙT දැg ෙN ෙවෙහෙස9න 
ජනතාව <තරP! 
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“ඉE9 ඒ �න-, සෙහ(දරවරැ[,” ඔ� අෙ_ ��Î hහා බලu9 �ෙ�ය, “බැහැP 
\යන සහ කරදරකාරය9 \lප ෙදෙනA ඉ9නවා කැප¤% කර9න සහ ෙවෙහස ¤ 
වැඩ කර9නට �c� ෙල,9 කැමැ-තA ෙනාදAවන! එවැ[ ජනතාවට මනා 
<_ල¤ය මාන,ක-වයA නැහැ! එවැ[ අය අෙ_ හJර9! එෙNම, සෙහ(දරවරැ[, ඒ 
සමහර අය ඉ9ෙ9 ෙ% අෙ_ම මධ�යෙC!” 

සභාෙ� ෙනාස9�9 ෙල,9 එහා ෙමහා ¤මA හට ගැ[ණ. අI සෑම අෙයAම 
පැJෙ� කථාව පව-ව9නා ෙවන අෙයA ගැන කතා කරනවා \යාP. 

“ෙ% ජනතාව ධනවාp ¾9තනයට ඇ@ලා ඉ9නවා,” ඔ� �ෙ�ය. “ඔ�9 ඇ@ලා 
ඉ9ෙ9 පරණ ධනවාh <ලා,තා වලට! අI අතර තවම- ඉ9නවා සමහර අය ඇN 
ක±ණාg පළæන. ඇP ඔ�9 ඇN ක±ණාg පළæ9ෙ9? ඔ�9ට මාව ද\9න 
බැKද? මම ඔෙ½ ��ණට ක%�T පාරA ගහ9න iෙයා-”—ඔ� අත hගහැර පාරA 
ගසන ෙN ෙහාළවP—“ඉE9 ඔබ ඇ\ෙළනවා, ඒ \ය9ෙන ඔබට ඇE පමණට 
ද\9න ��ව9 \යල. ජනතාව ක±ණාg පළæ9ෙ9 ධනවාp NටැPT එක අfව 
කඩවස% ෙව9න. ඔ�9 ඒවා අæ9ෙ9 ��මාb [සා. අIට ඒ වෙw ජනතාව තව 
cරට- අවශ� නැහැ. තම9 කඩවස% \යල lතන u[N� ක%මැ@ අයP! ඔ�9 
අ[A අයෙw ජවය උරා ෙබාන ÄඩැTල9!” 

මම මෙw ඇN ක±ණාg ගලවා ෙපාකැUmෙ� දා ග-ෙතu. මා වටා ඇN ක±ණාg 
පැළඳෙගන ,j අ[- අය ද එෙN කළහ… 

[නැm% \lපයA අනJරැව පැවැ-<ණ] අ9Eම නැmම අවසානෙC p ,ය�ම නැm% 
වNත¯ හැඳග- කාඩ>වරැ, IKu, සහ ගැහැÎ, එක ෙ_@යකට lටෙගන “ෙT ව@9 
ෙT ප�ගැෙ9!” යැP iKෙය9 කෑ ගැ�හ. ෙT යන වචනය \යන අවNථා ෙදෙA p 
ම ඔ�9 uj ෙමාළවා ග- අ- ව@9 ඔ�9ෙw ප�වට ගසා ග-හ, එෙNම 
“ප�ගැෙ9” යන වචනය කෑ ගහ5p ඔ�9 නාU, ආචාරයක p ෙම9 අ- hí කළහ, 
එකම ෙවනස ඔ�9 අත hගහැර ෙනාව uj ෙමාළවාෙගන ,jයහ. 

“ෙT ව@9 ෙT ප�ගැෙ9! ෙT ව@9 ෙT ප�ගැෙ9! ෙT ව@9 ෙT ප�ගැෙ9!” 
කාඩ>වරැ නැවත නැවත- \�ෙ� ෙරෟÚ, �රණා-මක ��Î ව@[, ඔ�9ෙw 
හදව- වලට ඔ�9ෙw uj ෙමාළවා ග- අ- ව@9 ගහu9 සහ uj ෙමාළවා ග- 
අ- ඔසවu[. ඔ�9ෙw අෙන�- <_ල¤ය ආද>ශ පාඨ කෑ ගසu9 සහ ආචාර 
ෙදu9 සහ අවසානෙC [මා කෙ� “කා%ෙබ(ජ <_ලවය hí කT hෙ9වා!” 
ය9ෙන[.”  212

 ආගම මැඬºම- සහ Ê<තෙC සෑම තැනකම ,5ධ ෙවන සදාචාර අ9තවාදය- 
සමාජමය සබඳතා කඩා වැ¿ම ෙබාෙහ( ෙසP9 ෙÛJ <ය. I�ෙවතට IටE9 \,වA ෙහ( 
\,c තැනA තව cරට- ෙනාEyණ [සා, [ද9ගත ෙර(ග EË ජනතාව, මාන,ක ෙර(×9, 
සහ ආබාoතය9 යන ,යTල9ම cA <9ඳහ. ෙකෙN �වද, බලව- සහ <ශාල 
ජනගහනයA ෙගාඩනැìෙ% [ල අර�ණට එෙරlව කටQJ කරන තැනට ක�මට වැ¿ 
Ey¨: @ංiක-වය සහ <වාහය ගැන පනවන ලද බාධක, hi9 hගටම පැවE 
ම9දෙප(ෂණය සමÙ9 ෙබාෙහ( <ට ආශාව සහ�@9 මරා දමන ලh, එP9 උප-E 
මUට% 1970 p සෑම 1,000 කට 30 A 6ව, 1978 p සෑම 1,000 කටම 11 A දAවා පහළට 
කඩා වැjණ.  213
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 <_ලවෙC අර�ණ 6ෙC CPK l කැමැ-තට එෙරlව ෙනා,තා කරන \�යාවA �ව- 
��ම[9 Jර9 කර දැ�මP. එl ඉතාම- ෙනාවැදග- �රණ ගැන පවා වැරhය ෙනාහැ\ 
වාතාවරණයA E£ණ. �නෙC p ෙම9ම, අෙයA වරදකරැෙවA යැP දAවන සාA¢යට අ- 
අඩංíවට ගැbම පමණA පqමාණව- <ය. ප�ව පාෙප(Áචාරණ ව@9 තහ�රැ කෙ� 
අ9ක> ඒ වන <ට- සත�ය යැP දැන ,jන ල5දP. ෙ% සඳහා උදාහරණයA න% 1972 p 
,රගත කරන ලද එක u[ෙස\. වසර ෙදකA ENෙN පqaන \´% වලට ��ණ ෙදන ඔ� 
තම9 Kප½@ක9 හ�දාෙ� [ලධාKෙයA යන ෙච(දනාෙව9 [දහN ව9නට සම- 6ෙCය; 
ෙපqාපගැ9ඩා ර�N¤මකට ප�ව ඔ�ව [දහN කරන ලh, එl p අ9ක> <,9 �රසාර% 
ෙදාඩන ල5ෙ5 අව�ාජ සහ අවංක u[ෙස�ට [දහN ව9නට ඔ�9ෙw ත�ාගÑº බව 
ගැනP “ඔ� ෙලා9 ෙනාT ෙw හ�දාෙ� [ලධාKෙයAව ,jයා �ව-.”  ඒ අෙ_qT 17 214

වැ[දා ,5¬9ට ප�ව එන දැවැ9ත ෙල,9 වැgවන ම>දbය ෙමෙහQ% වලට ක�[. 
ඔ�9ෙw ෙ5ශපාලන ෙත(රා ගැb%, කාඩ>වරැ ෙත(රාගැb% ගැන, ෙහ( පqEප-E ෙහ( 
ෙNවකය9 ෙවනN \´% ගැන, සාධාරñය කර9නට පAෂයට \,c වග�මA ෙනා¤ය. 
<ෙයUනා% අය හJර9 යැP, නැ-න% ය% නායකෙයA සැබැ<9ම CIA  ඒජ9තවරෙයA 
යැP \යා [, කාලෙC p වටහාග9නට අසම- ඕනෑම අෙය�ට අවාසනාව9ත ඵල<පාක 
ලැy¨. ෙපාT ෙපාU සහ ඔ�ෙw ෙහංචPය9 [ත� ෙල,9 පKකTපනය කෙ� ෙරkමය 
<,9 එ9න එ9නම වැg ෙල,9 ��ණ ෙදන ආ>ïක සහ හ�දා ව�සනය9 යf �රාකන 
පං�9 සහ ඔ�9ෙw uත¯ පාA¢කය9 <,9 කරන ෙÚ(Ø ෙහ( කඩාක_පT \�යාව9 
\යාP, ඒ <aවාසෙය9 ඔ�9ෙw Éෂණෙය9 QJ ෙමෙහQ% තව තව- අ�ළව9නට 
සම- <ය.  215

 ෙමයාකාරෙය9 ක�මය එl Qදමය ස%භවෙය9 එහාට පqගEයA ලැyෙ� නැත, එෙNම 
එl අgයෙලාkෙC වැදග-ම ෙකාටසA තනන ල5ෙ5 5ෙ�ෂෙය[. ෙමය ෙබාෙහ( <ට 
පKව>තනය 6ෙC ෙT හැºම ගැන c>ජන <aවාසය\9 ප�¤මකටP. ජාEක ×ෙC 
ආර%භය, “අෙ_qT 17 වැ[දා �>Eම- ජයග¡හණය,” එය ෙහ�දර� කරP: 

p_Eම- රJ ෙT අෙ_ නගර සහ ujයාව- �රා පැEර ඇත 

කැ%L¾යාෙ�, අෙ_ මාතෘ�uෙC 

ක%කරැව9ෙw සහ ග%බද වැ,ය9ෙw උ-ක>ෂණව- ෙT 

<_ල¤ය u[�9ෙw සහ කා9තා සට9කාKය9ෙw උ-ක>ෂව- ෙT! 

ෙT, අ-හැර ෙනාදමන 5ෙ�ෂයට හැෙ> 

සහ අචල අරගලය 

අෙ_qT 17 වැ[දා, <_ලවෙC ෙකාgය යj9 

අIව වහT බෙව9 [දහN කර9න! 

hí කT hෙ9වා, hí කT hෙ9වා, �>Eම- අෙ_qT 17, 

�>Eම- ජයග¡හණයA, ෙa~dඨ වැදග-කමA සlතව 

 Locard, Le goulag Khmer rouge, p. 28.214

 See, e.g., Chandler, Brother Number One, p. 214.215



අෙ_ අ9ක> ව- Qගයට- වඩා!  216

 ෙපාT ෙපාU වරA \යන ලh: “ඔබ ද9නා පKh, අෙ_ ජාEක ×ය @යන ල5ෙ5 
ක<ෙයA ෙනෙමP. එය අෙ_ සමNත ජනතාවෙw, ප�iය ,යවN \lපෙC p වැmÎ 
,යTල9ෙw, ෙT වල සාරයP. ෙ% ෙT වල ආයාචනාවP අI අෙ_ ජාEක ×යට ඇJT කර 
Eෙබ9ෙ9.”  217

 ෙ% වද9 ව@9 ඉවර ෙවන දරැ නැල<@ ×තයA ද ෙවP: “ඔබ \,දා පංE අරගලය 
අමතක ෙනාකර9න.”  218

මාANවාp-ෙල[9වාp ස�Á¾තය 

 ඛම> රෑ^ අ-දැ�ෙ% p අසාමාන� ෙල,9 ද\9නට ලැෙබන £යජනක Nවභාවය 
[තැතෙය9ම ඇE කර9ෙ9 එය පqපංචයA හැjයට අ5¤�ය 6වා යැP තරෙC \ය9නට 
ෙපළ!ම\, හKයට ෙහාෙලාෙක(NU අ5¤Eය 6වා යැP ෙගෙනන ත>කය හා සමානP. 
අෙන�- ෙකාuQ[NU ෙරkම සහ ඒවා සාධාරñය \´ම ෙවfෙව9 ෙපb ,jන අය ෙමl 
p ද  ඉhKප-ව ,jE, ඔ�9 \ය9ෙ9 ෙපාT ෙපාU ෙරkමය යf අ9ත වාමාං ක 
පqපංචයA \යා- නැ-න% එය ෙකාuQ[NUවාදය ෙම9 Jbයට ෙවNවළා ග9නා ලද ය% 
ආකාරයක රJ ෆැ¢NUවාදයA යැP \යාP. න�- දශක ෙදකකට ප�ව CPK යf ප�ෙT 
සාමාkකෙයAම ෙ� ය9න පැහැh@ ෙවP: එයට ඔ�9ෙwම 6 <ෙaෂය9 Ey¨. ඒ- 
ෙප(ල9තෙC සහ ඇTෙ½[යාෙ� ද එෙNම 6හ. එෙNම එl අවසාන <aෙTෂණෙC p, �න 
ෙකාuQ[NUවාදය එl රැ,ය9 Nවරෑපයට ස�ප-වයA දAවනවාට වැgෙය9 කා%ෙබ(ජ 
ෙකාuQ[NUවාදය �න ෙකාuQ[NUවාදයට ස�ප-වයA දැA<ය. 

 ඛම> රෑ^ l බලපෑ% ,c<ය හැ\ අවNථා \lපයA ෙගන හැර පා ඇත. p>ඝ 
කාලයA ENෙN පැවE න�ායයA 6ෙC සෑෙහන තරමකට පqංශ බලපෑමA Eyණ බවP, 
,ය�ම ඛම> රෑ^ නායකය9 පාෙÛ එAතරා අවoයක p පqංශෙC ,�9 6හ, එෙNම ඔ�9 
බ�තරය—ෙපාT ෙපාU ද ඇJ�ව—පqංශ ෙකාuQ[NU පAෂෙC සාමාkකය9 6හ.  ඔ�9 219

භා<තා කරන ලද ෛඵEහා,ක �ලාශ~ සංඛ�ාවA ඒ පදනම මE9 පැහැh@ කරත හැ\P. 
ඉෙය9w සKෙw ෙදවැ[ අණෙද9නා 6 ෙසා9w ,�% (Suong Sikoeum) පැහැh@ කර 
පKh: “මම පqංශ <_ලවෙය9 ෙගාඩA බලපෑමට ප- 6වා, <ෙaෂෙය9ම ෙරාෙබNIෙය> 
ෙවE9. ෙකාuQ[NU ෙව9නට අවශ� 6ෙC එතැ[9 එහාට Eයන එක IයවරA පමණP. 
ෙරාෙබNIෙය> මෙw ¤රයා. ෙරාෙබNIෙය> සහ ෙපාT ෙපාU: ෙද9නාම ෙබදාග9ෙ9 
�රණා-මක බෙ� සහ ඍèකෙ% එකම íණාංග.”  ෙ% දළදá බව ගැ න 6 220

පරමාද>ශෙය9 ඔ½බට ෙගාN සංවාදෙC ඊට වඩා හරව- \,වA ෙසායා ගැbම ෙහ( 
පqංශෙය9 එන ෙහ( පqංශ ෙකාuQ[NUවාදෙය9 එනවා යැP පැහැh@වම සඳහ9 ෙවන CPK 

 Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 203.216

 Speech on 27 September 1977, quoted in Jackson, Cambodia 1975-1978, p. 73.217

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 193.218

 Chandler, Brother Number One, pp. 63 and 72-73.219

 An interview after the partisans had rallied to Ieng Sary, PPP, 15 November 1996, p. 6. For other ideas about links between 220

Jacobinism and Communism see François Furet, The Passing of an Issuion: The Idea of Communism in the Twentieth Century 
(Chicago: University of Chicago Press, 1999).



I�ෙවතA ෙසායා ගැbම cdකර ෙවP. ඛම> රෑ^ නායකය9 න�ාPක ෙවනවාට වඩා 
ෙබෙහ<9 පqාෙය(iක 6හ: ඔ�9ෙw අව�ාජ කැමැ-ත 6ෙC “සැබෑ සමාජවාදෙC” අ-හදා 
බැºම පැවැ-¤මP. 

 සැබැ<9ම <ශාලතම බලපෑම කරන ල5ෙ5, <ෙaෂෙය9ම ව�ාපාරෙC [>මාතෘ 
අවhෙC p, එය 1973 දAවා ව�ාපාරෙC සංව>ධනයට ඉතාම- ස�ප �uකාවA ද රඟපාන 
ල5දා �ව-, <ෙයUනා% ෙකාuQ[NUවාදය <,[. �@9ම CPK  ඉ9c�න ෙකාuQ[NU 
පAෂෙC �c එක ෙකාටසA පමණA <ය, එය සමNත ෙල,9 පාලනය කරන ල5ෙ5 
<ෙයUනාමය <,[, 1951 p ෙහ( ¾ u9 සහ ඔ�ෙw පAෂ සෙහ(දරවරැ <,9 එය 
(සැබැ<9ම අJරැදහ9 ¤ යා ෙනාෙදන ෙල,9) ජාEක ශාඛා Jනකට කඩන ලh. ,<T 
Q5ධය hග හැෙරන ෙතA, CPK <,9 ඔ�9ෙw වැඩ සටහ9 වල p, ඔ�9ෙw උපායමා>ග 
වල p, අ< ස%බ9ධ ක�ෙම(පායය9 වල p, ෙ5ශපාලන uත¯ක% වල p ෙහ( සං<ධානා-මක 
සැල�% වල p, \,c Nවාය-ත බවA ෙනාදැA¤ය, (කා%ෙබ(ජ ෙකාuQ[NUවාp9 <,9 
ග- අ<ග- \�යා වල p ,යTලට වැgෙය9 <ෙයUනාමෙC Q5ධය පැවE කාලෙC ,හ·A 
ෙවත බලපෑ% වැg කරf I¨ස ,5ධ 6හ).  රජය ෙපරÃෙ% �ම9ත¯ණෙය9 ප�ව �වද, 221

“[දහN කරග- කලාප” Jළ අ;ත බඳවාග9නා ලද කා%ෙබ(ජ වැ,ය9 ෙග9 IරැÎ 
පKපාලනය බාරග-ෙ- <ෙයUනා% අය <,[. lඩැN Iය¤ම පට9 ගැෙන9ෙ9 1973 
පැKN i<�මට ප�ව පම¨. හැෙන(P l උපායමා>ගය [සා සාකÁඡා ෙ%සයට CPK 
කැඳවා E£ණ, ඒ- ඛම> රෑ^ <,9 සාකÁඡා මා>ගෙය9 එළෙඹන <සÓමකට එෙරl 6හ. 
ඒ එවැ9නA J�9 ,හ·Aට පqධාන �uකාවA අ-ෙවන [ස- එP9 ඛම> රෑ^ l 
සං<ධානා-මක c>වලතා ෙහ�දර� ෙවන [ස-ය. පළ� වතාවට ඔ�9 යටහ- �uකාවA 
බාරගැbම පqEAෙdප කළහ. ඒ පqEෙර(ධය සඳහා පqමාණව- ක�මෙ�ද EyÎ ෙහP[. 

 CPK  I�බඳව <ෙයUනා% ෙකාuQ[NUවාදයට EË බලපෑම සරල ෙලස\9 සාරාංශ 
කළ ෙනාහැ\P. CPK  l ෙබාෙහ( ක�මෙ� ද සැබැ<9ම  �න ආකාරෙය9 6හ. ඍèවම 
�නෙය9 ආවා ද නැ-න% හැෙනාP හරහා ආවාද ය9න, ෙනා% ෙප9 ,ට පවා දැ�මට 
cdකර 6ෙCය. ඛම> රෑ^ ච>යාෙ� සමහර පැEකඩ <ෙයUනාමය දැg ෙN ,lකරවP, 
රහ,ගත බව ගැන ඇE බලව- £ය, සහ නැE íණ ෙප9¤ෙ% Nවභාවය: ෙහ( ¾ u9 
<,9ම 1945 p මහජනතාව ඉhKෙC පqථම වරට ෙපb ,ju9 තම9 ෙකාuQ[NU 
ජාත�9තරෙC කාඩ>වරෙයA ෙල,9 ,j සරැ අ�තය ගැන \,වA සඳහ9 ෙනාකෙ�ය, 
එl p ඔ� [�ෙය9 අP �ෙවාA (Nguyen Ai Quoc) නu9 ෙNවය කර E£ණ; ඔ�ෙw 
වෘ-EෙC අhයර ගණනාවA දැනග9නට ලැෙබ9ෙ9 ෙස(<යU �රාෙTඛන <වෘත කළාට 
ප�වP.  <ෙයU u9 හට ඉඩ පාද9නට 1945 ෙනාවැ%බ> මාසෙC p ICP  <,9 එය 222

<�රැවා හැK බවට [ෙ�දනය කළහ, අනJරැව එය 1951 p ය� කර�යට එ9ෙ9 
'<ෙයUනාමෙC ක%කරැ පAෂය' යන නu[. එය ය�- ෙකාuQ[NU ෙTබලය භා<තයට 
ග9ෙ9 1976 p පම¨. ද�Î <ෙයUනාමෙC, ‘ජනතාවෙw <_ල¤ය පAෂය” ය9න ‘ජාEක 
[දහN ෙපර�ණ’ l එක ෙකාටසA 6ෙCය. ඒ- ෙ% ,ය� සං<ධාන සැබැ<9ම 
අධ�Aෂණය කෙ� එකම �ඩා ෙකාuQ[NU පq¤නය9 \lප ෙදෙන�ෙw ක±ඩායමA 
<,[. ෙපාT ෙපාUෙw Ê<තෙC ද එයාකාරම හැඩය9 ද\9නට හැ\P (1979 පරාජෙය9 
ප� ඔ�ෙw <ශ~ාම යෑම සහ uය යෑම ගැන වා>තා ද ඇJ�ව), ඔ�ෙw නායක-වෙC 
ව�ාÄල-ව භාවෙය9, එෙNම අ9ක> සහ CPK  අතර ඇE අපහැ h@ සබඳතා ව@9, ඒ 
,යTල සඳහා ඉ9c�න පKසරෙය9 Iටත 6 ෙකාuQ[NU ඉEහාසෙC සමානක% නැත. 

 අ<ග- පqEෙර(ධෙC [ල වශෙය9 පට9 ගැ9ම 6 1967 p සැ%ල�U (Samlaut) කැර�Tල පවා ,5ධ 6ෙC, උJරැ <ෙයUනා% 221

හ�දාවට ෙදන ලද කා%ෙබ(ජ සහT පqමාණය අ� \´මට ෙලා9 ෙනාT <,9 ග- �රණයට පqEචාරයA ෙල,[.
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Le Failler and Jean-Marie Mancini (Aix-en-Provence: Publications de l’Université de Provence, 1996), pp. 171-186.



 <ෙයUනා% සහ කා%ෙබ(ජයට ෙපාc තව- ලAෂණයA න%, එය පළ�වැ9න හා 
සමගා�ව ය9න\, එන% ඉතා �<ෙaෂ ෙල,9 එAස- ෙපර�ණA ��T ෙල,9 
භා<තයP. 1945 p lට� අoරාජ�යා 6 බාඕ ඩාP (Bao Dai) jක කාලයකට ෙහ( ¾ u9ෙw 
උපෙ5ශකවරයා 6ෙCය. ඔ� ඇෙමKකාfව9ෙග9 ද සහාය ලබාග9නට සම- 6 අතර 
[දහස ගැන ඔ�ෙw පqකාශන සැබැ<9ම පදන% 6ෙC එAස- ජනපදෙC [දහස මතP. 
එයාකාරෙය9 1970 p ඛම> රෑ^ [ල වශෙය9 ජාEක එක�Jෙ� රාජ�ය ආ±�ෙ� 
ෙකාටසA 6ෙCය. ඔ�9ෙw කඩා වැ¿ෙම9 අනJරැව ෙ% ක�ෙම(පාය ඔ�9 නැවත 
පණගැ96හ. අ9ක> ෙම9ම <ෙයU u9 ද \, <ෙටක ඔ�9ෙw මාANවාp-ෙල[9වාදය 
ස%බ9ධෙය9 [ල සඳහ9 \´% ෙනාකළහ. ඔ�9 මහා <ශාල පqද>ශනය කෙ� දැg 
ජාEකවාp පAෂයA හැjයටP. එය ෙකාතර% �<සT ෙල,9 6වාද \යෙතා-, එය [ල 
අPgයෙලාkෙC පqධාන පqEප-EයA බවට ප-<ය. අවසානෙC p, අ<ග- ගැm% ත-වය9 
පැවEය p පමණA වැg hQÎ ෙව9නට හැ\යාවA ඇතැP ෙපෙනන ෙ% ආකාරෙC “Qද 
ෙකාuQ[NUවාදය” (උදාහරණයA වශෙය9 1975 9 ප�ව <ෙයUනාමෙC ගැට� සලකා 
බල9න), Jළ [a¾ත ෙල,9ම දැg හ�දාමය සංරචකයA ඇE බව ෙපb යP.  එවැ[ 223

අවNථා වල p, Qද හ�දාව ෙබාෙහ( <ට එl ව*හමය ආධාරකය හැpම- සහ එl 
�රවැ,ය9 සං<ධානය කර¤ෙ% ආකෘEයA සපයu9, <ෙaෂෙය9ම ආ>ïකය සඳහා, 
සමහර <ට ෙරkමෙC පැවැ-ෙ% ෙÛJව බවට පවා ප-ෙවP. 

 උJරැ ෙකාKයාව ද ය% තරමකට බලපෑමA කරන ලh. ෙකාKයාවට ආෙ�[ක 
පqEරෑපයA 6 Iයාඹන අNසයා (chollima) ෙබාෙහ( <ට ෙයාදා ගැfෙ9 ආ>ïක පqගEෙC 
අදහස ෙගනහැර පා9නටP.  ආ±�ෙ� පqධා[යා ෙල,9 ෙපාT ෙපාU ,jය p 224

කා%ෙබ(ජයට වැgෙය9ම පැu¨ <ෙ5Ñය අගනගර ෙද\9 එකA 6ෙC Iෙයා9wයෑ9w ය, 
කා%ෙබ(ජ ක>මා9තය නඟාල9නට උJරැ ෙකාKයාෙව9 තාAෂණෙ�p9 සංඛ�ාවA 
ෙග9වන ලh.  \% ඉT �9 ෙw <ෙaෂ ද>ශනෙය9 ,යTලටම ඉහ�9 [E »5ධකරණ 225

සහ රහN ෙපාº,ය සහ චර�රැෂය9 ��T භා<තය ෙපාT ෙපාU අfගත කරග-ෙ- 
පංE අරගලය I�බඳ සංවාදය පැ-තකට දමu9 ඒ ෙවfවට ජනතාව සහ ෙÚ(Ø9 
අතෙලාNසA ගැන දයෙලAEකයA I�බඳ කතාවට වැg අවධානයA ෙදu[. පqාෙය(iකව 
සමNත සමාජය ම>දනෙය9 rඩාවට ප-¤ම සහ පAෂ රාජ�ෙය9 ගැලෙව9නට \,c 
සමාජමය ක±ඩායමකට ඉඩකඩA ෙනාමැE ¤ම- එl p ,5ධ <ය. ෙ% ,ය� පැEකඩ 
මාඕවාදෙය9 ඉතාම- ඈත\9 පැවE අතර සැබැ<9ම Nටා@9වාදයට වඩා- ස�ප 
6ව\. 

 1973 p <ෙයUනාමෙය9 කැã iය ප� එl “ෙලා� සෙහ(දරයා” ෙවනN කර9නට CPK 
�රණය කළහ. එයට �cNසා යැP ෙහාæ9 ෙපb iෙC �නෙC මාඕ ෙNJං ය. ඒ ඔ�9 
තහ�රැ කර ,j ර�gකTවාදය [සා ෙනාව න�- එl p ඔ�9ෙw ෙපාc මාP% හරහා 
<ෙයUනාමයට rඩනයA එTල කළ  හැ\ බැ<[. 1977 සැ_තැ%බ> මාසෙC p ඔ�ෙw 
පළ� <ෙ5Ñය සංචාරෙC p කා%ෙබ(ජ ආඥාදායකයාව ජයග¡ාØ ෙල,9 ෙබPkං වල p 
I�ගැෙනන ලh. රටවT ෙදක අතර uත¯-වය “<නාශ කළ ෙනාහැ\” ෙල,9 [ල වශෙය9 
<Nතර ෙකKණ; එයාකාරෙය9 �නය සමඟ සබඳතා [ල ෙල,9 <Nතර කර9නට ෙයාදා 
ග- බN වහර අfව කා%ෙබ(ජය අැTෙ½[යාව හා සමාන ෙවP. �න තාAෂණෙ�p9ෙw 
පළ� ක±ඩායම ෙනා% ෙප9 ෙවත එ9ෙ9 1975 මැP මාසෙC p ය, වැg කT ය9නට 
ෙපර කා%ෙබ(ජෙC රඳවන ලද සංඛ�ාව අ�ම වශෙය9 4,000 A (\ය>න9ෙw ද-තය 

 Discernible in China during the short reign of Marshal Lin Biao (1967-1971).223

 Chandler, Tragedy of Cambodian History, p. 276.224

 Twining, “The Economy,” p. 132.225



15,000 \) 6හ. ඒ කාලෙC p ම �න ආ±�ව <,9 <<ධාකාර සහනාධාර හැjයට ෙඩාල> 
£@යනයA ෙපාෙරා9c ෙවන ලh.  226

 රට ��ම[9ම ස�හකරණය \´ෙ% දැවැ9ත වැඩසටහන සඳහා �නෙC අ-දැ�ම 
වඩා-ම පqෙය(ජනව- 6ෙCය. �නෙC ෙබෙහ<9 දැ\ය හැ\ 6 ෙකාuQ9 ක�මය, එන% 
<<ධ \�යාකාරක% සඳහා ඉඩ% ෙකාටN සlත 6 සාෙ_Aෂ ෙල,9 Nවාය-ත 6 
ව*හය\9 QJ <ශාල ප5ධEය, හ�දාමය ෙලස\9 ශ~මබලකාය සං<ධානය කර9නට- 
පාලනය කර9නට- ෙයාදා ගැ[ණ. එය පැහැh@වම කා%ෙබ(ජ ස�පාකාරෙC �ලාකෘEය 
6ෙCය. [>මාණෙC ඉතා �ඩා තැ9වල p පවා 1958 p �නෙC 6 නෙව(-පාදන ගණනාවA 
ද\9නට ලැ£ණ. ඒවා අතර 6ෙC අ[වා>ය සා�lක කැ9j%, ස�හයA ෙල,9 පව-වන 
ළමා [වාස වැඩ සටහ9, ශ~මබලකාෙය9 මහ- සංඛ�ාවA ෙයාදා ගැෙනන <ශාල Úාව 
ඉංkෙ9රැ ව�ාපෘE, ,ය� පqෙය(ජනව- උපකරණ සහ ෙමවල% ස�හකරණය \´ම, 
[dපාදනය ක�ම එකA ෙහ( ෙදකA පමණA ගැන ��ම[9ම ෙයා�¤ම (එය වැඩසටහෙ9 
අෙනA ෙකාටස සමඟ \,ෙN-ම ගැල�ෙ9 නැත), \,ෙN-ම යථා>ථවාp ෙනාවන 
[dපාදන ඉලAක, ,යTල ඉතාම- ෙ�ගෙය9 කළ QJ යැP තරෙC \යා ,¿ම, සහ 
ෙහාæ9 සං<ධානය කරන ලද u[N බලෙC අxමා9Eක හැ\යාව9 ගැන <aවාසයP. 
“ධාන� සහ යකඩ ව@9 ඕනෑම ෙදයA කර9න ��ව[,” යැP මාඕ වරA �ෙ�ය; ඛම> 
රෑ^ එයම ෙද(ංකාරය කළහ: “අIට ඇE තර% හාT ඇ-න%, අIට ඕනම ෙදයA ඇE 
තර% Eෙයනව.”  කා%ෙබ(ජ අfව>තනෙC p යකඩ ෙනාමැE ¤ම වැදග- ලAෂණය\. 227

යථා>ථය හා ස%බ9ධයA ඔ�නට ෙනාමැE �ව-, කා%ෙබ(ජෙC ෙදකම නැE, යකඩ ෙහ( 
ගT අÿරැ පKකTපbය සං¾ත ඇතැP \යා මවා පා9නට තර% ඔ�9 cර hග ෙනාiයහ. 
අෙනA අතට, �න “ෙa~dඨ ඉhK I%ම” [මා 6ෙC ෙකෙNදැP \යා \,ෙවA ෙපාT ෙපාUට 
\යා නැE බවA ෙපb යP.  ඛම> රෑ^ ෙ5ශන \lපයක p අදහස ෙA9åයව පැවE බව 228

ෙපb යP, එෙNම ජාEක ×ය ද අවස9 ෙව9ෙ9 ෙ% වද9 ව@[: “අෙ_ rතෘ�uය අI 
ෙගාඩනඟ� එයට ෙa~dඨ ඉhK I%මA තබ9නට හැ\වන ෙල,9! අEමහ-, �>Eම-, 
ෙය(ධ මහා ඉhK I%මA!”  229

 ,ය� බලාෙපාෙරා-J සහ <චාරය අäබවා යu9 �න ‘ෙa~dඨ ඉhK I%ම’ ගැන 
පqජාත9ත¯වාp කැ%L¾යාව ශ~5ධාව9තව ,jෙCය: එෙNම �නෙC p ෙම9ම එ් සඳහා 
ලැෙබන තෑwග න% <ශාල, මාරා9Eක 6 සාගතයP. 

 අෙනA අතට සංNකෘEක <_ලවය ගැන ෙද(ංකාර අTපයA පමණA කා%ෙබ(ජෙC p 
,5ධ <ය. ජනගහනෙC ඉලAක කරග9නා ෙකාටN එ\ෙන\9 ෙකාතර% පැහැh@ ෙල,9 
ෙවනN �ව- පAෂෙC ය% ජනව>ගයA ෙහ( ෙකාටසA ෙපාc ජනතාවට එෙරlව 
සං<ධානය \´ම යf හැම <ටම අවදාන% සlත වැඩA බව අෙන�- ෙකාuQ[NU බල 
ෙම9 ෙනා% ෙප9 l ආ±�ව ද පාඩමA ඉෙගන ෙගන ,jෙCය. ෙකෙN �වද සංNකෘEක 
<_ලවය යf අධ�ාප[ක ආයතන ව@9 <ශාල වශෙය9 පට9 ග9නා ලද �@ක වශෙය9 
නාගKක ව�ාපාරයA 6 [සා එය කා%ෙබ(ජ ග%බද වැ,ය9ෙw <_ලවයA බවට 
හරවාල9නට ෙනාහැ\ 6ව\. එන�-, kයැ9w \9w ෙw “<_ල¤ය ඔෙපරා” (ෙපාT 
ෙපාU පාලනෙC p ෙකාI කරන ලදැP ෙපb යන) මÙ9 සංෙAතව- කරන ලද සංNකෘEය 
අෙහ(, \´ම ඇJ�, 1960 ගණ9 මැද �නෙC 6 <5ව- <ෙර(¬ පqවාහය9, කා%ෙබ(ජෙC 

 Chandler, Brother Number One, pp. 176, 225-226; Kiernan, Pol Pot Regime, p. 379.226

 Radio Phnom Penh, 25 July 1975, in Jackson, “Ideology,” p. 60.227

 �න උදාහරණය අfගමනය ෙනාකර9න යැP කා%ෙබ(ජ නායක-වයට 1975 p , එ9ලාP <,9 අනJරැ ඇඟ6වා යැP ,හ·A 228

\යා ,jP.

 Locard, Le goulag Khmer rouge, p. 17.229
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u@යන ගණනA ජනතාව ග%බදකරණය \´ෙම9 උ-පාදනය කරවන ල5දA යැP \යා 
�වද සමහර <ට \ය9නට හැ\යාව ලැෙ½. 

 �න ෙකාuQ[NU පAෂෙC සැබෑ \�යාව9ට වැgෙය9 මාඕවාp9ෙw න�ාය සහ සට9 
පාඨ ව@9 ඛම> රෑ^ උ-පාදනය 6වා යැP ෙපb යP. �න Ijසරබද <_ලවයට lතකර 
පKසරයA 6ෙCය. <ෙaෂෙය9ම සංNකෘEක <_ලවෙය9 ප�ව නාගKක <5වJ9 මහ- 
රා යA Iටමං කරන ල5ෙ5 එතැනටP. අද පවා ෙරkමය <,9 නගර වලට ඇp එන 
ග%බද ජනතාව xමා කර9නට ඉතා ඩ-ැෙක([යාf 6 ෙමෙහQ% භා<තා කරE. ඒ-, 1949 
ට ෙපර සහ ප�ව <ශාල නගර පqධාන �uකාවA රඟපාන ලදහ. <_ලවෙC වඩා-ම 
පqසාදයA lu 6 �J9 නාගKක ක%කරැව9 6හ. නගර lNකර ��මහ- පqෙ5ශෙC 
ජනගහනය Iටමං කර දැ�මට, �දT අෙහ(, කර දැ�මට, සහ අධ�ාපන ප5ධEය <නාශ 
කර දැ�මට, නැ-න% <5වJ9 සමNත පංEයA හැjයට Jර9 \´මට \,c ෙමාෙහාතක 
p �න ෙකාuQ[NU පAෂය ,Jෙ� නැත. ඔ�9 ගැන තම අපqසාදය ෙප9ව9නට හැ\ 
සෑම අවNථාවAම මාඕ අ-හැKෙC නැE �ව-, අවසාන <aෙTෂණෙC p එවැ[ ජනතාවA 
ෙනාමැEව ඔ�ට රට ෙගන iය ෙනාහැ\ බව ඔ� දැන ,jෙCය. රJ හ�දාෙ� ෙබාෙහ( 
IKසA ද පැu¨ෙC එºU <aව<ද�ාල ව@[. ෙරkමයට ඔ�9ෙw පAෂපා�-වය 
ෙප9ව9නට \යu9 <ෙ5ශය9 ෙවE9 ආප� පැu¨ කා%ෙබ(ජ <5වJ9ව සාදරෙය9 
I�ගැbෙ% p \Q ස%ප9 පැහැh@වම මාඕවාp ව�Aත කïක-වය ෙයාදා ග[P: “මට 
ඔබට පැහැh@ව \ය9න ��ව[, අIට ඔබව අවශ� නැහැ: අIට උවමනා මහෙපාළෙ� 
වැඩ කර9න ��ව9 ජනතාව, ඒ අය පමණP…ෙ5ශපාල[ක දැbමA ඇE ඕනෑම ෙකෙනA 
සහ අෙ_ ෙරkමයට ඕනෑම ෙදයA කර9න ��ව9 \යන වටහා ෙගන Eෙයනවා න%, 
තාAෂණ ක�ම එ9ෙන ඊට පNෙN…හාT වගා කර9න, බඩඉKÿ පැළ කර9න, නැ-න% 
ඌර9 ඇE කර9නට අIට ඉංkෙ9රැව9 අවශ�  නැහැ.”  ෙ% වාw අලංකාෙර( AEය 231

�වද, <ෙaෂඥ දැfෙ% අගය ෙ% ආකාරෙය9 පqEAෙdප \´ම \,<ෙටක �න ආ±�ෙ� 
පqEප-EයA 6ෙC නැත. ෙකෙN න�c කාලයA ENෙN එක තැන ලැග පැව�ෙ% 
\�යාව@ය [සා උෙත(Iයාf අ9තවාදයA කර යන සෑම ව�ාපාරයAම සහ සෑම ම>දන 
ර�TලAම ඉAම¨9 [මා 6ෙC වඩා- සා%පqදාfÄල සහ සාමාන� ක�මෙ�ද වලට නැවත 
යාෙම[. ඒ නැවත යාෙ% හැර�% ලAෂ�ය ද ෙකාuQ[NU පAෂය ඇJලE9ම ,5ධ <ය. 
�න ෙරkමෙC Nථාවර-වයට ෙමය පැහැh@වම එක ෙÛJව\. එයට පටහැ[ව CPK 
තම9වම Jර9 කරන දමන ත-වය අසලටම පැu¨ෙCය. 

 එවැ[ පරNපර <ෙර(ධතාවය9 ෙයාදා ග9නා ලද ම>දන ව>ග J�9 ද දැ\ය හැ\P. 
අපහැh@ අධ�ාප[ක බව\9 නැ-න% පqEඅධ�ාපන ෙලස\9 දAවu9 එl අ[වා>ය 
<ෙ�චන සහ Nවයං <ෙ�චන \�යාව@ෙය9 QJ 6 එl p පqධාන බලපෑම පැහැh@වම �න 
(නැ-න% �න-<ෙයUනා%) ෙවP. ෙවනN ෙනාකර නැවත නැවත- @ය9නට [තර 
බලකරන ලද චKතපදාන සහ පාෙප(Áචාරණ <Nතර සlත 6 අ�තය ගැන එයාකාර 
ෙල,9ම පමණට වැg අවධානයA ෙයා� \´ම පැවEණ. සමාජමය êරාව@ෙC අෙය�ෙw 
ත-වය lu 6ෙC උ_ප-Eෙය9 සහ ර�\යාෙව[. එP9 අනJරැව bEමය ප5ධEෙC 
අෙය�ෙw ත-වය �9c කරන ලh. ප�ෙT ස%භවය [තරම ඉතාම- වැදග- 6ෙCය. 
ආ,යාෙ� ෙවන- තැ9වල p ෙN ම, ,යTල9ම ඉතාම- දැg <ලාසය\9 හා කැප¤ම\9 
QJව ෙ5ශපාලනෙC [යැ�ය QJ යැP උ5යාචනය \´ම [සා සමාජෙC සහ පAෂ-ෙ5ශෙC 
මාP% පැහැh@වම එන ආඥාදායක <ලාසය\9 ඛාදනය ¤ iෙCය. 

 See Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 335.230

 Quoted in Martin, Le mal cambodgien, p. 193.231



 කා%ෙබ(ජයටම පමණA <ෙaෂ 6 ලAෂණ ගණනාවA ද ඇත, ඒ- ඒ ෙබාෙහාමයA 
පqථම ආකෘEය අත�ලංකාරයට ප- \´ෙම9 නැ-න% �වþ \´ෙම9 හැෙදන ලද ඒවා 
ෙවE. අ�ම වශෙය9 1960 ගණ9 දAවා පමණA ෙහ( ඇE පqධාන ෙවනස වfෙC �න 
සහ <ෙයUනා% ෙකාuQ[NUවාp9 පqEඅධ�ාපනය දැg වැදග-කම\9 බාරෙගන 
,රකරැව9ට එය ෙප9ව9නට ඉතා cර hග යෑමP, උදාහරණයA හැjයට ඔ�9 ,රගත 
\´ම ගැන රජය [වැරh යැP ෙප9¤ම.  එl පqEඵලයA වශෙය9 ,රකරැව9ට ෙහාæ9 232

සලකන ලද අතර වධlංසාව තහන% 6 ෙහ( නැ-න% කලාJර\9 ෙයාදා ගැbම ,5ධ 
<ය. ඒ- කා%ෙබ(ජෙC ඊට පටහැ[ ෙලස\9 වධlංසාව <oම- ෙල,9 ෙයාදා ගැ[ණ.  
අෙනA ඵල<පාකය 6ෙC ෙහාඳ හැ,´ම [සා [දහස ලැෙ½<ය නැ-න% �නරැ-ථාපනය 
ෙ�< නැ-න% අ�ම වශෙය9 ,ර දáවෙ% කාලය අ� ෙ�< යැP \යා lතාග9නට පවා 
අවNථාවA ෙනාමැE ¤මP. කා%ෙබ(ජෙC ,රෙගදර\9 Iට¤ iෙC එෙහම- ෙකෙන� 
පම¨; සැබැ<9 6ෙC lතාගත ෙනාහැ\ ඉතාම- ෙ�ගෙය9 ජනතාව එl p uය යෑමP. 
�නෙC සහ <ෙයUනාමෙC p දැවැ9ත ම>දන ර�@ ෙල,9 පැu¨ අතර ඒවාට ප�ව p>ඝ 
6 සං�9 Qග පැවEණ. <ෙa¢ත ක±ඩාය% ඉලAක 6හ, න�- ඔ�9 ජනගහනෙC ඉතා 
�� ෙකාUඨාශයA පමණA [ෙය(ජනය කළහ. කා%ෙබ(ජෙC p, අ�ම වශෙය9, ,ය�ම 
“75 ගණ9” අය සැකකරැව9 6 අතර \,ම ෙමාෙහාතක p ඉNපා�වA ලැyෙ± නැත. 
ම>දන පqාෙය(iක ෙල,9 ෙයාදා ගැbම ග[5p, i¨ෙකාන hග ආ,යාෙ� අෙන�- 
ෙකාuQ[NU පAෂ සං<ධානා-මක බෙ�, කා>යAෂම බෙ�, සාෙ_Aෂ ෙල,9 එක�J 
බවA, සහ ය% <කෘE y5oම- බවA ඇE ෙබාරැ ��Î පව-වාෙගන iයහ. ඒ- 
කා%ෙබ(ජෙC ඊට <රැ5ධ ෙල,9, සරල මෘග-වය සහ lJමතය වැg බලය\9 QJව 
පැවEණ; ෙපාc ,5ධා9ත පැහැh@වම ඉහ�9 ආවා �ව- ම>දන [සැකෙය9ම ෙගන 
iෙC පKNථාbය [ෙය(ග අfවP. ෙමතර% මහ- සංඛ�ාවක ubමැරැ% සහ ස�ලඝාතන 
එක තැනක p ,5ධ \´ම ආ,යාෙ� ෙවන- \, තැනක ද\9නට නැත, සමහර <ට 
කෘ¢කා>uක පqEසංNකරණ Qගය9 l p හැෙර9නට (<9hතය9ව-ඉඩ% luය9 සහ 
ඔ�9 හා ස%බ9ධ අය—පැහැh@වම හÓ9වu9 සහ සංඛ�ාව9 xuත කරu9) එෙNම 
සංNකෘEක <_ලවෙC උÁඡතම අවoෙC p, එl p �වද එය ය% xමා කරන ලද සහ 
තහන% කරන ලද <ලාසය\9 ,5ධ 6හ. ෙකjෙය9 \�ෙවා- �ෙකා9w l මාඕවාp9 
ඔ�9ෙw කටQJ වල p ෙබාෙහ( ෙසP9 වඩා-ම ස�ප 6ෙC �න ෙකාuQ[NUවාදයට 
වඩා Nටා@9වාදෙC IK�Î NවරෑපයකටP. 

ආද>ශව- පqජාrඩකයා 

 Nටා@9 සහ මාඕ තැË ෙපෟ5ග@ක �Úාව ෙකාතර%දැP \වෙහා- ඔ�9ෙw මරණ 
සැල\ය QJ ෙවනසA ෙගෙනන ලh, <ෙaෂෙය9ම ම>දනෙC පKමානය සහ <ෂය පථය 
ස%බ9ධෙය9. ෙපාT ෙපාU ස%බ9ධෙය9 එය ෙකෙNද? සැෙලා- සා> නu9 උපත ලැË 
u[සා කා%ෙබ(ජෙC ෙකාuQ[Nවාp ඉEහාසෙC �ල පට9 අග දAවා ,jෙය\, එෙNම 
ඔ� නැEව ෙකාuQ[NUවාදය ගැන කතා \´ම \,ෙN- කළ ෙනාහැ\P. ඔ�ෙw 
ෙරkමෙC ෙT තැවරැÎ සදාචාර <ෙර(¬ කටQJ සමඟ ඔ�ෙw ෙපෟරැෂ-වෙය9 හÓනාගත 
හැ\ ලAෂණ සමඟ සහස%බ9ධයA ඇE බව ගැන \,c සැකයA නැත. ඔ�ෙw ඈත 
අ�තය දැg ෙසP9 සං�>ණ 6 අතර ඒ ෙවfවට සකNකර ගැbමට වෑය% කළ <_ල¤ය 
පq,5ධ චKතයට ඇ-ෙ- ඉතාම- අTප සමානකම\. ෙමා[ෙවා9w රèෙw (King 
Monivong) අ[ය% භා>යාව9 සහ නැm%කාKය9 6 සෙහ(දKයA සහ ඥාE සෙහ(දKයA 

 1960 9 ප�ව <ෙaෂෙය9ම �නෙC, උෙදAම ෙ5ශපාලන ,රකරැව9 සංඛ�ාව අතර, ,රගත ජනගහනෙC සැල\ය QJ පහත 232

වැ¿මA ද\9නට ලැ£ණ.



ඔ�ට ,j අතර 1975 දAවා රජමා@ගාෙ� [ලධාKෙයA 6 සෙහ(දරෙයA ද ,jෙCය. 
එෙNම ඔ� තම ළමා අවoෙය9 ෙකාටසA ඒ ෙපෟරා¨ක රාජා±�ෙ� අභ�9තර කවෙC 
ෙගවන ල5ෙද\. එP9 හටග-තා 6 සෙදාN ස<ඥානය සහ එP9 හටග- පැර¨ ෙල(කය 
<නාශ කර දමන ආශාව අෙය�ට පහ�ෙව9 lතාගත හැ\P. ෙපාT ෙපාU <කTrය 
යථා>ථයක තව- ගැÞරකට වැ¿ ඇE බව ෙපb යP, සමහර <ට ඒ ඔ�ෙw කතාවටම 
��ණ ෙද9නට ෙනාහැ\යාව [සා <ය හැ\P. ඉතාම- ළාබාල වයසක p ම ෙකාuQ[NU 
පAෂ [ෙය(kතෙයA (apparatchik) ¤ෙම9, ෙසනඟA ඉhKෙC ෙපb ,jනවාට වඩා �ඩා 
ක±ඩායමA සමඟ ,¿මට වැgෙය9 �රැ 6 ඔ� 1963 p එAෙක( ෙල(කෙය9 ෙව9 6 
කැළෑ කඳ�රැ Jළ නැ-න% පා�වට iය ෙනා% ෙප9 l රහ,ගත Nථානවල සැඟ¤ 
,jෙCය. ඒ ගැන <Nතර අද- ඇ-ෙ- අTපය\. කාලය ෙගෙව5p ඔ� තව තව- 
rඩෙන(9මාදෙය9 ෙපෙළ9නට 6ෙCය. ඔ� ,ය� බලතලෙය9 ,jය p �වද ඔ�ෙw වද9 
අස9නට පැu¨ ,යTල9වම IKA�මට ලAෙවන ලh. ඔ� [තරම එක [වහන\9 
තව- [වහනකට මාරැ 6ෙCය, තම ෙක(\ය9 තම9ට වස<ෂ p මර9නට වෑය% 
කරනවා යැP සැක කෙ�ය, එෙNම වරA <c@ බලය ඇ¨ l¿මA ඇE කළා යැP “වරද” 
[සා <c@ කා>uක  Tr9 මරණයට ප�Îවන ලh.  233

 1978 p N<ඩ9 ෙට@<ෂ9 මාධ�ෙ�hෙය� සමඟ පැවE සාකÁඡාවක p ඔ�ෙw 
¾-තහාරය9 පැහැh@ 6හ: 

“ගත�ණ වසර Jනහමාෙ> p පqජාත9ත¯වාp කැ%L¾යාෙ� ෙa~dඨතම ජයග¡හණ 
යැP ඔ� සලකන ෙ5වT ෙමානවාදැP \යා ෙ_qAෂකය9ට පැහැh@ කර9න ගරැ 
උJමාණ9ට ��ව9ද? 

“අෙ_ ෙa~dඨතම ජයග¡හණය…,ය� උපාය9 සහ �ම9ත¯ණ, කඩාක_පTකා´ 
වෑය%, සහ රජය ෙපරළා දැ�ෙ% වෑය% ඇJ� අෙ_ ෙරkමයට එhKවාp ,ය� ව>ග 
වල හJර9 <,9 ර�ෙගන iය අෙන�- ,ය� පqච±ඩ-ව \�යා පරාජය \´මP.”  234

 ෙමය ෙරkමෙC අසා>ථක-වය ගැන අ[Áඡාfගතව කරන ලද අEශය පqබල 
I�ගැbමA හැjයට සහEකෙය9ම සැල\ය හැ\P. 

 ෙපාT ෙපාU ගැන [සැකවම පැE ෙදකA Ey¨. 1950 ගණ9 ,ට 1980 ගණ9 
දAවා ඔ�ව ෙබාෙහ( <ට <Nතර ෙකරැෙ± සංෙ�දÑº, ඔ�ෙw ,�9 <,9 ��Tව 
ආදරය කරන ලද, කරැණාව9ත හදවතA ඇE සහ <_ලවය ව�ා_ත කර9නට දැg 
ළැhකම\9 QJ 6, පqංශ ගද� \යව9නට කැමE �ලෑj u[ෙසA හැjයටP. ඒ- 
ෙ5ශපාලනඥෙයA හැjයට ඔ� තම9 හා අ<ග- පැර¨ පAෂ සෙහ(දරය9 සංඛ�ාවA 
අ- අඩංíවට ග9නා ල5ෙ5ය, ඒ අතර තම9 ඔ�ෙw ස�පතම lතවJ9 යැP ,තන ලද 
IKසA ද ,jයහ. ඔ�9ෙw ආයාචනා ර�ග- @Q% වලට ඔ� \, <ෙටක I�Jරැ ෙනාc[, 
එෙNම ඔ�9 සඳහා හැ\ දරැÎතම 6 වධlංසාව9 ෙයද¤ම අfමත කරන ලh, එපමණA 
ෙනාව අවසානෙC p ඔ�9ව මරණයට ප�Î¤මට ද කටQJ කෙ�ය.  ඔ�ෙw පරාජෙය9 235

ප�ව 1981 p කාඩ>වරැ සඳහා 6 ර�N¤මක p කරන “පාපෙශ(ධන” කථාව, ෙපq(ඩාෙ� 
ආකෘEය\: 

 Chandler, Brother Number One, pp. 216-217.233

 Locard, Le goulag Khmer rouge, p. 19.234

 Chandler, Brother Number One, pp. 210-211.235



රෙU ජනතාව අතර ෙබාෙහාමයA ඔ�ට 5ෙ�ෂ කරන බව සහ ඝාතන සඳහා ඔ� 
වග\ව QJ බව <aවාස කරන බව ඔ� ද9නා බව ඔ� �ෙ�ය. ෙබාෙහාමයA 
ජනතාව uය iය බව ඔ� ද9න බව ඔ� �ෙ�ය. ෙමය \ය5p ඔ� ෙශ(කභKතව 
හඬන තර% අසරණ ත-වයකට ආස9න 6ෙCය. ඔ�ෙw පqEප-E ඉතාම- 
වාමාං ක අ9තයක 6 බැ<9 සහ හKයටම ,5ධ ෙව9ෙ9 �මAදැP \යා ඔ� 
[, <පරu9 ෙනා,¿ම ගැන ඔ� <,9 වග�ම බාරගත QJ බව ඔ� �ෙ�ය. 
දරැව9 ෙමානවා කරනවාදැP ෙනාද9නා [වහනක NවාuෙයA ෙN ඔ� 6වා යැP 
සහ පමණට වැg ෙලස\9 ඔ� �5ගලය9 <aවාස කෙ� යැP ද ඔ� �ෙ�ය…
,යTල ෙහාæ9 පවEනවා යැP ද, ෙ% ෙහ( අර �5ගලයා ෙÚ(lෙයA යැP ද, ඔ�9 
ඔ�ට සත�ය ෙනාවන ෙ5 \යන ලh. අවසානෙC p සැබෑ ෙÚ(Ø9 6ෙC ඔ�9ය. 
පqධාන ගැට�ව <ෙයUනා%වාp9 <,9 Ilmවන ලද කාඩ>වරැ9 6හ.  236

 ඔ�ෙw පැර¨තම uJෙරA 6 ද ඔ�ෙw මN,නා 6 ද, ප�කාලෙC p ඔ� උමJ 
බලකා�ෙයA යැP ෙච(දනා එTල කරන ඉෙය9w සාK <,9 වැgcර ,ත9නට ෙපාළඹවන 
ෙතNතෙ%9JවA සපයP: “හ�දාමය සහ ආ>ïක කටQJ ගැන, ෙසෟඛ� ගැන, සහ ,ංc 
@¤ම ගැන, සං×තය සහ න>තනය ගැන, ආහාර Ixම ගැන, <ලා,තා ගැන, සහ අෙනA 
,ය� ෙ5 ගැන, ෙබාරැ �ෙ% කලාව ගැන පවා, තම9 අසමසම hbයNවරෙයA යැP ෙපාT 
ෙපාU ,Jෙ�ය. ඔ� �� ෙල(කෙCම ,යTල9ටම වඩා ඉහ�9 ,j9ෙනA යැP ෙපාT 
ෙපාU ,Jෙ�ය. ඔ� පෘJ<ෙC ,jන ෙද<යA <ය.”  ෙ% I�£Þව Nටා @9 ගැන 6 237

සමහර I�£Þව9 සමඟ අL>ව ෙල,9 සමානකමA දAවP. එය �c අහÞවA <ය 
හැ\ද? 

යථා>ථෙC වැදග-කම 

 ෙ5ශෙC අසහනකා´ ඉEහාසය සහ ෙල(ක ෙකාuQ[NUවාදෙC බලපෑම හැෙර9නට 
ෙරkමෙC <ෙa¢ත අවකාශමය සහ කා@ක සංද>භය ෙවE9 ඛම> රෑ^ ෙw පqච±ඩ-වය 
ඇEකරන ලh. තව- පැE ව@9 සලක5p කා%ෙබ(ජෙC මාP% වලට ඔ½ෙබ9 හටග9නා 
ලද Q5ධෙC අහÞ [dපාදනයA ෙල,9 ෙරkමය සැල\ය හැ\P. Q5ධය අවස9 6 ප�ව 
ඔ�9ෙw ස%භවය ,5ධ 6 රෙUම තම9 �දකලා ¤ සහ c>වල ¤ ඇතැP ෙරkමයට 
දැනග9නට ලැ£ණ. <ෙයUනාමෙC එhKවාhක% සහ �නෙC lර කරන බදාගැbම ඉEKය 
කරන ලh. 

 එය ප�කර යන ලද ෙල(කයට අෙ_qT දාහ-වැ[දා පැu¨ෙC කT ඉAම iය ප�වP. 
සමහර <ට ඛම> රෑ^ෙw දැවැ9තම c>වලතාවය වfෙC ඔ�9 ෙඵEහා,ක <ෂමතාවයA 
¤ම <ය හැ\P. ඔ�9 “කT ඉ�- 6 ෙකාuQ[NUවාදය” [>මාණය කෙ� අෙයA “කT 
ඉ�- 6 ඉතා �රාණ කාලය” යන අ>ථෙය[—එන%, ෙස� ෙල(කය [Aම iය ප�ව 
තවම- පවEන ත-වය\[. ෙපාT ෙපාU බලයට ප-ෙව5p, Nටා@9 uය ෙගාN (1953) 
ෙබාෙහ( කT ගත ¤ Ey¨, ෙහ( ¾ u9 uය iෙCය (1969), සහ මාඕ දැg ෙN ෙර(ගාJරව 
,jෙCය (ඔ� uය iෙC 1976 සැ_තැ%බ> මාසෙC p ය). \% ඉT �9 පමණA ÊවJ9 
අතර ,jය ද උJරැ ෙකාKයාව �ඩා සහ ඈතක Ilj යන ෙදකටම අය- <ය. නව 
ආඥාදායකයාෙw ඇN ඉhKපටම ෙa~dඨ �න ආකෘEය කෑ@ කෑ@ වලට කඩා වැෙටu9 
පැවEණ. 1975 p ‘හතරෙදනාෙw කT@ය’ <,9 සංNකෘEක <_ලවය නැවත hය- 

 From an account by a participant, ibid., pp. 171-172.236

 PPP, 20 September 1996, p. 7. අ9ක> ෙ-මා ×තය ස%පාදනය කරන ල5ෙ5 ෙපාT ෙපාU <,9 යැP ,හ·A පqකාශ කරP.237



කර9නට වෑය% කළ- එය අසා>ථක <ය. මාඕ ෙw මරණෙය9 ප�ව <_ලවය අJ ගා 
දැ�ෙ± කාÇ �Uටම\9 තනන ලද ෙගයA ෙම[. ඛම> රෑ^ <,9 මාඕවාදය අ-හැ´ම 
පqEAෙdප කළ අය අතK9 සහාය ෙස6හ. න�- ඒ අය ඩ9w A¢ෙය(I9w සහ ඔ�ෙw 
පාA¢ක පqEසංNකරණවාp9 අතර 6 ගැmමක අEශෙය9 lර ¤ ,jයහ. වසරකට ප�ව 
මාඕවාදය [ල වශෙය9 සමා_ත 6 අතර රට ‘පqජාත9ත¯වාp ප�ර” ෙවE9 සංෙAතව- 
ෙවu9 නව Qගයකට පා තැ¼ය. ඒ- එවක p කා%ෙබ(ජෙC ඝාතන පට9 ග-තා පම¨. 
�නෙC “ෙa~dඨ ඉhK I%ම” අවස9 ¤ E£ණ, ඒ ෙවfවට “පqEසංNකරණවාදය” හට 
ගැ[ණ. ෙනා% ෙප9 ,ට ද\5p, ෙස� ෙල(කය ඊට- වඩා ෙදා%නN සහගත 6ෙCය: 
ඉ9c�නෙC <_ල¤ය බලය9ෙw, හැම තැනකම ,j මාඕ ගKTලාවාp9ෙw—තාPල9තෙC, 
මැෙT,යාෙ�, සහ yරැමෙC—ජයග¡හණෙය9 ෙගනන ලද ෙමාෙහාතක උ-ෙ-ජකෙC 
IKØම පට9 ෙගන E£ණ. සමහර <ට ,යTලටම වඩා නරක 6ෙC ජපානය හා සමගා�ව 
නව වා[ජ� බලය9 (,ංග_Lරැව, තාPවානය,  ද�Î ෙකාKයාව, සහ ෙහාංෙකාං) නැì 
ඒමය. ෙකාuQ[NU අදහN වලට එhKවාp ¤ෙම9 පමණA “�ඩා මකරැ9” 6 ඔ�9ෙw 
ආ>ïක සමෘ5oය සමානක% දAවන ලh. එෙNම බටlර සහායA නැEව ඔ�9 ඔ�9ෙw 
මා>ගය ෙසායා ගැbම කළමනාකරණය කර ග9නට සම- 6හ. මාANවාදය පqපාතාකාර 
ෙල,9 පහළට වැෙටන ෙල,9 ෙපb ය5p, ඛම> රෑ^ හට මඳA ෙහ( ව�ාÄල-වයකට 
��ණ pමට අවසානෙC p [යuත �හ. ඉEහාසෙC පා ගමන සැබැ<9ම ආප� හැර�නාද? 

 ෙ% ෙවනNක% සඳහා hය හැ\ පqEචාර ෙදකA Ey¨: ඔ�9ෙw අනන�තාවය සහ 
පැවැ-ෙ% ෙÛJව අවදානමට තබu9, ඔ�9 සමඟ යu9 ඔ�9ෙw දහම සංෙශ(ධනය 
කරගැbම; නැ-න% ඔ�9ෙw අනන�තාවය නැවත තහ�රැ කරග[u9 උJරැ ෙකාKයාf 
ක�මය අfගමනය කරu9 ඔ�9ෙw අර�Î සහ \�යාව9 Eyණාට- වැgෙය9 ර�gකT 
කරගැbම. එl උÁඡතම අවoෙC පැවE Qෙර(rය ෙකාuQ[NUවාදය, නැ-න% රJ හ�දා 
වල මාANවාp ත¯Nතවාදය (ඇTෙඩ( ෙමාෙරා (Aldo Moro) ඝා තනය 6ෙC 1978 p ය)—
ෙත(රා ගැbම 6ෙC එයP. අද අප ද9නා පKh, මා>ග ෙදකම ඉhKයට යා ෙනාහැ\ පKh 
අවස9 ෙවE, ඒ- එකA අෙන�ට වඩා අEශෙය9 ෙT තැවරැණ ල5දA 6ෙCය. හKයට 
ෙ% පqංශෙC ඉෙගන ග9නා ලද 1950 ගණ9 වල පර%පරාව <,9 වැය �මA �ව- 
වහාම ඔ�9ෙw උෙත(Iයාව හදා ෙනාග-ෙ- න% [සැකවම ඔ�9ට p>ඝ සමi ස%�E 
මාලාවකට එකඟ ෙව9නට ,5ධ ෙවන බවA වටහා ග-තා වැ[P. අJ ගා දැෙම9නට 
උවමනා ෙනා6ෙC න%, ඔ�9ට හැ\යාව Eyණ එකම දැය න% \,c <කTපයකට ඉඩ 
ෙනාෙදන ජනගහනයA මත “£ංcෙ� අ�රැ5ද” බලා-කාරෙය9 NථාIත \´මP. �නෙC 
“ෙa~dඨ ඉhK I%ම” අසා>ථක ¤ E£ණ; එෙNම සංNකෘEක <_ලවය ද අසා>ථක ¤ 
E£ණ. එයට ෙÛJව �9f බාෙගට ෙමෙහQ% කර නව-වන ලද [සා යැP, එන% 
ඔ�9ෙw පqE<_ල¤යවාp බාධක, එන% ý¢ත සහ පාලනය කරගත ෙනාහැ\ නගර, තම9 
ෙවfෙව9 lත9නට හැ\ යැP ,තන ලද සහ තම දැfම ගැන ආඩ%බර 6 <5වJ9, 
�දT සහ ,ය� �ල� ගÎෙදf, ධනවාදෙC අවසාන ෙහ(�වාව9, සහ “පAෂෙC හදවත 
ඇJලට Kංගා ෙගන ,jන ෙÚ(Ø9,” යන ,යTල අJගා දම9නට අසම- 6 බැ<9 යැP 
ඛම> රෑ^ෙw දැAම 6ෙCය. ෙමම ‘නව u[�9’ ෙවE9 IරැÎ නව සමාජයA [>මාණෙC 
ආශාව ය9න කා%ෙබ(ජ වැ,ය9ෙw යට-පහ- Nවභාවය යන යථා>ථෙC කරදරෙය9 
�ව- (සමහර <ට එය [සාම) අසා>ථක ¤මට [යuතව E£ණ. ඔ�9ෙw සැල�% 
අ-හැර දම9නට අකමැE [සාෙව9 ෙරkමය බලෙC ,¿ම සඳහා තව- ගැÞරැ ෙT 
වíරැවන ��දA ඇJලට @Nසා යන ලh. ෙල[9 සහ මාඕ ෙවfවට ප-ෙවන �>Eම- 
අfපqා_Eකයා ¤මට CPK කැමැ-ෙත9 ,jෙCය, ඒ- ඒ ෙවfවට ,5ධ 6ෙC මාANවාදය 
<කෘE කරන ලද අෙනA ක±ඩාය% වලට ෙපර[u-තA සහ ෙපරැ<යාf සැ9ෙඩාෙර( 
;uෙනාෙස( (p_Eම- මා>ගය), Ñ~ ලංකාෙ� දuළ ෙකාj, සහ �>hNතා9 ක%කරැ පAෂය 



ෙම9 පqච±ඩ-වෙC ඉව,ය ෙනාහැ\ \�යා ,c කර9නට අවසර පත¯යA හැjයට භා<තා 
කර9නA බවට ප-¤මP. 

 ඛම> රෑ^ <,9 [රJරැවම ඔ�9ෙwම c>වලතාවයට එෙරlව ෙවෙහ�ණහ. 
ජයග¡ාlකවාp වාw බා�ල�යA Imපස එය p>ඝ කාºනව සැඟ¤ පැවEණ. සැබැ<9ම 
අෙ_qT 17 වැ[දා ,5¬9 වලට ෙÛJ ෙදකA 6ෙCය: උJරැ <ෙයUනාමය <,9 IKනමන 
ලද සැල\ය QJ තරමක හ�දා සහාය, සහ අසංNïEක U.S. <ෙ5Ñය පqEප-E [සා 
තව- අයහප- 6 ෙලා9 ෙනාT ෙරkමෙC අදAෂතාවය. ඔ�9ෙw හ�දාමය ජයග¡හණ 
ස%බ9ධෙය9 ෙල[9, මාඕ, සහ ෙහ( ¾ u9 පවා ෙවන- \,ෙව�ට යා9තමට ෙහ( 
ගැE 6ෙC නැත. එෙNම ඔ�9ෙw හJර9 \, ෙලස\9 මධ�Nථ ත-වය\9 ෙනා6හ. 
ඔ�9ෙw පAෂ, සහ මාඕ සහ ෙහ( ¾9 u9 යන ෙදෙදනාෙw අ<ග- හ�දාව9 ඉතා 
ෙසෙම9 සහ ඉවxෙම9 QJව හදා E£ණ, එෙNම ඔ�9 අවසානෙC බලයට ප-ෙව9නට 
ෙපර පවා සෑෙහන පqමාණය\9 QJ 6හ. කා%ෙබ(ජෙC ත-වය ෙවනN 6ෙCය. ,<T 
Q5ධෙC මැද ෙවන ෙතA, ඛම> රෑ^ ��ම[9ම හැෙන(P ෙවE9 එන හ�දාව මත යැr 
,jයහ. 1975 p ,jෙC ඛම> රෑ^ ෙසාTදාcව9 60,000 A පම¨ (ජනගහනෙය9 ,යයට 1 
කට අ�), ඔ�9ට hKබල ,æන ලද Kප½@ක9 ෙසාTදාcව9 200,000 A පමණ යටප- 
කර9නට හැ\යාව ලැ£ණ. 

 හ�දාව c>වල 6වා න% පAෂය ද එෙN 6ෙCය. සමNත ෙල,9 <aවාස කරත හැ\ 
�ලාශ~ \,වA නැE �ව- අපට ඇE ද-ත ව@9 1970 p පAෂෙC සාමාkක-වය 
සාමාkකය9 4,000 \9 QJ 6 බව-, 1975 p එය 14,000 A 6 බව- දAවP: �ඩා 
පAෂයකට <ශාල ක±ඩායමA එකJ¤ෙම9 ඇEවන ව>ධනයP.  ෙ% ද-ත ව@9 238

\යන තව- දැයA න% ෙරkමෙC අවසාන [මාව දAවාම ��Î කාඩ>වරැ9ෙw lඟයA 
පැවE බවP. ඒ [සා ,ය� »5ධකරණ තව- අනෙ_A¢ත සහ පqෙබ(ධම- 6හ. Iටමං 
කරන ල5cව9ෙw කත9දර ව@9 ඵල<පාක පැහැh@ව ද\9නට හැ\P: සෑම වග�ෙම9 
QJ සහ y5oම- කාඩ>වරෙයAටම �Kරැ, ෙම(ඩ, මහ9ත-ව, සහ �ර±� 6 තව- 
c,මA ,jයහ. “කාඩ>වරැ9ෙw ත-වයට උසN කරන ලද ,ය� ග%බද වැ,ය9 ඉතාම- 
�wධ 6හ. ඔ�9 [තරම <_ලවෙC ,5ධා9ත වැරhයට වටහා ෙගන වැරhයට භා<තා 
කළහ. ඛම> රෑ^ ෙරkමෙC <යරැව �වþ කෙ� ඔ�9ෙw ෙනාහැ\යාෙව[.”  එය \,- 239

ෙලස\9 හÓනා ෙනාගැb ,5ධ 6 ෙරkමෙC සෑබෑ c>වලතාවය ෙම9 6ෙCය. එP9 
අනJරට ඇද දමන ලද [ර9තර අනාරA¢ත බෙ� හැìමට ව9h ෙගවන ල5ෙ5 Éෂණය 
තව- වතාවA වැg \´ෙම9 පම¨. ෙමP9 අතෘ_Eම- භාවයA ෙගන එන ලh, එP9 
තව- වතාවA Éෂණය වැg කරන ලh, එයාකාරෙය9 චක�ය hi9 hගටම iෙCය. 
අනාරA¢ත බව, ෙපාcෙ� ,යTල ගැන අ<aවාසය\9 QJ වාතාවරණයA පැවE අතර 
අනාගතය ගැන £ය සාමාන�යA 6ෙC එl Êව-6ව9 ,යTල9වම ක%පනයට ප- 
කරu[. එය හැම තැනම ෙÚ(Ø9 ,j9ෙ9 යැP <aවාස කළ නායකය9ව �දකලා \´ෙ% 
පqE£%බයA ද 6ෙCය. “අෙය�ට හැම <ටම වැරh �5ගලෙයA අ- අඩංíවට ගැbෙ% 
වරදA කරත හැ\P, ඒ- අෙයA \,<ෙටක වැරh �5ගලයාට ගැල¤ යාමට ඉඩ hය 
ෙනාQJP,”  වැ[ ඛම> රෑ^ ආද>ශ පාඨ ව@9 හැඟෙවන අ9ධ ම>දනය එl පqEඵලය 240

<ය. පවEන පාපතර චක�ය I9 යෙ- <,9 EQÎ ෙල,9 <aෙTෂණය කරP: 
“පqාෙය(iකව, ම>දන @lT කළෙහා- ඔ�9ෙw ‘නව ජනතාව’ J�9 ෙක(පය ඉහළට ඒ< 
යැP ඛම> රෑ^ £ය 6හ. කැර�TලA හට ගැෙ9< යැP [E £ය\9 ෙපÃම [සා අෙ_ 

 Timothy Carney, “The Organization of Power,” in Jackson, Cambodia 1975-1978, p. 95.238

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 230.239

 Locard, Le goulag Khmer rouge, p. 19.240



උදාxන බව ගැන ඔ�9 අපට පKභව කර9නට �රණය කළ අතර ඒ ගැන අෙප9 
ප�ග-හ. ඒ අfවP ඔ�9ෙw [E Éෂණය සlත 6 පාලනය පැවEෙC. අI වධlංසා 
ගැන £ය 6හ; ඔ�9 කැර�TලA හට ගb< යැP £ය 6හ. ඔ�9 සමඟ අ<ග- 
සෙහ(දරවරැ9ෙw අPgයෙලාkමය සහ ෙ5ශපා@නක හ�රැ¤% ගැන ද ඔ�9 £ෙය9 ප� 
6හ.  ජනIqය කැර�TලA ගැන £ය ¤ම ගැන ඔ�9ව සාධාරñය කරත හැ\ද? එවැ[ 241

ව�ාපාර ගැන Eyෙ9 අTප ෙහ(�වාව9ය, ඉමහ- පqච±ඩ-වෙය9 ඒවා ,යTල ඉතාම- 
ෙ�ගය9 මැඬලන ලh.  න�- අවNථාවA පෑෙදන හැම අවNථාවක p ම—උදාහරණයA 242

වශෙය9, »5ධකරණයක p පKNථාbය පKපාලනයA අJගා දැෙමන ලද අවNථාවක—
එP9 Éෂණය තව- වැg ¤ම\9 පqEචාර අ-<æ9නට ලැyණා �ව-, වහ;9ෙw 
ෙක(පය ඉතාම- පැහැh@ව ද\9නට හැ\යාව ලැ£ණ. 

 කර\යාගත ෙනාහැ\යාව [සාම උපhන ලද කැර@ පැවEණ, අෙනAවා පට9 ග-ෙ- 
ඵල රlත කටකතා [සP. මධ�Nථ මUටම\9 පqEෙර(ධය නැì ආෙ� ජලාශ ඉhකරන 
වැඩ£මක ඛම> ෙසාTදාcව9 වාg ¤ ,jන බැ%මA මE9 මහ අÓෙ> ඉහළට iය 
පKභවය9 ව@[.  එ\ෙනකා අමතන <ට p ‘නව ජනතාව’ සෑෙහන තරමට [දහN 243

ෙල,9 කතා කෙ�ය යැP සමNතයA ෙල,9, h<ගලවා ග-ත�9ෙw පqකාශ ව@9 ෙපb 
යP. ෙපාg ෙහාරක% කර5p සහ වැඩ කර5p රහෙN මඳ ඉNපා�වA ගැbම යනාhය 
සැලෙක5p ෙබාෙහ( අය ඒවාට හ�T 6හ; සාෙපAෂ  ෙල,9 එවැ[ ෙ5වT සඳහා ෙහළා 
ද\න ලැyෙ� jක ෙදෙනAව පමණP. ��ම[9 සලක5p චර�රැෂය9 සහ ෙතාරJරැ 
සපය9න9 සා>ථක 6ෙC මඳ වශෙය[.  ඒ [සා “75 ගණ9 අය” සහ කාඩ>වරැ යන 
<ෙ.දනය පැවEණ. එය අ-හදා බලා සා>ථක 6 ක�මයA [සා කාඩ>වරැ වැgෙය9 Iqය 
කෙ� Qදමය වාතාවරණයA පව-වා ෙගන යාමටP. සමහර ආද>ශ පාඨ ව@9 ෙ% 
ක�මෙ�දය පැහැh@වම තහ�රැ ෙවP: “එක අතA උදැTල අTලාෙගන ,jP, අෙනA අත 
හJරාට පහර ෙදP,” නැතෙහා- “වJර ව@9 අI හාT වව�, හාT ව@9 අI Q5ධ 
කර�.”  ඔ�9 අවෙබ(ධ කරෙගන ljයාට වඩා ඛම> රෑ^ [වැරh 6හ. ඔ�නට ඇE 244

පම¨9 හාT \,දා ෙනාEy¨, එෙNම ඔ�9 Q5ධෙය9 ද පරාජය 6හ. 

ජනවා'Bක සංහාරයE ද? 

 ෙකාuQ[NU ඉEහාසෙC එයට [, වැදග-කම ලබාpම සඳහා-, ,යවෙN අෙන�- 
මහා ෙඝ(ර අපරාධ සමඟ කා%ෙබ(ජ අ-දැ�ම සසඳf I¨ස-, ඛම> රෑ^ කරන ලද 
අපරාධ <ෂය�@ක ෙල,9 සහ ඉතා දැg ෙල,9 <[aචය කළ QJP. ෙමවැ[ පqෙ�ශයA 
සඳහා දැg bEමය ෙÛJ ද ඇත, CPK නායකය9 <හාල සංඛ�ාවA තවම- ÊවJ9 අතර 
,jන [සා, සමහර අය \�යාකා´ [ලධා´ තනJරැවල පවා ,jE. ඔ�9ට [දහෙN 
කටQJ කර9නට ඉඩ hය QJද? එෙN නැ-න% ඔ�නට එෙරlව �මන ෙච(දනා ෙගන 
එ9නට හැ\ ද?  245

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 299.241

 The best summary of these is found in Kiernan, Pol Pot Regime.242

 Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 286.243

 Locard, Le goulag Khmer rouge, p. 19; Kiernan, Pol Pot Regime, p. 247.244

 Many of the following arguments are taken from Craig Etcheson, “Genocide: By the Laws, Not by Emotion,” PPP, 11 August 1995, 245

p. 20.



 ෙපාT ෙපාU සහ ඔ� හා එකJ 6 IKස Qද අපරාධ වලට වරදකරැව9 ෙවE ය9න 
පqaන කළ ෙනාහැ\P. Kප½@ක9 හ�දාෙ� ,රකරැව9ට ක�මාfÄලව අ[, ෙල,9 
සලකන ලh; ෙබාෙහ( ෙදෙනAව මරණයට ප�Îවන ලh. 1975 p යට- 6ව9ව ප� 
කාලයක p අfක%පා <රlතව වධlංසාවට ලA 6හ. එෙNම මාfÔය-වයට එෙරl 
අපරාධ ද ඛම> රෑ^ <,9 ,c කරන ලද බව පැහැh@P. Êව-¤මට f�c� යැP \යා 
සලකන ලද සමාජමය ක±ඩයා% ��ම[9ම ෙබාෙහ( cරට Jර9 කර දැuණ. ඕනෑම 
ෙ5ශපාලනමය <රැ5ධ-වයA, සැබෑ ෙහ( එෙN යැP සලකන ල5දා 6වA, සඳහා මරණය 
දáවම <ය. පqධාන cdකරතාවය පවE9ෙ9 ජනවා>iක සංහාරය යන අපරාධය 
ස%බ9ධෙය[. එl වචනෙC පKසමා_ත අ>ථය අෙයA භා<තා කර9ෙ9 ද, සංවාදය 
අ�තයකට වැෙටන අවදානu9 QJ ෙවP: ජන සංහාරය ය9න ෙයාදා ගැෙන9ෙ9 ජාEක, 
ජනවා>iක, ව>ගවාp, සහ ආගuක ක±ඩාය% අfව ක�මාfÄලව වඳ \´මP. ඒ- ඛම> 
ජාEයA හැjයට ��ම[9 වඳ \´මට ඉලAක ෙනා6 [සා එ<ට අවධානය ජනවා>iක 
�;තරය9 ෙවත හැ´ අවසානෙC p ෙබෟ5ධ මහÎ9 ෙවතට හැෙරP. න�- සමNතයA 
ෙල,9 ග- <ට ඔ�9 [ෙය(ජනය කර9ෙ9 <9hතය9 ෙග9 �� සමාfපාEකයA 
පම¨; ඛම> රෑ^ <,9 <ෙaෂෙය9ම ජනවා>iක �;තරය මැඬලන ල5දා යැP �ම 
පහ� නැත. ඒ- 1977 9 ප�ව <ෙයUනා% අය අTපයA පමණA රෙU ර�Õ ,jය p එය 
ෙවනN 6ෙCය. චැ% ක±ඩායම ඉලAක 6ෙC ඔ�9 �N@% ආගuකය9 6 ෙහP[, එය 
පqEෙර(ධය දAව9නට පqබල ෙÛJවA <ය. සමහර කJවරැ ගැට�ව <සÕම සඳහා 
ෙ5ශපාලනඝාතනය (politicide)  යන මEයA ෙගෙන u9 වෑය% කරE, එය ��Tව 246

\�ෙවා- ෙ5ශපාලනමය පදනමA මත ජන සංහාරය \´මP (අෙයA සමාජමයඝාතනය 
(sociocide) ගැන ද කතා කරP, එP9 අ>ථ ෙව9ෙ9 සමා ජමය පදනමක ජන සංහාරය 
,5ධ ¤මP). ඒ- එP9 කාරණෙC ෙA9Úයට I<xම අසා>ථක ෙවP. සැබෑ පqaනය න% 
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පැව�මD. ෙබD�ං නායකය8ෙ{ මන5 _ළ වල හැෙර8නට ආ.යාෙg ෙකා23456 
කලාපයC එදා ෙහU අද O.ම අව5ථාවක 7 ෙනා%�ණ. ආ~�ක සහෙයUගයC දO8නට 
ෙනාpය, ඉහළ තන_රැ දරන කාඩ~වරැ අෙනI: රටව` වලට qෙ= කලා_රO4,  
O.ෙවC O.දා ]ටරටක 7 ���වC ෙනාලැ�ය, සහ රහ5 ෙපා�.ය සහ හ�දාව 
ඔz8ෙ{ ෙතාර_රැ එක_ කරග:ෙ: ද ඉතාම: කලා_රO4. එවැ4 කට3_ සඳහා R>8 
Rට ග: වෑයX ඉතාම: �2ත ප�මානයO8 පමණC .i P අතර ලාඕ5 සහ එ+ “ෙලාI 
සෙහUදරයා,” P Rෙය6නාමය අතර හැෙර8නට, ඒවා 7~ඝ කා�න Pෙ= ඉතාම: 
කලා_රO4. ෙකා�යා0 ගැsෙම8 පQව �නය සහ උ_රැ ෙකා�යාව වසරC පමණ 
කාලයC _ළ ස�පව .>ය අතර 1950 ගණ8 වල 7 �නය සහ Rෙය6නාමය සෑෙහන 
iරකට ස�පව .>යහ. �නය කාXෙබUජෙ= ෙපා` ෙපා6 සමඟ ඉතා ස�පව .> අතර, 
1980 ගණ8 වල 7 කාXෙබUජය සහ Rෙය6නාX අතර සබඳතා දැt ෙ5 ඈ� %�x. න�: 
ආ.යාෙg ෙකා23456වාදය ෙපාiෙg ජා%ක කට3:තC හැ>යට %ෙබන ල දO, �න 
ෙහU ෙසURය6 සහාය අ4වා~ෙය8ම අවශK යැD සමහර අව5ථාවල 7 ඔ$� කරන ලද 
zව:, එය හැම Rටම (ලාඕ5 හැෙර8නට) ජා%ක ආරCෂාව ගැන ඉහ^8ම අවධානයC 
ෙදන ල දO. ෙකා23456 රාජKය8 අතර P දරැ� 3 ධ ආ.යාව අ:දැක ඇත, 1970 
ගණ8 අග 7 Rෙය6නාX සහ කාXෙබUජය අතර, අන_රැව Rෙය6නාX සහ �නය අතර. 



අධKාපනය, ෙප\ාපගැ8ඩා, සහ ඉ%හාසය ෙ`ඛනගත O£ම සXබ8ධෙය8, ඊට වඩා දැt 
ජාතKාලෙය8 3_ P රටව` ෙවන: ෙකාතැනO8 ව: ෙසායා ගත ෙනාහැOD. සමහර Rට 
ඒ අ~ධ ෙල.8, ෙX රටව` .ය`ෙ` පැව:ම ඇ% Pෙ= Rෙ ¥ය අ¦රාජKවාදයට එෙර+ 
අරගලෙ= ප\%ඵලයO8 pම 4සා Rය හැOD. ඒ අ:දැ¨ම අeම වශෙය8 ඔz8ට ෙපාi 
PවC සපයන ලn. ගැටbව ව0ෙ= එD8 හටග: ජා%කවාදය ෙබාෙහU Rට ඔz8ව 
ඔz8ෙ{ අස`වැ.ය8 සමඟ ස_රැ කරpමD. 

 අෙනC අතට, ප\%ප:% වල සමානකX (RෙSෂෙය8ම ම~දන ප\%ප:% සලක 7) 
ඉතා පැහැnoව දO8නට හැOD, ඒවාෙය8 ෙබාෙහාමයC ක^8 ප�©ෙªද වo8 දළ 
වශෙය8 සඳහ8 කර ඇත. ඒවා නැවත දැCpමට ෙපර, අ] මඳC නැව� ෙම+ 7 අධKයන 
කරන ෙර�මය8ෙ{ සංස8දනා:මක කාලවකවා� අ0ව . «8 nග හැෙරන ආකාරය 
සලකා බල8නට වෑයමC ග4�. ඇ`ෙa4යාව, සහ යX iරකට රැෙX4යාව සහ 
3ෙගU5ෙලURයා ද හැෙර8නට, 3ෙරUපෙ= ඒ ඒ සෑම රටකම ඉ%හාසය8+ �b` වැ>සන 
_^8 ෙබෙහR8 සමානකX ඇ%බව දO8නට හැOD. කෘකා~2ක ප\%සං5කරණ සහ 
ස®හකරණය8 පට8 ගැJම:, RෙSෂෙය8 Rෙය6නාමය ෙදකඩ O£ම: යනාnය ග: කළ 
1945 .ට 1975 දCවා ඇෙදන, නැෙගන+ර ආ.යාෙg සXභවය8+ ලCෂKය8 ෙවන5 
ෙව%. එෙ5 න�: .යb ත:වය8 වල 7 බලය අ`ලාග: පQව ඒ අnයරය8 ෙදක ඉතා 
ඉCමx8 එකC පQ එකC සා~ථක ෙල.8 හටග8නා ලද බව: දැOය හැOD 
(Olයාවoය _ළ වැtම අතරමැද කාලයC දO8නට ලැෙබ8ෙ8 �නෙ=ය). ෙ ශපාලන 
තලෙ= 7 බලය අ`ලා ගැJම කාලෙ= 7 ෙකා23456 පCෂය O. Rෙටක Rවෘතව 
කට3_ ෙනාකෙ°ය, 1977 ට ෙපර කාXෙබUජෙ= 7 ෙම8, පCෂෙ= පැව�ම ෙහ^දරg 
ෙනාO£ම පවා එ+ 7 . ධ P අතර ජයග±හණෙය8 යX කාලයC ෙගp යන ෙතC (�නෙ= 
7 එය වසර අටC Rය) යX ආකාරයක එCස: ෙපර�ණC ඇ% සැ>යC පව:වාෙගන 
qයහ. ෙකෙ5 zවද, බ�Rධ ප\ජාත8ත�වාදයක ෙපාෙරා8iෙව8 ෙබාෙහU ෙදෙනC ර²ව³ 
.>යා zව: ඉතා ඉCමx8 ඉ8 පQව මායාව �ඳ වැ>ණ. දI� අය ෙව0ෙව8 පැව% 
එC Rෙය6නාX කඳzරක 7, 1975 අෙ$\` 30 දCවා එ+ P .යbම .රකරැව8ට ෙහාµ8 
ආහාරපාන සහ ෙහාµ8 ව5ත� ලැ�ම: සහ වැඩකර8නට බලා:මක ෙනාpම: .i Rය. 
න�: දIණ “4දහ5” කරග: ෙමාෙහාෙ: 7 සලාක I�රැ ෙලස කපා හ�න ලn, Rනය 
�ව¶ කරන ලn, බලා:මක ශ·මය හY8වා ෙදන ලn. කඳzරැ ප\ධාJ8 ඔz8ෙ{ Olයා 3C% 
සහගත කරන ල ෙ  ෙමෙ5ය: “ෙX දCවා ඔබට සලකන ල ෙ  3ද .රකරැෙවC 
හැ>යටD… දැ8 �b රටම 4දහ5; අ] තමD ජයග±ා+කය8, ඔබ තමD පරා�තය8. ඔබ 
තවම: පණ]>8 .³ම ගැන ඔබ ස_s Rය 3_D. රැ.යාෙg 1917 R$ලවෙය8 පQව 
.යbම පරා�තය8ව _ර8 කර දැ�ණා!”  එCස: ෙපර�ණ කාලෙ= 7 ෙහාµ8 සලකන 1

ලද සමාජ පං%, R ව_8 සහ ජා%ක ධනවා78 වැ4 අය, පCෂෙ= ආඥාදායක:වය බලය 
අතට ග: පQව තම8ව සමාජෙය8 ෙනරපා හැර ඇ% බව: ම~දන වලට භාජනය වන 
බව: හn.ෙ=ම අ: isවහ. 

 කාලවකවා� අ0ව . «8 nග හැෙරන ලද ආකාරය ඇ_ලත පැව%න වැදග: 
ෙවන5කX Qප£Cෂාකා£ RභාගයO8 ෙහ^දරg ෙවD. 1940 ගණ8 සහ 1950 ගණ8 වල 
7 උ_රැ ෙකා�යාව ඔz8ෙ{ම P ෙgගයC ව~ධනය කරග:හ, ඊට පQව වැtක` ෙනායා 
ඔz8 5ටාo8වාදෙ= ෙකෟ_කාගාරයක ¾ව:ෙවන වැ4 P ඉතාම: �දකලා බවකට 

 Doan Van Toai, The Vietnamese Gulag, trans. Sylvie Romanowski and François Simon-Miller (New York: Simon and Schuster, 1986).1



ප:Pහ. �න සං5කෘ%ක R$ලවය අ0කරණය කරන ල ද8 ෙනාPහ. �යැ8{ O8{ ඇද 
වැs� ෙල.8 ෙපා` ෙපා6 ද ජයග±හණය කෙ°ය, එෙ5ම ඔ�ෙ{ ‘ෙS·Àඨ ඉn� ]Xම’ 
.+නය පැ2ෙණන ල ෙ  වසර දාහතරC ප\මාද p ය. න�: ෙකා23456 පCෂය8 
බලෙ= .>න ලද හැම අව5ථාවක 7 ම, Ã ධකරණ සහ දැt කරන ලද ආරCෂාෙව8  
5ටාo8 3ගයC සලI� Pහ. R.වැ4 ෙසURය6 පCෂ ෙකාංග±සෙය8 එන කXපන තරංග 
වo8 ආ.යාව �රාම oබර`කරණයC හn.ෙ= ම_ Rය. ඒ: එය ෙක> කා�න Pෙ=ය. 
එD8 පQව එන ල ෙ  RRධ ආකාර වල අ8තවා7 ෙමෙහ3X Pහ, එනX �නෙ= ‘ෙS·Àඨ 
ඉn� ]Xම,’ Rයෙ6නාමෙ= එය නැවත ඉප7ම, සහ ෙකා�යා0 ෙචාoමා (Chollima). උ_රැ 
ෙකා�යාෙg හැෙර8නට අෙනC සෑම තැනකම 1980 ගණ8 සහ 1990 ගණ8 සලI� 
Pෙ= ආ~�කය8 oබර`කරණෙය4. ලාඕ5 සහ දI� Rෙය6නාමෙ= �bම48 සාCෂා: 
ෙනාP ස®හකරණය ]sප.8 ඉCමx8ම ෙමය ආෙgය. ෙබාෙහU Rට ]^ගැෙනනවාට වැt 
ඉCමx8, එම Olයාවoය Qමට ෙනාවන Rට පවා, පර5පර RෙරU« zව:, සහ අසX�~ණ 
zව:, ආ~�ක ප\%සං5කරණ 4සා සමාජයC සාමානKකරණයට ප:p ම~දJය ]^ෙව: 
අ_රැදහ8 p යD. ]ෙයා8{යැ8{ + හැෙර8නට, ෙපාi Åෂණය සහ සRඥානය පාලනය 
කර8නට ග8නා ආඥාදායක වෑයX දැ8 මතකයC පමණO, ෙ ශපාලන .රකරැව8 iලබ 
දැයO. උදාහරණයC හැ>යට ඇXෙන5> ඉ8ටනැෂන` ෙව%8 ලැෙබන ද:ත අ0ව ලාඕ5 
+ ෙ ශපාලන .රකරැව8 සංඛKාව 1985 7 6,000 සහ 7,000 .ට 1991 මා~_ මාසය ෙව 7 
�i 33 C දCවා පහත වැ³ %�x. ඒ සමාන පහත වැ³මC Rෙය6නාමෙය8 ද, සහ ඊට 
තරමC අeෙව8 �නෙය8 ද දO8නට ලැ�ණ. පැහැnoවම ස®ල ඝාතන O£මට ෙපළÇම 
ආ.යා0 ෙකා23456වාදය R.8 එ+ 3ෙරUVය ]ටපතට වැtෙය8 වැළැCRය ෙනාහැO 
තරX ප\බල ෙනාPෙ=ය. Åෂණය එ+ අර�ණට වඩා කාලයC පැවෙත8නට අවසානෙ= 
සම: Pවා යැD 4ගමනය කළ හැO බව ෙපJ යD. Åෂණය 7~ඝ කාලයC %5ෙ5 
පැව_ණද (අeම වශෙය8 1980 දCවා) සහ හැම තැනකම 4සැකෙය8ම එD8 ෙඝUර 
අපරාධ . ධ Pව:, අද ඒ ෙව0වට ෙතUරා ගැෙනන, ෙවනතකට යවන ම~දනය, සහ එ8න 
එ8නම වැtෙවන �b` ප\%අධKාපන වැඩ සටහ8 වo8 එය සැබෑවමට IමC Pවාද 
ය8න ෙබාෙහU Rට පැහැno ෙව%. 

 අවසානෙ= 7 කාලවකවා� අ0ව nග හැෙරන ලද . «8 අතර ෙවන5කX වලට වඩා 
සමානකX %�ම අ%මහ: pම (අe වශෙය8 1956 8 පQව) යන ප\ධාන සාධකය එය 
ෙමා5කg වලට වඩා ෙබD�ං pමD. R.වැ4 ෙසURය6 පCෂ ෙකාංග±සෙ= ඉ%� P 
ඵලRපාකය Pෙ= �නය ගැන ෙX අවධානයD, එය ආ.යා0 ෙකා23456වා78ට බලව: 
කXපනයC ෙල.8 පැ2x අතර මාඕ ෙ5_ං, ෙහU È 28, සහ OX ඉ` Q8 (එෙ5ම 
ෙමU£5 ෙතUෙ~5) R.8 ද දැt ත~ජනයC යැD සලකන ල ෙ ය. කෘSෙචgෙ{ ප\ය:නෙ= 
4~Åත බව ප\ද~ශනය කර8ෙ8 එය �iමයC ෙල.8 ඉn�ප: O£මට සම: pම _^4. 
යැ8’අ8 nනවල පට8, �න ආdeව R.8 ආ.යාෙg ෙකා23456වා78 සඳහා ෙදවැ4 
මCකX 0වරක É2කාවC රඟපාන ලn. 5ටාo8 සහ U.S.S.R. + නX�ව එRට ද මහ: 
ෙල.8 පැව_න:, ෙසURය6 ආ~�කය සහ හ�දාව ඉ%�ය ඉs කරන ලn. ෙකා�යාවට 
�නය මැnහ:pම සහ අන_රැව Rෙය6 28 ෙවත සපයන ලද �න සහනාධාර ප\මාණය 
R.8 පළ� �න-ෙසURය6 සබඳතා වල බාධා ඇ% කරන ලn. ඒ: “ප\%සං5කරණRෙරU«” 
කඳzෙ~ නායකයා P මාඕව ආ.යාෙg සෑම ෙකා23456 රටක 7 ම ඇ_ල: කරගැJම 
. ධ Pෙ= 1956 7 ය. �න ෙහජම4යට යX හා4යC 'සං5කෘ%ක R$ලවෙ=' වKසනෙය8 
. ධ zව:, 1960 ගණ8 වල Rෙය6නාX හ�දාමය අවශKතා එය ෙසURය6 කඳzර ෙවත 



ස�ප කරන ලn. ෙX කාලවකවා� අ0ව . «8 nග හැෙරන ලද ආකාරය �bම48 ග: 
Rට ෙබාෙහU ෙසD8 RSවාස කළ හැOD: �` ]යවර 4තර එන ල ෙ  �නෙය4, එය 
සාමානKෙය8 මහ: කැපpෙම8 3_ව අ0ගමනය කරන ල ෙ ය. .යb ෙකා23456වා7 
ෙර�ම අතර ෙනාවැර7ම දO8නට හැO සාමානකමC ඇත, න�: නැෙගන+ර ආ.යාෙg 
සමානකX ෙබාෙහU Rට ස~වසම තරX ළÌ8 යන බවC ෙපෙ8; උදාහරණයC හැ>යට 
Rෙය6නාX + කෘකා~2ක ප\%සං5කරණ ය0 ඊට ක^8 P �න වෑයෙX කාබ8 
ෙකා]යC හා සමාන ෙවD. 

 කෘSෙචg ළැnයාවC දCවන ලද “ÍලාÀ ෙකා23456වාදය” සඳහා 1980 ගණ8 
ෙතC ආ.යාෙg ෙපJ .>ෙ= අ`පයC පමx, ඒ එක පැ:තO8 මහා pපය තවම: 
ෙබාෙහU R$ලpය 3 ධ වල 4යැÎ .³ම 4සා:, එෙ5ම ෙX රටව` _ළ අDtයෙලා�ය 
R.8 මහ: ප\ධාන É2කාවC රඟපාන ලද 4සා:ය. ෙකා8Ï3.යා0 සXප\දාය අ0ව 
“නX 4වැරn O£ම” (කාXෙබUජෙ= හැෙර8නට ෙX .යb රටවල ඉතාම: ශC%ම: 
ෙකා8Ï3.යා0 සXප\දායC %�x), එය භාෂාවට අ0ව හැඩ ගැ�ම යථා~ථයO. 
.රබ8ධනාගාර ප ධ%ය _ළ එD8 අ~ථව: Pෙ= වැදග: Pෙ= කරන ලද Olයාව ෙනාෙg, 
න�: �8iව 7 ඇ% අතර ෙ`බලය ෙයාදවා %�x, ඒ ෙදකම Olයාෙව8 5වා«න P 
ෙබාෙහU සාධක මත පදනX ෙවD. .ෙ: සහනය එ8ෙ8 කරන ලද ෙහාඳ වo8 ෙනාව 
4වැරn වචනය 4වැරn තැන 7 පැව�ම අ0වD. ඒ අ0ව, ආ.යාෙg ෙකා23456වාදයට 
බලපාන ප\ධාන සාධක ෙදකC ඇත: අDtයෙලා�ෙ= පමණට වැtෙය8 ෙයාදා ගැJම සහ 
අ¦Àඨාන ශC%ය ගැන පමණට වැt RSවාසයC තබා ගැJමD. ඒ පළ�වැ8න Olයා:මක 
Pෙ= ව~Ðකරණය සඳහා P උ8මාදයC හැ>යට සහ සම5ත සමාජය නැවත සැක�ම 
සඳහා ෙයාදා ගැෙනන R$ලpය දැCෙම8 3_ P ෙකා8Ï3.යා0වාදය 2ශ·ණයC මත 
ප\%සංRධානයC මත පදනXවය. සමාජෙ= සෑම ඒ¨ය � ගලෙයIෙ{ම මනසC සX�~ණ 
ෙල.8 අÑ:, වැtෙය8 ෙහාඳ අදහ5 වo8 �රව8නට හැOD ය8න සහ ෙX ඒ¨ය 
� ගලය8ෙ{ Olයාව8 ඒ අ0ව අÑ: දැ0ම මත පදනX ෙව0 ඇතැD යන අදහස මත  
තැෙබන RSවාසෙය8 �b ෙලUකයම ෙවන5 කර8නට එ+ ෙදවැ8න ෙසායන ල ෙ ය. 
වාÈක සට8 වල 7 .ය`ල8ටම වඩා ඉහ^8 ජයග±හණය ලැ�ෙd මාඕ ෙ5_ංෙ{ 
උ ධෘතය8 වඩා:ම ෙහාµ8 ප\ෙයUජනයට ග8නට ද8නා අයට බව ගැන සඳහ8 ෙක�ණ. 
ඒ අ~ථෙය8 දCව 7, ‘ෙS·Àඨ ඉn� ]Xම’ ය0 වචන වල උ:සවයO. න�: ආ.යා0ව8ට 
පවා යථා~ථෙය8 සදාකා�න ෙල.8 ගැලp .>8නට ෙනාහැO Pහ. එය භාෂාව ඇ_ලට 
පමණට වැtෙය8 �ංගා %�ණ. එම ප\පංචය ඔz8ෙ{ අවෙබUධෙය8 qoÒ ෙනාqෙ=ය. 
එතරX ෙබාෙහU වචන වo8 අසා~ථක බව ලැ�ම: සහ එවැ4 භාෂාව ෙගෙනන ලද 
ගණනය කළ ෙනාහැO තරX වKසන වo8 පQව, අෙයIට අහ8නට උවමනා Pෙ= ඩ8{ 
CෙයU]8{ෙ{ RචCෂණ අDtයෙලා�මය RෙරU« භාෂාවD: “ඌ �ය8 අ`ල8ෙ8 නX, 
ඒ බළලා කb ද නැ:නX අb ද ය8න ගැන තැOය 3:ෙ: ඇD?” 

 ෙX අDtයෙලා�ය පවර8නට හැO P ආකාරය සහ පCෂෙ= කැමැ:ත සමාජයට 
සම5ත ෙල.8 ෙයදRය හැO RSවාසය යන ආකාරය _ළ නැෙගන+ර ආ.යා0 
ෙකා23456වාදෙ= ෙS·Àඨ 4~මාණා:මක È8තනයD. ෙවන: සXප\දාය8 මත 
RSවාසය8 තබාග: 5ටාo8ෙ{ රැ.යාෙg ෙමය යX අe RලාසයO8 . ධ Rය. �න 
ආ.යාෙg (ඒ අ0ව Rෙය6නාX සහ ෙකා�යාෙg ද) ඉහළ හා ජන]\ය සං5කෘ%ය අතර 
බට+ර ෙබ7ම O.දා පැව_ෙ8 නැත. මධK5ථානෙ= .>න ලද නායකය8 .ට ]>සරබද 



පළා:වල .>න ගXබදවැ.ය8 දCවාම ෙකා8Ï3.යා0වාදය .යb පං% සඳහා RෙSෂ 
¾වන කlමයC Pෙ=ය. කI` බැ�ම වැ4 ෙබාෙහU අෙනI: සXප\දායය8 සහ Xෙ`©ඡ 
]^ෙව: ගැන ද එයම Oව හැOD. තව iරට:, සං¨~ණ J% මත 4~මාණය කරන ලද 
රජය O. Rෙටක සමාජෙය8 බැහැරව පැවෙතන ලද ආයතනයC ද ෙනාpය. ඔz8 
]�නම8නට උ:සාහ දැරෑ ප\%රෑපයට පටහැ4ව �න අ¦රාජKය8 සහ ඔz8 අ0ව 
හැඩගසා ග8නා ලද ෙවන: තැ8වල .> නායකය8ට ෙබාෙහU බට+ර මධKතන 3ගෙ= 
අග RÕ රජවරැ8ට %�� මැnහ:pෙX 4ල කlමෙgදය8 O.වC ෙනාpය.  ඔz8ෙ{ 2

රටවැ.ය8ෙ{ අ0මැ%ය ෙනාමැ%ව ඔz8ට nR පව:වා ගැJමට සහ ආde O£මට 
ෙනාහැO Pහ. ඒ අ0මැ%ය ලබාග:ෙ: O.i ප\ජාතා8%�ක උපෙද5 ලබාගැJෙX කlමයO8 
ෙහU නැ:නX Rරැ ධ කැමැ:ත8 අතර ආයත4කගත සමථයO8 ෙනාව, මාඕ R.8 
“ෙපාi ප>පා>ය” යැD Oයන ලද, එනX අ8ත~ � ගල ආචාර ධ~ම කlමයක යX 
සමාජමය .R` චා�ත� �b` ]^ගැJෙම4. ආචාර ධා~2ක (නැ:නX අDtයෙලා�මය) 
රාජKයC ය8නට 7~ඝ සහ සරැ ඉ%හාසයC නැෙගන+ර ආ.යාෙg පව�. එය ගැනම 
සලක 7, රාජK යන i$ප: සහ i~වල PවO, න�: එය සෑම කdඩායමCම, පzලCම, 
සහ ඒ¨ය � ගලෙයCම එ+ ප\%මානය8+ සහ පරමාද~ශ වල අගැ3X සඳහා කැම% 
කරවා ග8නට සම: ෙව8ෙ8 නX, එ+ බලය අ�2තය. එ+ මාDX 5වභාව ධ~මෙ= 
ඒවාම පමණC ෙව%, ‘ෙS·Àඨ ඉn� ]Xම” කාලෙ= 7 මාඕෙ{ Rනාශයට ෙ×_ Pෙ= එයD. 
ආ.යා0 ෙකා23456වාදය එෙ5 සX�~ණ සාකලKවා7 සමාජ හද8නට වෑයX කරන ලn, 
එෙ5ම ෙක> කාලයC _ළ එය එ+ අර�� සාCෂා: කරගැJමට සම: Pහ. ඒ 4සා 
අෙයCට .රකරැෙවC ෙම8ම Rෙය6නාX .රI> ප\ධා4ෙයC ද PෙවC R.8 අ¨කරැ 
ර²ඳzXකරැෙවCට කෑ ගැQෙg ෙමෙ5ය: “ඔබ ප\%ෙරUධය දCව8ෙ8 R$ලවෙය8 නාම 
ෙයUජනා ලද .රI> ප\ධා4ෙයIටD—ඒ 4සා ඔබ ප\%ෙරUධය දCව8ෙ8 R$ලවයටමD!”  3

ෙස86 .~ (Saint Cyr) හ�දා ඇකඩ2ය හරහා qය ප\ංශ 4ලධා£8 ද ඇ_bව,  සෑම 4

.රකරැෙවCම ෙX 4සා පCෂෙ= ෙහාඳ ප\වෘ:% ෙගෙන8නC බවට හරව8නට 
අ%ශෙය8 ඉව�ෙම8 3_ P සහ අ:හැර ෙනාදමන වෑයමC . ධ Pෙ=ය. “අප සහ 
ඔz8" යන මාන.ක:වය Rනාශ කර දම8නට රැ.යා0 R$ලවය O.දා සම: ෙනාPව:, 
ඔz8 රජෙ= සහ පCෂෙ= ෙකාටසC යැD Oයා ෙක> කාලයකට එය සම5ත ජනගහනෙ= 
RSවාසය බව කරව8නට සං5කෘ%ක R$ලවය R.8 සම: Rය. සමහර අව5ථා වල 7, 
ඔz8 පCෂෙ= සාමා�කය8 ෙනාP ර_ �රකරැව8 zව:, එD8 බැහැරව තබ8ෙ8 
කzදැD Oයා �රණය කරන අD%ය යX RnයO8 ඔz8ට %�x. Rෙgචනය සහ 5වයං 
Rෙgචන, 4මC ෙනාමැ% ර²5pX, සහ ඔz8ෙ{ම �ජJය ෙපා:ප: එක_වC, බට+ර P 
ෙකා23456වාදෙ= ද %�ණ: ඒවා ෙපාiෙg ෙව8ව %�ෙd පCෂ සාමා�ක:වයටD. 
ආ.යාෙg 7 ඒවා .යb ජනතාව අතර සාමානKයC බවට ප:Pහ. 

 ම~දන ආකාරය8ෙ{ ප\ධාන ඵලRපාකය8 ෙදකC පැව%ෙ=ය. ඉහ%8 අ] ෙබාෙහU 
Rට සඳහ8 කරන ඇ% ප�n, වඩා:ම කැV ෙපෙන8න ව0ෙ= J%ය සහ 3C%ය ගැන 
යා8ත�ණ ගැන යා8ත28 ෙහU සඳහ8 කරන ®ලාශ· ෙනාpමD: .ය`ල ෙ ශපාල4ක Rය. 
1979 7 �නෙ= නැ:නX 1986 7 Rෙය6නාමෙ= 7 ෙම8 සෑම රටක 7 ම, දdඩ J% 

 See Yves Chevrier, “L’empire distendu: Esquisse du politique en Chine des Qing à Deng Xiaoping,” in La greffe de l’état—trajectories 2

du politique 2, ed. Jean-François Bayart (Paris: Karthala, 1996).

 Doan, The Vietnamese Gulag, p. 100.3

 The French equivalent of West Point.4



සංග±හය හY8වා 7ම ෙපාiෙg Åෂණ 3ගෙ= අවසානය සලI� Pෙ=ය. අ4C ඵලRපාකය 
Pෙ= ම~දන ර²o වල 5වභාවයD, ඒවාෙ= ෛනස~qක වශෙය8 ෙ` තැවරැණ 5වභාවයට 
වැtෙය8 ඒවා �b` ෙල.8 . ධ pම වැtෙය8 සැලO`ලට ප:ෙව8නD. ඔz8 සම5ත 
ෙල.8 සමාජයC ගැන අවධානය ෙයා� කළහ, නැ:නX ගXබද වැ.ය8, නගර වැ.ය8, 
සහ R ව_8 යනා7 වශෙය8 ඉතාම: Rශාල කdඩායX ගැන අවධානය ෙයා� කළහ. 
සං5කෘ%ක R$ලවය R.8 2oයන 100 ක ජනතාවකට වධ+ංසා කරන ලදැD ඩ8{ 
Cෙයා]8{ෙ{ ෙර�මය Oයා .>ෙ=ය, ඒ ද:තෙ= සතKයතාවය ඔ�$ කරත ෙනාහැOD.  
එෙහ: 2oයන 1 කට වැt මරණ සංඛKාවC . ධ Pවා යැD Oයාද ඒ අව5ථාෙg 7 ම 
සැලOය ෙනාහැOD. අ0පාතය 5ටාo8වා7 Ã ධකරණ වලට වඩා ෙබෙහR8 ෙවන5 Pහ. 
ඒ: නායකය8ට එතරX කා~යCෂම ෙල.8 Åෂණයට ප: කරත හැOෙව 7 ඝාතන වo8 
ඇ% ප\ෙයUජනය IමCද? ෙX ආකාරෙ= ම~දනය R.8 එතරX ඉහළ .යnRනසා ගැJෙX 
සංඛKාව ද පැහැno කරD: 2_ර8, සහායකය8, අස`වැ.ය8, සහ තම8ෙ{ පzෙ` අයම 
R.8 උදg කරන ලද ෙමෙහ3Xවල �ව¶තාවය 4සා වචනෙ= ප�සමා$ත අ~ථෙය8ම 
ය8නට තැනC ෙනාpම 4සා දරාගත ෙනාහැO තරX ෙනාස8Q8බවC ඇ% කරන ලn. 

 £%ය ඔ$� කරන වK%ෙ~කය නX කාXෙබUජයD (එෙ5ම, මඳ iරකට ලාඕ5 ෙවD). 
කාXෙබUජය O. Rෙටක: ෙකා8Ï3.යා0වාදෙය8 බලපෑමට ලCව ෙනා%�ණ. එරට _ළ 
ප\චdඩ:වය ෙ` තැවරැණ සහ �b` ෙල.8 පැ%ර පැව�මට ප\ධාන ෙ×_වC ව0ෙ= 
එය Rය හැOD. එ+ 7 . ධ  Pෙ= සමහර Rට ®oක ෙල.8 ඒවාට Rරැ ධ P 
ජනගහනයC ෙවතට �න-Rෙය6නාම අදහ5 ෙයාදා ගැJමD. එවැ4 ෙඝUර අසාමානKයC 
. ධ pෙX ෙ×_ ගැන 4SÈත අදහසC ලබාගැJම සඳහා ෙX CෙÀත�ෙ= තව ෙබාෙහU 
iරට කළ 3_ ෙ  ඇත. 

 ෙකා23456වා7 නැෙගන+ර ආ.යාෙg QRෙST 5වභාවය ගැන ෙX RSෙ`ෂණය 
(අeම වශෙය8 �න ආ.යාෙg 7) ෙකා23456වාදෙ= �b ඉ%හාසය, සහ RෙSෂෙය8ම 
ෙසURය6 ආකෘ%ය, සමඟ සැස�මC සඳහා පදනමC ලබා ෙදD. ]�.i මනස සහ නව 
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