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ෙපරවදන: කෲර?වෙ+ පWෙයNජන - මාZP මා[යා 

හැ\PJම: ෙකා$%&'(වාදෙ+ අපරාධ -'ෙටෆ& ^E_වා 

I ෙකාටස  ජනතාවට එෙර1 රජය2: ෙස45ය6 78යනෙ9 ප;ච=ඩ?වය, මැඬDම, සහ Fෂණය  

  &කල' වE? 

 1 ඔaෙතNබE bcලවය වටා ඇO bරැeධාභාස සහ වැර= වැටgh 

 2 &Eධන පංO ආඥාදායක?වෙ+ යකඩ හ'තය 

 3 රn 2ෂණය 

 4 අධම %eධය 

 5 ටැhෙබාq Dට මහා සාගතය දaවා 

 6 සටP bරාමෙ+ Dට මහා හැරth ලaෂය දaවා 

 7 බලහ?කාරෙයP සvහකරණය සහ ^ලාaහරණය  

 8 මහා සාගතය 

 9 සමාජමය xට'තර බලපෑh සහ මැඬ9h චක{ 

 10 මහා 2ෂණය (1936-1938) 

 11 ර�ඳth කඳtරැවල අÅරාජÇය 

 12 ජයගCහණෙ+ අ&? පැ?ත 

 13 ÉලාÑ ක{මෙ+ උÜච අව'ථාව සහ අEàදය 

 14 අවසාන ^මPතâණය 

 15 'ටා[PවාදෙයP &aම යාම 
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     සමාcOය 

II ෙකාටස ෙල4ක 5Jලවය, K5L 7Mධය, සහ Fෂණය 

  'ෙටෆ& ^E_වා, ෙඡNP-ãb පැPෙP, සහ ෙර$ කtෆE 

 16 ෙකා$PටEP å{යාකාç?වය  

    'ෙටෆ& ^E_වා සහ ෙඡNP-ãb පැPෙP 

 17 'පාéඤ NKVD ê ෙසවනැëල 

    'ෙටෆ& ^E_වා සහ ෙඡNP-ãb පැPෙP 

 18 ෙකා$%&'(වාදය සහ 2ෂණය 

    ෙර$ කtෆE 

III ෙකාටස අෙන2 7ෙර4පය: ෙකාO78P6වාදෙ9 5"Rතය" 

  අPíì පැÜෙකNq'å සහ කැරë බාෙටාෙසa 

 19 ෙපNලPතය, “හnරැ ෙeශය” 

    අPíì පැÜෙකNq'å 

 20 මධÇම සහ ñKෙකාන =ග %ෙරNපය 

    කැරë බාෙටාෙසa 

IV ෙකාටස ආKයාෙT ෙකාO78P6වාදය: ප;UඅධVාපනය සහ සWලඝාතනය අතරමැද 

  ෙඡNP-ãb මාEෙගා[P සහ xෙයE >Éෙලා( 

 හැ\PJම 

 21 óනය: රාOâයට ñය òEඝ පා ගමන 

    ෙඡNP-ãb මාEෙගා[P 

 22 උnරැ ෙකා>යාෙq අපරාධ, 2ෂණය, සහ රහසÇතාවය 

    xෙයE >Éෙලා( 

 23 bය(නාමය සහ ලාඕ': %ද ෙකා$%&'(වාදෙ+ êරJම 

    ෙඡNP-ãb මාEෙගා[P 

 24 කාhෙබNජය: D? කළඹන අපරාධ Deධ ú රට 
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    ෙඡNP-ãb මාEෙගා[P 

 සමාcOය 

 ආDයාව සඳහා ෙතNරාග? ෙëඛන නාමාව[ය 

V ෙකාටස Y"වැ8 ෙල4කය 

  පැ'කë ෙෆාPෙ(P, ûq' සැPටාම>යා, සහ DëෙqP àüa 

 25 ලOP ඇෙම>කාෙq ෙකා$%&'(වාදය 

   පැ'කë ෙෆාPෙ(P 

 26 අxWකා† ෙකා$%&'(වාදය: ඉOෙයNxයාව, ඇPෙගNලා, සහ  

  ෙමාසැh°a 

   ûq' සැPටාම>යා 

 27 ඇෆග&'ථානෙ+ ෙකා$%&'(වාදය 

   DëෙqP àüa 

 සමාcOය: ඇû? 

  'ෙටෆ& ^E_වා 

ෙëඛකයP ගැන 
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ෙපරවදන: කෲර?වෙ9 ප;ෙය4ජන   

මාZP මා[යා 

 bDවැ& Dයවෙ' ෙ£§•ඨ කතPදරය ෙලDP පැවOෙ+ ෙකා$%&'(වාදයû. පළß ෙලNක %eධෙ+ කhපනය 

මධÇෙ+ %ෙරNපෙ+ åD? ෙලසåP ෙනාD® ෙකානåP ඉOහාසයට කඩා වැ©™ එය, 1939-1945 පැවO මහා 

bපEයාස ප¨පස අt? බටêර පැ?ෙතP ජEම&ය මැeදට =É xhමa පැන, අනnරැව ඊට? වඩා මහා xhමa 
නැෙගනêර óන ßÆ© =හාට පැPෙPය. ෙh bක{මෙයP, එê උÜච අව'ථාෙq ලද වාසනාව සමØP, එය $&' 

වEගයාෙගP nෙනP එකa පාලනයට සම?ව, =න &යමයa නැOව ඉ=>යටම යෑමට ∞දානhව DZෙ+ය. ±රා 

වසර හතa එය ෙලNක ෙeශපාලනය nල කැළ≤h ඇO කර$P, ඉOහාසෙ+ සමාජවාò අවසානය åයා ©_ අය 

යැûද සහ එය ඉOහාසෙ+ වඩා?ම ප>≥Eණ ආඥාදායක?වය åයා ©_ අය යැûද, මතවාòව ෙදපැ?තකට 
ෙබදPනට සම? bය. 

 ෙකා$%&'(වාදෙ+ බලය මහ? කාලයa ±රා එෙලස වැ¥ෙව$P පැවµම?, එය êZහැZෙ+ කා∂ ව[P 

හදන ලද &වසa ෙමP කඩා වැ_ෙP ඇû යPන? පැහැ=[ åçම ∑තන ඉOහාසඥයP පWßඛ?වය =ය %n 
කාEයයa åයා අෙයa අෙcaෂා කරPනට ±,ව&. ඒ? ±©මය, 1917 P ප¨ වසර 80 කට? වැ¥ කාලයa 

ඉaම යෑෙමP ප¨ව, මාa'වාò-ෙල&Pවාò පWපංචය ගැන වැදග? පW£න bභාග åçම පටP ෙගන නැOකමû. 

පWංශෙ+ සහ %ෙරNපෙ+ ෙබාෙහN පැOවල ජනxWය ú ‘ෙකා$%&'(වාදෙ+ ක,ෙපාත’, ෙh ෙවනස ෙගෙන$P 
ඵලදාº කhපනය ඇO කරවûද?  

 ෙරΩමෙ+ අ&වාEය අû¥යෙලාΩය මØP ෙසNbය( රැDයාෙq ඉOහාසය සhබPධ වැදග? ෙëඛන ෙසායා 

බැ9ම අවêර කර තැæම &සා, ෙකා$%&'(වාදය ගැන ශා'µâය bමEශන මෑතa ෙවනnරැ අසමා†පාOකව 

බටêර අය ෙවත පැටJ OøK. ඔtPෙÑ bෂෙ+ අû¥යෙලාΩ කාPදh වළëෙලP සh≥EණෙයPම ගැලෙවPනට 
ෙh බාêර bමEශකයPට ෙනාහැå tවද, ෙදවැ& ෙලNක %eධෙයP අඩ Dයවසකට ප¨ කාලෙ+ ò ඔtP සැලåය 

%n පWමාණයåP එයට සම? úහ.   1

 එෙ' tවද, v[ක ගැට,වa ඇත: ඒ බටêර ආ†¿Oක වෑයෙh ඇO සංකëMය ú =¡¬කමû. ෙh =¡¬කම 
එPෙP ෙකා$%&'(වාදය වටහාගත හැåû යන පW'nතෙය&, එය bෂæජ නැO සහ අගැ%h-රêත ක{මයa යැû 

සැල√ෙම&, එය සමාජ å{යාව[ෙ+ xbnරැ &•පාදයa යැû බාරගැƒම &සû. ඒ අ†≈ලව ය$P, ඔaෙතNබE 

bcලවය ශ§$කයPෙÑ   කැර�ëලa $ෙසක එය පaෂය bDP කරන ලද බලය අëලා ගැƒෙh ^මPතâණයa 
ෙනාෙq යැû පEෙ+ෂකයP ෙනානව?වාම තරෙ+ åයා DZO. ඒ? පැහැ=[වම ෙපƒ යPෙP ෙදවැPන 

පළßවැPෙP xට මOP කල එ¡ බDන ලද බවû. ඒ හැෙරPනට ෙකා$%&'( ඉOහාසෙ+ v[ක වාද bෂය 

ව†ෙ+ පaෂෙ+ අëපකා[ක ශ§$ක “පදනම” ෙනාෙq. ඔaෙතNබE ජය ලැà beවnP අනnරැව ඔtPෙÑ 

'∆රකා9න ú ^මPතâණෙයP ඊට ප¨ව කළ √ දෑ ය† එම ෙකා$%&'( ඉOහාසෙ+ v[ක වාද bෂය ෙවû. 
ඉOP ෙh දaවා එය bමEශනය Jමa හ>යාකාරව Deධ J නැත. 

 For the development of American historical writing on Russia and the Soviet Union see Martin Malia, “Clio in Tauris: American 1

Historiography on Russia,” in Contemporary Historiography in America, ed. Gordon Wood and Anthony Mohlo (Princeton: Princeton 
University Press, 1998). For recent American scholarship on Soviet history see Stephen Kotkin, “1991 and the Russian Revolution: 
Sources, Conceptual Categories, Analytical Frameworks,” Journal of Modern History, 70, no. 2 (June 1998).
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 තව? &£«ත ෙලසåP åයනවා නh, ෙh ගැන bමEශනය අපහැ=[ව OෙබPෙP ෙබාëෙෂbaවාòP 
සැබැbPම ෙගාඩනැ»වාට වඩා ෙහාඳ ෙසNbය( සමාජවාදයක ෙපාෙරාP©වa ú ෆැPටD ෙදකa 

බලාෙපාෙරා?nෙවP තවම? D…මය. එûP පළßවැPන නh, 'ටා[P ෙව†වට “øaහ>P bකëපය”, ෙh 

පW'nතය x>නමPෙP පWච ඩ?වෙයP ෙතාර, සමාජවාදය කරා ෙවළඳෙපාල මාEගයåP යා හැå බවå. එනh, 
මාa'ෙÑ ‘අ†කලන' සමාජවාදයû. ෙපෟeග[ක ෙeපල, ලාබ, සහ ෙවළඳෙපාල ß,ම&Pම යටප? åçම ඊට 

අවශÇ úවå.  ෙදවැ& ෆැPටDය åයා DZPෙP 'ටා[PෙÑ 1929-1933 nල  ú “ඉහ¡P ෙගෙනන ලද bcලවය” 2

ප¨පස ú පWගාමකය ෙසායාගත %nû åයාû. එය කළ හැåව†ෙ+ ඊට පaෂ å{යාකරැවP සහ ශ§$කයP 

එකnව øaහ>Pට ළැ=ú bෙ£ෂඥ “øEÕවාDයට” එෙරêව යZP ෙගෙනන “සං'කෘOක bcලවයa” n¡&. 
එûP කhහë බං^ව මOP පටP ෙගන දැවැPත උඩ? සංචලතාවයåP %n &මාවකට bcලවය ගමP කරාb 

යැû අෙcaෂා ෙකෙE.  3

 ෙමවැ& උපහැරණ දැP වැෙටPෙP ෙටœා('å bDP “ඉOහාසෙ+ අ, ෙගාඩ” හැZයට හ¬Pවන ලeදටû. 
සමහර bට සමාජºය ෙව†වට ආචාර ධාE$ක පWෙqශයåP ෙකා$%&'( පWපංචය සලකPෙP නh එûP 

වැ¥ෙයP &වැර= වැටgමa ලැෙබ† ඇත. ෙසNbය( සමාජºය å{යාව[ය ෙකාතරh ගෙqෂණය කර† ලැøව?, 

එê දåPනට ලැø™ මහා bශාල වÇසනෙ+ තරමට beව? ^nහලයa åDෙ'?ම ඇOJ නැත. 1917 
රැDයාෙවP පටPෙගන 1989 ඇෆග&'ථානය දaවා පැOර ñය ෙල&Pවාදෙ+ “අපරාධ, 2ෂණය, සහ මැඬ9h” 

ක{මා†≈ලව b'තර කර$P, ß,ම&Pම Deධ ú සැබෑ වැදග?කම µරණය කරPනට පළß වෑයමa 

‘ෙකා$%&'(වාදෙ+ ක, ෙපාත' අපට x>නමû. 

 ෙh ප>DeÅමය පWෙqශය bDP ෙකා$%&'(වාදය දමPෙP, එê පWාථ$ක මා†–ය දෘ£ZෙකNණයටû. (පWංශ 
පWකාශකයා හ¬Pවන ලද ප>=) එය සැබැbPම “ගCහෙලNක x>bතරෙ+ ෙ—දවාචකයå”, ෙමම ෙව,මට 

දායක?වය සපයන ලද අය bDP bbධාකාරෙයP ඇ'තෙhPn කර ඇ?ෙ? එê bP=තයP සංඛÇාෙq සh≥Eණ 

එකnව  $[යන 85- $[යන 100 ? අතර යැû åයාû. ෙදෙකP ^මa tවද, ෙකා$%&'( වාEතාව 
x¡ගPවPෙP ඉOහාසෙ+ වඩා?ම අObශාල ú ෙeශපාලන ම†ෂÇ සංහාරයû. ෙමම ප>DeÅය පWංශ ජනතාවට 

වැටg යeò, ƒරස අධÇාප&ක කට%?තa හැZයට ෙපෙනන ලeද මහජනතාවෙÑ පWසාදය =නාගPනට සම?bය. 

එය සංෙqò ෙeශපාලන සහ beව? වාද bවාදෙ+ අවධානයට ලabය. 

 ෙකෙ' tවද, bDවැ& Dයවෙ' ඉOහාසය &D ප>= හදාරන “ෂÇෙය^ට, අ” වශෙයP bbධ ෙල&Pවාò 

ෙරΩමයP ඒ ඒ වශෙයP සලකා බලeò, ෙකා$%&'( ෙ—දවාචකෙ+ කhපනය ෙගෙනන x>bතරයP åD? 

ෙලසåP අã? පWවෘ?O ෙනාෙq. සැබෑ පWවෘ?Oය නh ෙh ප¨ කාලෙ+ ò පවා ඒ සතÇය සාමානÇ මහජනතාවට 

±©මයa Jමû. ෙ—දවාචකෙ+ සෑම පWධාන අ=යරක ò ම, 'ටා[PෙÑ ‘ÉලාÑ', මාඕ ෙ'nංෙÑ ‘ෙ£§•ඨ ඉ=> xhම' 
සහ ඔÆෙÑ 'සං'කෘOක bcලවය’, ෙපාë ෙපා(ෙÑ ‘ඛමE රෑ‘', - ඒ අව'ථාෙq ò අප√EOම? ෙමාෙහාතa අ? 

කරගO. නß? ඒ æහ?සÇයP ඉaමKP “ඉOහාසයට” =යාරැ J ñෙ+ය. åDෙවa ඒ Dයëෙë සම'තය එකn 

කර මහජනතාව හßෙq තබPනට කරදර úෙ+ නැත. ෙh ß, එකnෙq ±©ම සහගත පWමාණය, ෙh ෙව,ම ඇO 
කරන ලද කhපනය úෙ+ ඉOP එයû. 

 කhපනෙයP ඇOකරන ප>≥Eණ ගැ'ම, ෙකෙ' tවද, පWදානය ෙකෙරPෙP ඒ එකnව හා මඟහැ>ය 

ෙනාහැå ෙලසåP බැ÷ පවOන නා(Dවාදෙ+ එකnව හා සංසPදනය කරeòය. නා(Dවාදෙ+ ඇ'තෙhPnෙq 
$[යන 25 යPන ෙකා$%&'(වාදයට වඩා ඉතා අ” ඝාතන ම(ටමåP ú බව පැහැ=[ ෙවû. ෙව,ෙh කEතෘ 

'ෙටෆ& ^E_වා bDP ෙh සංඛÇා වලට කතා කරPනට ඉඩ ෙදනවා ෙව†වට ඒ සංසPදනය ඉ=>ප? åçම 

&සා, ෙමම ෙව,ම දැෙවන ñ&පnරa වැ& අbයකට ප?bය. සමහර †ෙරPබEÑ ƒO◊මංසා පWංශ ƒOයට 

අ†ගත කරෙගන ඇත. (b«ෙ+ ප>'ථාƒය &ලධා>ෙයa ෙලස ෙ'වය කරeò %ෙදqවP xටමං åçමට හtë úවා 
යැû ñ'කා∂ ඩ’එ'ෙ(PÑ (Giscard d’Estaing) රජෙ+  ඇමOවරෙයaú ෙමා>' පැෙපාP (Maurice Papon) ට 
එෙරê පැවO 1997-98 න” bභාගෙ+ ò පWංශෙ+ එෙ' ƒO ෙවන' කරන ල=.) ^E_වා bDP පැහැ=[වම 

ෙකා$%&('වාදෙ+ “පංO $&' සංහාරය” සමඟ නා(Dවාදෙ+ “වාEñක $&' සංහාරය” සමාන කරû. ඔÆ ඒ 

 Stephen F. Cohen, Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography, 1888-1938 (New York: Alfred A. Knopf, 1973); and 2

Moshe Lewin, The Political Undercurrents of Soviet Economic Debates: From Bukharin to Modern Reformers (Princeton: Princeton 
University Press, 1974).

 Sheila Fitzpatrick, ed., Cultural Revolution in Russia, 1928-1931 (Bloomington: Indiana University Press, 1988), especially the editor’s 3

introduction, and her Russian Revolution 1917-1932, rev.ed. (New York: Oxford University Press, 1994).

6



ෙදකම වEග කරPෙP “ම†ෂÇ?වයට එෙරê අපරාධ” හැZයටû. එපමණa ෙනාව ඔÆ තව? පW£නයa ෙගෙනû. 
'ටා[P, මාඕ, ෙහN « $Pÿ, Ÿෙඩë කැ'ෙතâN, සහ අ&වාEෙයPම ෙපාë ෙපා(, යනාòP කරන ලද ෙකා$%&'( 

අපරාධ දැනග? ප¨ව බටêර aෂමාලාපකයP “ඔtP අµතෙ+ වැඳ x⁄ අය අ?හැර දැßව?, එය &හඬව සහ 

රහෙසP åçම” ය† “හtëJමa” ෙනාෙqදැû bමසû. 

 ෙh වාද bෂයයPට පWංශෙ+ bෙ£ෂ අ†නාදයa අ?ෙවû. 1930 ගණP පටP, බලයට  ප? වPනට වම 

සම?J ඇ?ෙ? ([ෙයාP ¤ලh (Léon Blum) ෙqවා ෆ‹ැP¨වා $තෙරාP (François Mitterrand) ෙqවා) සමාජවාò 
සහ ෙකා$%&'( එකnෙq ජනxWය ෙපරßණa හැZයට පමණû. ඒ eb?ව හtල &සා පWජාතාPOâක පාEශවය 

හැමbටම ඔtPෙÑ $තâපාEශවය bDP ඒකාÅකාර ෙමා'කq ෙවත දaවන ලද අවනතභාවය ෙÿnෙවP 
අමාරැෙq වැZණ. අෙනa පැ?ෙතP, 1940 ගණP Dට b« (Vichy) ê නා(Dවා= සබඳතා (පැෙපාP සhබPධය) 

&සා අවමානය ලබා DZයහ. එවැ& ෛඵOහාDක ප¨තලයක, “U.S.S.R. ගැන සතÇ දැනගැƒම” åD? bෙටක 

අධÇයන කට%?තa úෙ+ නැත. 

 තව ©රට?, ෙමම ෙව,ම ß[Pම කල එ¡ බêeò එbට සමාජවාò අගමැOවරයා ú ලයනë ෙජා'xP 

(Lionel Jospin) ට පාE[ෙhPn බÆතරය ලබාගැƒම සඳහා ෙකා$%&'( ඡPද අවශÇ ú අව'ථාවa bය. 

දafiණාංශ කථාකරැවP, එbට ‘ක, ෙපාත' සඳහP කර$P ජාOක සභාෙq නැfl DZෙ+ ඔÆෙÑ ආ ”ව bDP 
“අපරාධ ප¨°මa” ඇO ඒවාට සමාව අයැද නැO $තâ පාEශbකයPව ආරaෂා කරනවා åය$&. එයට පWOචාර 

දaව$P ෙජා'xP åයා DZෙ+ එය ෙගN['(වාòP (Gaullists) සහ ෙකා$%&'(වාòP &දහ' කරගැ ƒෙh 

එකßnව වැPනa යැû åය$& (එය වාද කළ හැå úවå). ඔtPව ආ ” කරPනට? තමP “ආඩhබර” 

ෙqයැû ඔÆ √ෙqය (එය අනාගැƒමå), මPද ‘&දහ'කරග?' අව'ථාෙq ò ÉලාÑ ගැන අනාවරණය J 
ෙනාO°ණ. එෙ'ම ෙමය හ=Dෙ+ åයන ලද වචන සvහයa ෙනාJය. ඔÆ v[ක?වය ©P වම ©_ ප>=, 

ෙකා$%&'(වාòP, ඔtPෙÑ අµත වැර= Oøණද, අûO úෙ+ පWජාතPතâවාò පWගO කඳtරටû. ඔtනට අ†ව, 

ෙඡNP-මç ල ෙපP (Jean-Marie Le  Pen) වැ& “ෆැfi'(වා òP” DZන ජාOක ෙපරßණ =හා මෘ©වට බලන 
දafiණාංශය සැකයට පාතâ úවa හැZයට සැල^K. (ෙකාPසEෙqZq දැaෙමP %n අය අµතෙ+ දවසක b«යට 

ක? ඇ= අය úහ.) ෙh DeÅය අවසP úෙ+ ෙගN['(වාòP අපහ¨ෙවP ර�÷ DZය ò, ෙගN['(වාò ෙනාවන අය 

සභාෙවP එ¡යට යෑෙම&. ෙමම ත?වය සමඟ bවාදය රෑපවාê&ය සහ ±ව?ප? කරා පැOර ñෙ+ය. 

 ඇ?ත වශෙයPම, ෙh bවාදය ෙh ෙපාෙ? කEතෘවරැPවද ෙදපැ?තකට ෙබදPනට සම?ෙවû. DයëලPම 

‘ෙකා$%&'(වාදෙ+ සමාජºය bදÇාව සහ ඉOහාස අධÇයනය සඳහා ú ෙaPíය’ (Centre d’Etude d’Histoire et 
de  Sociologie  du  Communisme) හා  ‘ෙකා$%&'ෙම’ (Communisme) න$P ú එê පEෙ+ෂණ සඟරාව සමඟ 

කට%n කරන පEෙ+ෂකයP ෙවO. අභාවපWාcත ඇƒ √{ගë (Annie Kriegel) නමැO ෙකා$%&'( අධÇයන ගැන 

±ෙරNගා◊ &Eමාතෘව>යට අ†ව ෙමම ෙaPíෙ+ අරßණ úෙ+ පWථම වරට ෙසNbය( ෙëඛනාගාර ඇnලට යPනට 
ලැø™ අව'ථාෙවP කට%n කළ තරැණ රැDයP ඉOහාසඥයPෙÑ ෙසායා ගැƒh ව[P &D පWෙයNජන ගැƒමû. 

එෙ'ම ෙපPවා =ය %?තa නh, ෙh පEෙ+ෂකයP ෙකා$%&'(වාòPව DZන ලද අය ෙහN ඒ අයව ස◊පෙයP 

ආශ§ය කළ ඒ පාෙEම ñය අය බවû. ඉOP ඔtP ෙබò යPෙP ඔtPෙÑම ෙපා© අµතය ගැන ඔtP තaෙ'රැ 
කරන අPදමටû. ඒ &සා, 'ක, ෙපාත' &සා ඇOවන ෙeශපාලන ^ණා_ව ගැන ෙහN”වාව දැෙනeò, ^E_වාෙÑ 

පWධාන හtëකරැවP ෙදෙදනා, රැDයාව ෙව†ෙවP DZන &කල' වE?, සහ óනය ෙව†ෙවP DZන ෙඡNP-ãb 

මාEෙගා[P, ^E_වාෙÑ &E2ත &ගමන ව[P පWDeÅෙ+ම ෙවP úහ. 

 ඉOP අx bවාදෙයP පටP ග&ß. ෙමය පWංශයට පමණa bෙ£fiත ෙනාúවå. අෙc Dයවෙ' ආඥාදායක 

eb?වෙ+ ආචාර ධාE$ක සමානා?මතාවය ගැන පW£න කරන සෑම අව'ථාවක ò ම ෙමය වැදග? ෙq. ඇ?ත 

වශෙයPම, “ආඥාදායක?වය” යන සංකëපය ෙගෙනන සෑම අව'ථාවක ò ම ෙමය වැදග? ෙq. මPද, 

නා(Dවාදය “පරම ©•ට?වය” හැZයට ¨bෙ£– ත?වයa දැçම ෙකාතරh තහtරැව ඇ?දැû åයෙතා? ඒ හා 
සැසෙඳන ඕනෑම දැයa පහ¨ෙවP සැකයට භාජනය ෙවû. 

 නා(Dවාදය ගැන ෙකෙරන ෙh තaෙ'රැෙq bbධ ෙÿnP අතර, වැ¥ෙයPම පැහැ=[ව ෙපƒ යPන ෙමයû: 

බටêර පWජාතPතâවාòP ෙදවැ& ෙලNක %eධයට ñෙ+ “ෆැD'(වාදයට” එෙරê ෙගN9ය “ජනxWය ෙපරßණa” 
හැZයටû. තව ©රට? åයෙතා?, නා(ìP bDP බÆතර %ෙරNපය තම අÅවාසය කරග?තද, ìතල %eධය nල ò 

ෙකා$%&'(වාòP ඔtනට තEජනයa úෙ+ ©>P Dටû. ඉOP, ක¡P DZ උ™¨h ≥Eවාගා◊P තරhම ඉහළ 

ම(ටමåP පWජාතPතâවාදය සඳහා ú පර©ව පැවOය ද, ඊට ඔ(_ ඇë9ෙh Mඩනය සැලåය %n අ” 
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පWමාණයåP පැවOණ. එෙ'ම එය අවසP úෙ+ “©•ට අÅරාජÇෙ+” අවසාන මහා ෙëකh ú $කාෙයë 
ෙගාරබෙචාq, ìතල %දධෙයP පරම සටPකා$යා ú ජනාÅපO ෙරානë∂ ෙEගPව සෙහNදර?වෙයP 

වැළඳගැƒෙම&. ෙකා$%&'(වාදෙ+ කඩා වැ…ම Deධ bය. ඒ &සා, †ෙරhබEÑ වැ& න”වa කැඳúෙ+ නැත. 

එෙ'ම “•ටාචාරෙයP එෙතරට ෙල&Pවාදය xටමං කර† xKස සvහාය?තවාදෙයP අûPවන bÅව? 
පWOප?O සැක¨ෙP නැත. ඉOP ඒ &සාම තවම? ජාතÇPතරව x¡ගැෙනන ත?වයåP ෙකා$%&'(වාò ආ ” 

පවµ. 

 ෙමෙ' ෙදයාකාර ú දෘ£ZයåP අx ෙමය දැ√මට තව? ෙÿnවa ව†ෙ+ නා(Dවාදය එê ඉහළම 

අසාධාරණ?වෙ+ පැවෙතeò %ද පරාජය &සා එය ඇද වැ…ම? එê ò එê සh≥Eණ ෙඝNර බව ෙලNකයාෙÑ 
මතකෙ+ සදහටම සටහP Jමû. ඊට පටහැ&ව, ෙකා$%&'(වාදය, එê ඉහළම අසාධාරණ?වෙ+ පැවෙතeò, 

bජයගCහණයåP x©h ලබන ල=. ඉOP ඒ &සා එê ජවය පහව යPනට තව? අඩ Dයවසa කë ලබාගPනා 

ල=. 'ටා[P ගැන බාෙගට සමාව අය=Pනට?, සමහර අව'ථාවල ò, සමහර අසාEථක නායකයP -1968 ò 
ෙචෙකා'ෙලNවැåයාෙq ඇෙලaසැPඩE ‡¤ෙචa (Alexander Dubček) වැ&-, තමP පව?වාග? ක{මයට “මා†–ය 

ßÆ™වරa” ෙදPනට පවා වෑයh ග?හ. ෙh අඥාදායක?වයP ෙදෙකê එåෙනකට පර'පර ú අවසානයP 

ෙÿnෙවP නා(ìPෙÑ Dය,ම රහ' වසර 50 කට ෙපර ෙලාවට ෙහ¡කරන ලeෙeය. නß? ෙසNbය( ෙëඛනාගාර 
bමEශනය åçම අප පටP ගPෙP දැ†û. නැෙගනêර ආDයාෙq සහ å%බාෙq ෙතාරnරැ තව ©රට? ìë තබා 

ඇත. 

 ෙh අසමාන ෙලසåP ෙතාරnරැ ලබාගැƒමට හැåයාව පැවµෙමP bෂයv[ක සලකා බැ9h තව? bශාල 

කර දaවû. üතE, කාP(, ගEෙත, æෙතNවP, සහ එෙමPම මාa'  ෙÑ ද උපP°h xêZ “•ට %ෙරNපෙ+ 
හදවOP නැඟ ඒම &සා නා(Dවාදය දැ¥ ර^ෙසa හැZයට බටêර වැDයPට ෙපƒ යû. අෙනa පැ?තට, 

ෙකා$%&'(වාදය ය† %ෙරNපෙ+ මාûhබඩ ú රැDයාෙq හටග? ෙඵOහාDක bකෘOයa හැZයට ඔtP දåO. 

එය -ආDයාව- තරh ඈතක Deධ úවa යැû ද, ෙටාë'ෙටNû සහ ෙඩා'ෙටාûෙව'å Dê úව?, “•ටාචාරය 
ගැ‚රට ßë ඇදග?ෙ? නැO තැනක හටග?තa හැZයට සලකO. 

 නා(Dවාදය ෙවන' යැû åයා දaවන පරම ලaෂණය ෙහාෙලNෙකN'( යැû හැ\Pෙවන ජන සංහාරයû. 

එය සh≥Eණ වාEñකයa සහß[P nරPකර දැ◊ම අරබයා කරන ලද ¨bෙ£– ෙඵOහාDක අපරාධයå. 
†ෙරhබEÑ කාලෙ+ ò ඒ අපරාධයට ‘ජාO ඝාතනය’ (genocide) යන පදවහර එකn bණ. එûP %ෙදq ජනතාවට 

ෙලNකයාෙÑ හෘදය සාafiය හßෙq ඔtPෙÑ මෘතJරයPෙÑ මතකය පව?වාෙගන යPනට ගh2ර ú වග√මa 

පැටtK. ‘අවසP bස¬ම’ ගැන මහජන දැ†මa ඇOúෙ+ ඉතා ෙස$P. 1970 සහ 1980 ගණP අතෙE ò, එනh 

ෙකා$%&'(වාදෙ+ ජවය ක{මෙයP අ”J යන වසර වල ò ම එ ්ෙතාරnරැ කලඑ¡ බැ'ෙ'ය. ඉOP ෙh පර'පර 
De‰P අතරමැeෙe, ෙකා$%&'(වාදෙ+ කඩා වැ…ම දåPනට ලැෙබeò [බරë ෙලNකය, ඒ අවසාන එ=>කාරයP 

ෙදෙදනාව eb?ව පW$OයåP සලකා බලන ත?වයට xbස DZයහ. 

 ඒ අ†ව, බටêර ßíණ ෙලNකෙ+ සහ බටêර රෑපවාê&ය nල ê(ලE සහ නා(Dවාදය වEතමානෙ+ 
&තර දåPනට ලැෙබPනå. ඒ? 'ටා[P සහ ෙකා$%&'(වාදය දåPනට ලැෙබPෙP ඉඳêටක පමK. êට±-

ෙකා$%&'(වාòPෙÑ ත?වය හා බැ÷ ඇO අප√EOයa නැත. අෙනa අතට ෙකාතරh ©ර'තර tවද, ෙකාතරh 

යාPතමකට ගෑJ Oøණ ද, ප¨තැbëලa පWකාශ ෙනාකරPෙP නh නා(Dවාදය හා ඇO ඕනෑම අµත 
සhබPධයa අ&වාEෙයPම ෙනාමැෙකන කැළලa ඇO කරû. ඉOP, මාZP ෛහûෙඩගE සහ ෙපNë ඩ මාP 

(Paul de Man) යන ෙදෙදනාෙÑ «Pතනෙ+ හරය ^මaදැû =ñP =ගටම ෙහ¡ෙව$P සදහටම å¡Z J ñෙ+ය. 

ඊට සහß[P පටහැ& ආකාරෙයP, 'ටා[P යටෙ? වසර ගණනාවa DZ පWංශ ෙකා$%&'( පaෂෙ+ සාêතÇ 

සඟරාෙq කnවරයා ú ãb' ආEෙගාP (Louis Aragon) 1996 ò cෙලûෙඩ (Pléiade) සhභවÇ සාêතÇ  අතර 
පWකාශනය ලබා ග&eò ±ව?ප?කලාෙqòP ෙවOP ඔÆෙÑ කලා දaෂතාවයP ගැන මහ? පWශංසාවට පාතâ 

úෙ+ය. DයëලPම ඔÆෙÑ ෙeශපාලනය ගැන &හඬව DZයහ. ('ෙකා$%&'(වාදෙ+ ක, ෙපාත' KGB  ෙ+ 

≥Eවගා$යා ú GPU ට [යන ලද කbයa නැවත ඉ=>ප? කරû.) එෙමPම, 'ටා[Pවාò කbෙයa ú, ෙනාෙබë 
තෑÑගåP x©h ලැà, පා¤ෙලN ෙනරෑඩා (Pablo Neruda), ඒ වසෙE ò ම ඔÆ ෙපƒ DZ දැaම ෙව†ෙවP, Il 
postino නh Dනමා කෘOෙයP x©h ලැæය. 'පාéඤෙ+ b∞ «ෙë රෙ( තානාපOවරෙයa හැZයට ඔÆ 1939 ò 

ෙකා$PටEP ê සැබෑවටම êට± ඒජPතවරෙයa úවා යPන, සහ 1953 ò 'ටා[PෙÑ මරණය හßෙq අතÇÅක 

පWශංසා කාවÇ පද රචනයa [Â බව, DයëලP bDP ෙනාතකා හැ>යහ. ෙමවැ& නා(D හා ෙකා$%&'( අතර 

ෙවන' ෙලDP සැල^ණ Êbත ගණනාවa ගැන ඉමa ෙකානa නැO ලැû'nවa ෙගන ආ හැåû. 
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 ඊට? වඩා ෙබෙහbP ^රැවë ú ත?වයa නැෙගනêර ෙලNකෙ+ පවOû. DරකරැවP DêකරPනට එê 
පැවO ÉලාÑ කඳtරැ ෙකෟnකාගාර වලට හරවා නැත. කෘ£ෙචqෙÑ 'ටා[Pහරණ %ගෙ+ ò ඒවා Dයëල °මට 

සමතලා කර දැßK. 'ටා[PෙÑ උපහටයP Dêකර† xKස, ෙසාෙලාqå (Solovki) නමැO උ?තරධÁැවෙ+ 

කඳtරåP ෙමා'කq ෙවත ෙගෙනන ලද åD? bෙ£ෂයa නැO ගලa, ã¤යාPකා චnරශ§ෙ+ (Lubyanka 
Square) ෙකළවරක පවOන ෙ' පැ?තකට දැv 'මාරකයa හැZයට තැPප? bය. එතැන තවම? KGB ê ßë 

කාලෙ+ xê_වන ලද vල'ථානය පවOû. ෙh පාã Dêවටනයට &Oපතා එන අය,වP නැත. දැ¥ මාEග 

තදබදයa හරහා ඇb? එයට xbDය %nû. එෙ'ම, එê ඉඳêටක දåPනට ලැෙබන පරෙවÜච මë ෙපා^රa 

හැෙරPනට ෙවන? සැමරැමa ද ෙනාමැත. ඊට ෙවන' ෙලසåP, තවම? ෙබාෙහN නගර මැeෙe ෙල&PෙÑ පWOමා 
දåPනට ලැෙ¤. ඔÆෙÑ ම$ය ඒ සඳහා ú ෙසාෙහාPෙගû ෙගෟරවƒය ෙලDP &දා DZû. 

 එපමණa ෙනාව &aම ñය ෙකා$%&'( ෙලNකෙ+ හැම තැනකම පාෙÿ, ඊට වගåව %n &ලධාçP 

åDෙවaව න” මඟට ෙගන යෑම ෙහN දËවh òමa D©úෙ+ නැත. ඇ?ෙතPම, හැම තැනකම, ෙකා$%&'( 
පaෂ, ෙබාෙහN bට අã? නh ව[P, ෙeශපාලන xZෙ+ තරඟ කරO. 

 ෙමයාකාරෙයP, කාලයa ජනරාë ජරෑෙසëaD (Jaruzelski) ආ ”ෙq සාමා Ωකෙයa ú ඇෙල aසැPඩE 

aවා'ƒෙව'å (Aleksander Kwasniewski), 1996 ò ෙපNලPතෙ+ ජනාÅපO තරඟෙයP ජයග?ෙ?ය. එê ò 
පරාජය úෙ+ (මැOවරණ පWචාරණයට එතරh දaෂතාවයa ෙනාදැaú) ෙකා$%&'(වාදයට සංෙaතමය bෙරNධය 

දaව$P තරඟ කළ ෙලÜ ව9ෂා (Lech Walęsa) ය. හංෙÑ>යාෙq 1994 Dට 1998 දaවා අගමැOව DZ Éëයා 
ෙහNEP (Gulya Horn) එම රෙ( අවසP ෙකා$%&'( ආ ”ෙq සාමාΩකෙයå. ඔÆ ෙසN bය( හßදාව සමඟ 

එකnව එරට නැඟ ආ bෙරNධතාවය මEධනයට 1956 ò කට%n කළ $9ෂා සාමාΩකෙයå. එෙහ? ඊට ෙබෙහbP 
පටහැ& ෙලDP, යාබද ඔ'Zœයාෙq êට± ජනාÅපO කE( ෙවNëහûh (Kurt Waldheim) ෙÑ නා (D ඉOහාසය 
ෙහ¡Jම? සමඟ සම'ත ෙලNකයම ඔÆව සමාජෙයP ෙනරපන ල=. ෙකා$%&'( සාමාΩක කා∂ප? ර�ග? 

බටêර සාêතÇධරයP සහ ප¨කා9න නැෙගනêර සාමාΩක?වය දැරෑ අයව,P åDbෙටක 'ටා[P ෙව†ෙවP 
අ,ෙගN¨වP හැZයට කට%n ෙනාකළ බව සැබෑවå. එෙ' tව?, ඔtPෙÑ අµතය ගැන වEතමාන &හඬතාවය 

åයා පාPෙP ෙකා$%&'(වාදය නා(Dවාදයට වඩා ©•ට?වෙයP අ” යැû åයාද? 

 ‘ෙකා$%&'(වාදෙ+ ක, ෙපාත' n[P ඇOවන bවාදය ◊ට x¡nරa ෙසායා ගැƒමට උපකාර ෙවû. එක 
පැ?තåP, [බරë ‘ල ෙමNP∂' (Le Monde) ê අදහ' දaවන අය වාද කර†ෙ+ ෙනාh ෙපP Dට පැçDය දaවා 

එක ෙකා$%&'( ෙමෙහ%මa ගැන කතා åçම ƒතÇා†≈ල ෙනාවනවා åයාû. ඛමE රෑÈ bDP කරන ලද 

ජනවාEñක සvලඝාතන හ>යට nPවැ& ෙලNකෙ+ රැවPඩාෙq Deධ úවa හා සමාන යැû åයාû. නැ?නh 

ආDයාෙq “ගhබද” ෙකා$%&'(වාදය %ෙරNපෙ+ “නාග>ක” ෙකා$%&'(වාදෙයP පැහැ=[වම ෙවන' úවa 

åයාû. එෙ'? නැ?නh, ආDයා† ෙකා$%&'(වාදය ය† අÅරාජÇbෙරN‰ ජාOකවාදයa යැû පමණa åයාû. 
ෙමයාකාරෙයP දaවන %ෙරNMය ෙaPÍය කරග? අකැම?ත nල සැඟව ඇ?ෙ? ෙකා$%&'(වාදයට එෙරêව 

$&' ඝාතන සංඛÇාව වැ¥ කර† සඳහා ú É ”වa යැû åයා, එය Dයãම වාමාං“කයPට එෙරê úවa 

හැZයට ෙපPJමටû. අෙනa පැ?ෙතP අදහ' දaවන, ෙකාPසEෙවZqවාò ල ŸගාෙරN (Le Figaro) ê අයව,P, 
ඌණකරන සමාජbදÇාව ය† ෙකා$%&'(වාදය &EෙදÇNෂ කරPනට ෙයාදාග?තa හැZයට පාÜචëකර 

පැ?තකට දමO. ඔtP x¡nරැ ෙදPෙP මාa'වාò-ෙල&Pවාò ආ ” ය† ෙලNකෙ+ හැම තැනම එකම 

අû¥යෙලාΩෙයP සහ සංbධානා?මක සැලැ¨ෙමP හැ©න ලeදa åයාû. ඉOP ඒ අ?හැර දැ$ය ෙනාහැå 
කරැණට ද යZP පවOන උපෙeශක අදහසa ඇත. අOශය වාමාං“ක පැ?ෙතP ෙහාëමP කර$P &තර DZන 

අයව පWOaෙ•ප කරPනට සමාජවාòP åයාගPනා ඕනෑම රෑපයåP ෙපƒ DZන අයට ෙනාහැåû. (ජනxWය 

ෙපරßණ ය† åD? ෙලසåP හටග? අහhබකාරයa ෙනාෙq.) 

 ෙh bවාදය සමථයකට ප? කරPනට ‘ක, ෙපාත' සඳහා [x සපයන ෙදපැ?ෙ?ම අයට ඉඩ ©Pෙනා?, යh 
කාලයක ò “සෙහNදර?වෙ+” පaෂයa úෙ+ ද, ඒවා Dයëල සඳහා ෙල&Pවාò අÜÏව භාbතා ú බව ගැන åD© 

අසhමOයa අපට හß ෙනාවන බව åව හැåû. පැහැ=[ව දැන ගැƒම සඳහා, ආකෘOය bbධ සං'කෘOක 

පැOකඩ වලට bbධාකාරෙයP ෙයාදා ෙගන ඇත. මාEෙගN[P ෙපPවා ෙදන අ%ෙරP, රැDයාෙq ජන Mඩනෙ+ 
පWධාන ඒජPතවරයා úෙ+ ඒ සඳහා bෙ£ෂෙයP xê_වන ලද ෙeශපාලන ෙපා9Dයû, එනh ෙචකා-GPU-NKVD-
KGB, óනෙ+ එය මහජනතාවෙÑ &දහ' හßදාව ú අතර, කාhෙබNජෙ+  එය nවa^ කර බැඳග? xZසරබද 

ගැටවරයP úහ. ඒ අ†ව ජනxWය අû¥යෙලාΩෙයP å{යා?මක Jම රැDයාවට වඩා ගැ‚රåP ආDයාෙq දåPනට 
ලැ°ණ. එනß?, හැම පැ?තක ò ම, අරßණ úෙ+, ඉතා ßë කාලෙ+ ò ෙල&P åÂ ෙලDP “හා& පß™වන 
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කෘ◊P වැ&” - “ජනතාවෙÑ හnරP”, මEධනය åçමû. තව ©රට? åයෙතා?, 'ටා[P Dට මාඕ දaවා, ෙහN « 
$P දaවා, åh ඉë ¨P දaවා, ෙපාë ෙපා( දaවා, ෙh වහර =ව යන බව ඉතා පැහැ=[û. ඒ සෑම අã? 

නායකෙයa ෙවතම ෙභෟOක ආධාර සහ ඔÆට ක¡P DZ අයෙÑ අû¥යෙලාΩමය x°òම යන ෙදකම ලැøණ බව 

ෙපƒ යû. ඉOP සh≥Eණ චක{යa ප>≥Eණ Jමට, ෙපාë ෙපා( ß[Pම ඔÆෙÑ මාa'වාදය ඉෙගන ග?ෙ? 
1952 ò පැçDෙ+ ò ය. (ෙජNP-ෙපNë සාතâ සහ ෙමාç' මEෙලN-ෙපාPZ යන දාEශ&කයP ෙදෙදනා “මා†–යවාදෙ+” 

bPද‚ව වPනට 2ෂණයට හැå යැû ෙපP†h කරeòය.)  ඉOP කෲර?වෙ+ සංඛÇා?මක ම(ටම ගැන bවාදය 4

පවOPෙP නh, eb?ව පW$Oය °ඳ වැෙ(. ෙකා$%&'(වාදය ය† දැ¥ ෙලDP සාපරා‰ ආඥාදායක?වයa බව 

ෙපƒ යû. 

 ඒ?, bවාදය අපරාධෙ+ Éණා?මක පැ?තට මාරැ කරPෙP නh, ෙh පWOඵලය පහ¨ෙවP අෙනa පැ?තට 

හැරbය හැåû. ෙමê ò නැවත? µරණා?මක සාධකය ෙවPෙP,  නා(Dවාදෙ+ ¨bෙ£– ©•ට 'වභාවය හැZයට 

වාEñක සංහාරය තහtරැ åçම? සමඟû. සැබැbPම ෙh පW$Oය අෙන^? êංසාවට හා Mඩනයට ලaú Dය, 
ක ඩායh ගැන? b£ව ෙලDP ෙයාදා ගැෙP. ආEෙh&යා†වP Dට ඇෙම>කා මහාeJප ෙදෙaම 'වෙeÌP 

දaවා (bbධ ම(ටh අ†ව Deධ úවා යැû සැලෙකන) ඔtPෙÑ අ?දැ√h වEBකරණයට ‘ජාO ඝාතනය’ යන 

පදය ෙයාදා ගැෙනû. ±©මයa ෙනාවන ෙලDP, ෙමෙ' වාEñක සංහාරය වැ& යැû අභÓපගමනය කරන ලද 
සමානතා ෙබාෙහාමයa ƒතÇා†≈ල නැතැû åයා?, අපවාදා?මක යැû åයා?, පWOaෙ•ප J ඇත. එෙ'ම, ‘ල 

ෙමNP∂' ê පළ ú ෙගෟරවයට පාතâ ú පEෙ+ෂකෙය^ෙÑ එa අOසැෙකø (overexcited) මත දැaමa,  

^E_වාෙÑ හැ\PJම ෙසමැZa bෙරN‰ යැû åයා පWDeÅෙ+ පWOaෙ•ප කරන ල=. 

 එෙහ?, නා(D 2ෂණෙ+ bෙ£ෂ?වය සඳහා ෙවනම වැදග?කමa පටවන තව?, ආෙqගÌ9?වෙයP අ” 
වාද ඇත. සෑම තැනකම පවOන අපරාධ ƒO, අÔපWාය අ†ව, ෙයාදා ගPනා ලද කෲර?වය අ†ව, යනාò වශෙයP 

ඝාතනෙ+ bbධ ම(ටh ගැන පැහැ=[ කරû. ඒ අ†ව, ඉතා ඈත කාලයක ò ෙEමP∂ ආෙරාP (Raymond Aron) 
සහ මෑත කාලයක ò ෆ‹ැP¨වා ෙE (Francois Furet) යන ෙදෙදනාම ෙකා$%&'(වාදෙ+ ©•ට?වය ගැ න 
ඒකමOක úව?, ෙeශපාලන අරßණa කරා යෑමට සvලඝාතනය ෙයාදා ගැƒම සහ ෙකාතරh bකෘO tව?, 

ජනවEගයa ß[†±ටා දමPනට සvලඝාතනය ෙයාදා ගැƒම ගැන අතර ෙවනසa ඇතැû ෙපPවා ©Pහ.  ඉOP 5

ෙමයාකාරෙයP බලeò, නා(Dවාදයට වඩා අ” ©•ට?වයåP ෙකා$%&'(වාදය ඇතැû නැවත? ෙපƒ යû.  

 එෙ' tවද, එෙ' යැû b£වාස කළ හැå ú bෙ£ෂ?වය ඉතා පහ¨ෙවP එê ÌEෂය මOP අෙනa 

පැ?තට හැරbය හැåû. උදාර පරමාදEශයක නාමෙයP මහා ජන ඝාතනයa åçම පහ? අරßණක නාමෙයP 

එවැPනa කරනවාට වඩා ඉතා මහ? ෙලDP bකෘO úවa යැû, bෙ£ෂෙයPම, නැෙගනêර %ෙරNMය 

bමOකයP තEක කර ඇත.  නා(ìP åD bෙටක? තමP සeÉණව? යැû ෙබාරැවට åයා පාPනට වෑයමa 6

ෙනාග?හ. ෙකා$%&'(වාòP ඊට හා?පDPම ෙවන' ආකාරයåP, ඔtPෙÑ මා†–යවාදය ගැන අණෙබර 

ගැ∞හ. ෙලNකය වටා $[යන ගණනa දශක ගණනාවa O'ෙ' රවටා තැàහ. මහා bශාල ම(ටමåP කළ 

$&' ඝාතන ව[P අපවාද ෙනාලබා ගැලtනහ. නා(ìP bDP අû¥යෙලාΩමය උ?සවාකාරයa ෙනාමැOව 
ඔtPෙÑ bP=තයPව මරා දැvහ. ඒ? ඊට ෙවන' ú ෙකා$%&'(වාòP ඔtP °ëලට ග? අය ලවා 

“වරදකාç?වය” x¡ගPනා ලද පාෙපNÜචාරණයPට අ?සP ලබාග?හ. එමØP bP=තයPට පaෂෙ+ ෙeශපාලන 

දැaෙh “&වැර=තාවය” x¡ගPනට Deධ úහ. නා(Dවාදය අවසානෙ+ ¨bෙ£– úවå. (ßෙසා[&ෙÑ ෆැD'(වාදය 
åD? ෙලසåP තරඟකාç ෙනාúවå). ඊට ෙලNකෙයP ගැ†hකරැවP එකn úෙ+ නැත. ඊට bරැeධ ෙලDP, 

ෙකා$%&'(වාදෙ+ b£Jය බව එය මහ? ෙලDP ෙලාව ±රා පැOර යPනට අවසර ©PෙPය. 

 ඇෙëP ෙබසැPෙසාP ත=P åයා පාන ප>eෙදP, අවසානෙ+ åයPනට ඇ?ෙ? ^මන අû¥යෙලාΩෙයP 

අÔෙcWය ලeද? ඝාතනය ය† ඝාතනය åයාû. ෙමය නා(DවාදෙයP සහ ෙකා$%&'(වාදෙයP  යන ෙදෙකPම $ය ñය උපහටයPට එකෙ' බලපාPනå. එවැ& පරම සමානාමකමa හැනා ඇෙරP∂( 7

(Hannah Arendt) ෙÑ “ආඥාදායක?වෙ+ vලාරhභ" (Origins of  Totalitarianism) යPෙP ෙගන හැර පා ඇත. 

 Maurice Merleau-Ponty, Humanism and Terror, trans. John O’Neil (Boston: Beacon Press, 1969).4

 Raymond Aron, Democracy and Totalitarianism, trans. Valence Ionescu (London: Weidenfeld & Nicolson, 1968); and François Furet, 5

The Passing of an Illusion: The Idea of Communism in the Twentieth Century (Chicago: University of Chicago Press, 1999).

 For example, Aleksander Wat, My Century: The Odyssey of a Polish Intellectual, ed. and trans. Richard Lourie, with a foreword by 6

Czeslaw Milosz (Berkley: University of California Press, 1988); and Vasily Grossman, Life and Fate, trans. Robert Chandler (New York: 
Harper and Row, 1985).

 Alain Besançon, Le malheur du siècle: Sur le communisme, le nazisme, et l’unicité de la Shoah (Paris: Fayard, 1998).7
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පeධO ෙදකම තම bP=තයPව අß අßෙq ඝාතනය කරන ලeෙe ඔtP කළ ෙදයa &සා ෙනාෙq. (එනh 
ෙරΩමයට bෙරNධය පෑ &සා ෙනාෙq.) නß? ඔtP ඔtP ú &සාය. %ෙදq ú නැ?නh ^ලාa ú &සû. ෙh 

දැaෙමP බලeò, පහළ මධÇම පංOෙ+ “^ලාa” යන වහර >D ෙ' ෙයාදා ගත හැå úවå. එය “%ෙදq” ෙමP 

ÊවbදÇා?මක úවa ෙනාú &සා අ” වශෙයP මාරක úෙ+ යැû åයPන &ෙ£ධනය J යû. සමාජºය සහ 
ජනවාEñක යන වEග åçh ෙදකම එක හා සමාන ෙලDP අbදÇා?මක ක{මෙqද úහ. 

 ඒ?, අ†¿Oකව සhමත කරග? උපහටයP සංඛÇාව වෙÑ ෙනාව ෙh පWමාණා?මක තEකයP åDවa 

“අëලාගPනට” ෙනාහැåû. ෙeශපාලන “©•ට?වෙ+” පWමාණයP ගැන එකඟතාවයa ඇOකර ගැƒමට ෙනාහැå 

බැbP, Dය, අගැ%h x¡බඳ ú b&£චයP ඒවාෙ+ කEතෘවරැPෙÑ අû¥යෙලාΩයPê කැමැ?ත ෙපPවනවා 
පමණa යැû සමහර පEෙ+ෂකයP åයO. 

 එවැ& “පWතÇaෂවාò” සමාජbදÇාඥයP, ඒ &සා, åයා DZ†ෙ+ අµතය වටහා ගැƒම සඳහා ආචාර 

ධාE$ක පW£න අදාළ නැO බවû. ∑තන %ෙරNපෙ+ ෙeශපාල&ක ú පWOaෙ•පයP මහ? හඬåP Deධ Jම ඊට 
උදාහරණයå.  හැ\PJම අ≥රැ ප>DeÅ ගණනාවa ෙපPව û: 1939 ò ෙග'තා ෙපN bDP $&¨P 7,500 a 8

ර�åයාවට බඳවා ගැƒම සැස\ය %n ව†ෙ+ NKVD bDP 366,000 a (ÉලාÑ ෙ'වකයPද ඇn,ව) ර�åයාවට 

බඳවා ගැƒම සමඟû; ෙකා$%&'( පaෂය පWOaෙ•පය වග√මa හැZයට සැල≈හ. ඒ? නා(D පaෂය එය 
එෙ' සැල^ෙq නැත. එනß? ෙh පර'පරයP ගැන åD© &ගමන කරා එළ≤මa D©úෙ+ නැත. ඒ ෙව†වට 

අxට åයPෙP ඒ ෙරΩමයP ෙදෙaම යටෙ? ජනතාවට පWOaෙ•පය ‘එ=ෙනදා Êbතෙ+ හැ=යාවa’ හැZයට 

පැවරැණ බවå. එය Deධ úෙ+ අû¥යෙලාΩමය ෙÿn වලට වඩා Dය ත?වය යහප? කරගැƒෙh අÔපWාෙයP 

åයාû. තව ©රට? අxට åය†ෙ+ bcලවයට ෙපර ගhබද රැDයාෙq පWOaෙ•පය හැම අත පැOර Oøණාය 
åයා?, එය පWංශ ජැෙකN°යP, ඉංBCD x%>ටP, 'පාéඤ සba¨ම සහ ඇෙම>කP මැකාOසh යටෙ? තව 

ìඝÛෙයP පැOර යන ලද බව?ය. ඉOP ඒ “මායhකාçයP අëලන x'¨” ගැන පැහැ=[ ෙකෙරන හ¬Pවාòම nල 

එක හා සමාන ú ගOලaෂණ O°ය %nû. 

 ඒ?, එෙ' දැ√ම ය† හැම අත ú ෙeශපාලනයP සහ අû¥යෙලාΩයP මානවෙqදයa දaවා අ”කර9මa 

යැû එûP ෙපP†h åçමට යෑමa Deධ ෙq. එය ඉ_කර$P, කතෘවරැP ƒරස ෙලDP අxට තහtරැ කරPෙP, 

හැනාÿ අෙරP∂(ට පර'පර ෙලසåP, “නා(D/ෙසNbය( සමානතා” ය† “bෙ£ෂ ෙලසåP ‘ඒකාÅකාç’ ú 
පWපංචය” පWOaෙ•පයට පWමාණව? නැතැû åයාû. ඊට? වැ¥ෙයP යමa ෙමතැන ඇත. නා(D/ෙකා$%&'( ක{ම 

සහ බටêර ක{ම අතර ෙවනස “පWමාණා?මක úවa $ෙසක Éණා?මක úවa ගැන ෙනාෙq.” එක හා සමාන යැû 

ඇඟJමට ෙකා$%&'( සහ නා(D 2ෂණය උãcපා දැaJම ඒ &සා ìතල %eධෙ+ ප>භවයP ú අතර -යZP 

=ෙවන අû¥යෙලාΩය úෙ+ වසර bDපහa ±රා පැවO සමාජ-ඌනනවාòමය (social-reductionist) ෙසNbය(වාදයû. 

 එෙ' බලeò, ෙh ප>DeÅයa n[P ප>DeÅයa =හා බලන ක{මෙqදය ෙයNජනා කරPෙP ෙකා$%&'( 

2ෂණය ගැන åD© bෙ£ෂ ෙකා$%&'( බවa නැත යPනû. එෙ'ම නා(D 2ෂණය ගැනද bෙ£ෂෙයP නා(D 

බවa ගැ¤ව නැත. ඉOP ඒ &සා ෙë හැü ෙසNbය( පEෙ+ෂණය ê' බවåP %n මහා bශාල අ, පැහැO 
මානවෙqò අ¬රැ පැëලමa බවට ප?ෙවû. එෙ'ම ෙසNbය( %&යනය, ෙවන? ෙරΩමයකට අ” වැ¥ ෙනාවන 

ෙලDP නරක ෙනාú තව? %ගයක Oà තව? රටa පමණa බවට ප?ෙවû. නß? ෙමය පැහැ=[වම bකාර ú 

åයමනå. ඉOP ඒ &සා අප නැවත? ආචාර ධාE$ක b&£චය x¡බඳ ගැට,වට xbෙසß. එය අµතය ගැන 
වටහා ගැƒෙh ò අûP කර දැ$ය ෙනාහැåය. ඇ?ෙතPම $&සා ෙවOP අûP කර දැ$ය ෙනාහැå úවå. 

 bDවැ& Dයවස ය†, ෙකෙ' tවද, ආචාර ධEම bභාගයP v[ක වශෙයP සදාත&ක වEග ෙහN 

ෙලNෙකN?තර සංකëපයP ගැන ෙනාJය. එය පWධාන වශෙයP ෙeශපාලන පaෂපාµ?වය ගැන úහ. එනh, ද^ණ 

සහ වම යන ෙeශපාල&ක මතවාදයP úහ. සා†කhxක සමානා?මතාවාදයට එක පැ?තa ßë තැන ©P අතර 
අෙනa පැ?ත †වණaකාර අ†ක{මයට ßë තැන ෙදන ල=. ඒ? ඉOP සමාජය bනාශ ෙනාකර ෙh එක 

පැ?තåP ෙහN එන vල ධEම පරම ෙලDP අ†«ත කළ ෙනාහැåයාව &සා, ∑තන ෙලNකය සමානා?මතාවය 

ෙසායන Mඩනෙ+ සහ වැඩකරන ıරාව[යක අවශÇතාවය අතර &O ගැ_මක êරJ DZû. 

 Sheila Fitzpatrick and Robert Gellately, eds., Accusatory Practices: Denunciation in Modern European History, 1789-1989 (Chicago: 8

University of Chicago Press, 1997).
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 ඔtPෙÑ පWමාණා?මක 2ෂණ අගැ%h කරeò නා(Dවාදයට වඩා '∆ර Éණා?මක වාDයa 
ෙකා$%&'(වාදයට ලැෙබPෙP ෙh සංධාවය (syndrome) &සාû. ෙකා$%&'( වÇාපෘOය ආරhභෙ+ ò, සම'ත 

ෙලසåP සාමානා?මතා ඉලaක සඳහා කැපJමa OøK. අෙනa අතට නා(D වÇාපෘOෙයP x>නැßෙP 

ජාOකවාò මමායනයû (egoism). ඉOP ඔtPෙÑ å{ යා කට%n එක හා සමාන Jම ¨, කරැණå. ඔtPෙÑ 
ආචාර ධාE$ක බÇාමපWභාවයP අසමජාµ úහ. ඒ? බටêර රටවල ෙeශපාලනෙ+ වැදග? ෙලDP දැaෙවPෙP ඒ 

ෙදවැPනû. ඉOP අx bවාදෙ+ උප'ථhභය ෙවත xbෙසß: ආචාර ධාE$ක $&ෙස^ට “වෙh හnෙරa DZය 

ෙනාහැåû,” ෙකා$%&'( අපරාධ ගැන ෙසායා බැ[ය %n යැû åයා ඉëලා D…ම එbට “ද^ෙ  අවශÇතාවයට 

අවනතJමa” බවට ප?ෙq. ඉOP ඒ &සා ෙකා$%&'( bෙරN‰ Jම [බරëවාò bෙරNධෙ+ ßÆ™ ආවරණයa 
පමණa යැû සැලෙa. 

 නා(ìP සහ ෙකා$%&'(වාදය සමාන åçෙමP “අOශය දafiණාංශය x¡ගැƒමට ප?ෙවන අවසP 

බාධක අûP කළා” යැû åය$P ‘ල ෙමNP∂’ ê කතෘවරැP ෙh ‘ෙකා$%&'(වාදෙ+ ක, ෙපාත’ අව'ථාවාò 
úවa ෙලසට සැල≈හ. ඔtP සඳහP කෙˆ ‘ල ෙපP’ (Le Pen) පaෂයû. 'ල ෙපP' පaෂය සහ තව? %ෙරNMය 

ෙමෙහ%h bDP එෙලDPම eෙqෂය පnරැවන, bෙe“කයP ෙනාරැ'සන අදහ' ෙගන ඒම දåPනට ලැæම සෑම 

[බරë ෙඩෙමාක{ැZaවා=ෙයaවම සැලåëලට ගත %?තå. ඒ? ඒ &සා åයා ෙකා$%&'(වාදෙ+ අපරාධමය 
අµතය ෙනාසලකා හැçම ෙහN අවතකෙ'රැ åçම කළ ෙනා%?තå. එවැ& තEකයa bචලÇයa පමණå. අã? 

ෙඵOහාDක අව'ථාවක ò, සාතâ bDP උ?කEෂ˜ය ෙලDP ෙගෙනන ලද bත ඩවාදය අ†ව ෙසNbය( කඳtරැ 

ගැන අෙයa &හඬ bය %?ෙ? නැ?නh °ලP^( ê රථ වාහන හදන ෙ'වකයP ෙදාhනසට ඇද දැ◊මa Deධ 

ෙq යැû åයන වැ& තEකයå&. එයට ඔÆෙÑ සමකා9න bදÇාE∆ෙයa ú ඇëබ( කැß ඉතා ඈතක ò ©P 
x¡nරåP x¡nරැ සැපûය හැåû. එනh සතÇය ය† සතÇයû, එය පWOaෙ•ප åçම ය† ම†ෂÇ?වෙ+ ෙමPම 

ආචාර ධාE$ක?වෙ+ ද පරමාEථ හාසÇයට ලa åçමû.  9

 එවැ& bත ඩවාò තEක &සාම ‘ක, ෙපාත’ කා9න úවå. ඉOP එê bවාදයට ßල±රන x_වල අඩංÉ 
ව†ෙ+ ෙමානවාද? පWභාJ බවa මවා පාPෙP නැOව, එය ඉ=>ප? කරPෙP ෙකා$%&'(වාදෙ+ මා†–ය වැය 

ගැන අෙc වEතමාන දැ†ෙh ෙ£ෂ පතâයû. ෙëඛනගතව ඇO ෙතාරnරැ මත පදනhව, එෙ' ෙනාහැå 

අව'ථාවලò පවOන වඩා?ම ¨©¨ eJOûක සාaෂÇ අ†ව ඒ පWමාණා?මක ©Eවලතා සඳහා අවශÇ ඉඩකඩ 
තබ$P ෙගෙනන ඉ=>ප? åçමå. ෙමම ෙතාරnරැ ඇnළ? ෙëඛනෙ+ සං¨Pභාවයම &සාම එයට බලයa 

ලැෙ¤. අxව රෙටP රටට, 2ෂණෙයP 2ෂණයට ෙගන යeò, එê එකnෙවන ඝ(ටනය ෙකාතරh ෙලසåP 

දරාගත ෙනාහැå තරhදැû ෙපƒ යû. 

 ඒ අව'ථාෙq ò ම, ෙමම ෙපාත වැදග? b£ෙëෂණා?මක කරැ™ åêපයa ෙගනහැර පාû. එê 
පළßවැPන නh, ෙකා$%&'( ෙරΩම (සාමානÇ රජය සමහර bෙටක කරන අPදමට) අපරාධ å{යා කළා පමණa 

ෙනාෙq; ඒවා ß,ම&Pම අපරාධ වÇාපාර úහ: පWOප?O ෙලDP, එයාකාරෙයP åයeò, ඔtP DයëලPම 

පාලනය කෙˆ ƒObෙරN‰වû. පWච ඩ?වෙය&. $&' Êbතයට åD? සැලåëලa ෙනාදaව$&. ෙසNbය( 
%&යනය ගැන වE? (Worth) [යන ෙකාටෙ' Dර'තලය ව†ෙ+ “එê ජනතාවට එෙරê රජය” åයාû. එය, 1917 

ෙ£§•ඨ ඔaෙතNබරෙ+ Dට 1953 'ටා[PෙÑ මරණය දaවා, ක{මා†≈ලව Ôෂණෙ+ චක{ය නැවත නැවත? =ග 

හැෙරන ආකාරය දaවû. සංසPඳනය සඳහා 1825 Dට 1917 (සාEවාදය පැවOයò ෙeශපාලන ෙව¥තබා මරා 
දැ◊h 6,321 a (එûP වැ¥ පWමාණය D© úෙ+ 1905-1907 bcලවය nළ ò) යැûද, එම සංඛÇාව සැස\ය %n 

ව†ෙ+ 1918 ෙÿමPතෙ+, &ල “රn 2ෂණය” පැවO මාස ෙදක nළ ò ෙබාëෙෂbaවාදෙයP ෙeශපාලන 

ෙව¥තැæh ú 15,000 සමඟ යැûද ඔÆ සටහP කරû. එයාකාරෙයP, ශතකෙයP nෙනP එකa ±රා; 

උදාහරණයa වශෙයP 1932-33 සාvêකරණෙයP ඇO ú සාගතෙයP $[යන 6 a $ය යෑම, මහා ¯eධåçම 
(Great Purge) ò 720,000 කට ෙව¥තබා මරා දැ◊ම, 1934-1941 අතර ÉලාÑ (bශාල $&' සංඛÇාවa එê ò 

$යñය) ෙවත xට?කර යවeò $[යන 7 a $ය යෑම, සහ එê 2,750,000 a 'ටා[PෙÑ මරණෙ+ ò D…ම 

යනා=ය ෙගනහැර පාû. ඔq, ෙh එකnවP රජෙ+ පWච ඩ?වෙ+ bbධ ආකාර ෙපPවන බව සැබෑû. ඒ Dයëල 
ඉaමKP මරණය කැඳúෙ+ නැත. නß? ඒ Dයëල රජෙ+ සාමානÇ å{යාපZපාZය හරහා ෙබදා හ>න ලද 2ෂණ 

úහ. 

 For the ideological delusions of the time see Tony Judt, Past Imperfect: French Intellectuals, 1944-1956 (Berkeley: University of 9

California Press, 1992); and Oliver Todd, Albert Camus: A Life, trans. Benjamin Ivry (New York: Alfred A. Knopf, 1997). The great 
classic of political philosophy to emerge from this debate is Raymond Aron, The Opium Intellectuals,trans. Terence Kilmartin (Garden 
City, N.Y.: Doubleday, 1957, first published in French, 1995).
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 එෙ'ම, මාෙගා [P (Margolin) óනය ගැන [යන ප>Üෙ‘දෙ+ ඇO “රාOâය කරා යන òEඝ පාගමන” 

ෙගෙනන එතරh Æරැ නැO සංඛÇා êතාගත ෙනාහැå තරh bශාල ෙවO. අ”ම වශෙයP “ඍÕ bP=තයP” 
$[යන 10 a; óනෙ+ “රහDගත ÉලාÑ” ෙවත යැtන මහ? x>' ව[P අ†මාන වශෙයP $[යන 20 ක මරණ; 

ෙලNගාû (laogai); 1959-1961 ò “ෙ£§•ඨ ඉ=> xhම” ඇO කළ “ෙe ශපාලන සාගතෙයP” (ෙලNක ඉOහාසෙ+ 

bශාලතම සාගතය) &සා $ය ñය $[යන 20 කට වැ¥ x>ස ගැන åයැෙq. අනnරැව මාඕෙÑ ෙ£§•ඨ xhම 
අ†කරණය කළ ෙපාë ෙපා( &සා කාhෙබNජෙ+ සෑම $&' Êbත 7 åPම එa අෙය^ $ය යාම, ජනගහණයට 

සමා†පාOකව වැ¥ෙයPම මරණ Deධ ú ෙකා$%&'( රට ගැන දැනගPනට ලැෙ¤. 

 ෙමම ෙපාත දaවන ෙදවැ& කරැණ නh, ෙකා$%&'(වාදය දåPනට ලැෙබන åD© ßë අව'ථාවක åD© 

දයාPbත ත?වයa ෙනාOø™ බවû. එය “වැර= මගක” යවPනට ෙÿn ú $ථÇාවa úෙ+ නැත. ආරhභෙ+ ò 

ම, ෙල&P අෙcaෂා කෙˆ, ඇ?ෙතPම ඔÆට අවශÇ úෙ+ Dය, “පංO හnරP” පාගා දමන Dbë %eධයû. එම 
%eධය, පWධාන වශෙයP ගhබද ජනතාවට එෙරê úවå. එය ව>P වර Zක කලකට නැවෙත$P 1953 දaවා ඇò 

ñෙ+ය. “ෙහාඳ ෙල&P/නරක 'ටා[P” ෙකාතරh පWබල ±රාවෘ?තයaදැû ඉP ෙපෙනû. (කවෙරa ෙහN ෙh ගැන 

කතා åçම තවම? කළ %?තaදැû åයා සැක කරනවා නh, එයට x¡nර ෙසායාගPනට ලැෙබPෙP °˙ටැ&කා 
b£වෙකNෂෙ+ වEතමාන සං'කරණෙයP දåPනට ලැෙබන ෙව>මOP úෙවa ©a සහගත ෙලසåP [යන ලද 

“ෙල&P” සටහන åයැJෙම&.) එෙ'ම තව? කරැණa ඇත. එය “තාaෂKක” 'වභාවයåP úවå: ෙරΩමෙ+ 

ආE∆ක “සැල¨h” ගැන bෙරNධය පෑ ගhබද ජනතාවෙÑ ඔද ෙතද °\Pනට සාගතය භාbතා åçමû. 
ෙසාë'ෙහƒ(DයP Dට, එවැ& “පාෙරN වැ&” ක{මෙqද තාaෂණෙයP ඉ=>ෙයP DZ නා(D ගෑ' ^Z හා ෙවන' 

ú ෙලසåP පැවO බවa ෙපPව† ලැ°ණ. 

 ඊට වඩා v[ක කාරණයa ව†ෙ+, bcලවයට ෙපර පැවO ෙeශපාලන සං'කෘOෙ+  =Éවa ෙලසට රn 

2ෂණය පැහැ=[ කරPනට ෙනාහැåයාවû. ෙකා$%&'( අය ෙගනා මැඬ9h ඉහත åÂ ෙදûP, සාhපWදාûක 
ඒකාÅපOවාදය n¡P ආරhභ úවa ෙනාෙq. එෙ'ම එය යZP ආ ගැ$ ජනතාවෙÑ පWච ඩ?වෙයP පැන 

නැ»ණa ද ෙනාෙq. රැDයාෙq ගhබද ජනතාවෙÑ ආරාΩකවාදය n¡P ෙහN, óනෙ+ දහස^? x>සa එකnව 

ෙගෙනන ලද චක{කාර bcලව n¡P ෙහN, කාhෙබNජෙ+ ^xත කරන ලද ෙeශෙcW◊?වය &සා ෙහN Deධ úවa ද 
ෙනාෙq. ඒ? ඒවා Dයëලaම නව ෙරΩමය bDP පWෙයNජනයට ගPනා ල=. එෙ'ම ෙකා$%&'( හැ=යාවPෙÑ 

පWභවය ෙලNක %eධ ෙදක &සා ඇOú පWච ඩ?වය (එම දරැ™ හැඩගැìම වැදග? tව?) nළ පවOPනa ද 

ෙනාෙq. ඒ ෙව†වට අපට ෙපƒ යPෙP, ඒ සෑම අව'ථාවක ò ම, ජනගහණයට එෙරêව ෙගෙනන ලද මහා 
පWච ඩ?වය නh êතමතා å{යා?මක කළ නව bcලJය ක{මෙ+ පWOප?Oයa බවû. එê අමා†fiක?වය සහ 

ෙයාදා ගැƒම ඒ එ් රටවëවල ඉOහාසයåP දåPනට Oøණාට වඩා ඉතා වැ¥ ම(ටමåP Deධ ú බවû. 

 අවසාන කරැණ, ^E_වා bDP åයPනට අවශÇම යැû åයPන, සහ ඔÆට සහාය ෙවන bදÇාE˚P bDP 

දaවන කරැ™ ව[P ද පැහැ=[ ෙවû. එය, මාa'ෙÑ ජනxWය රෑපකය  ú ෙකා$%&'(වාදෙ+ උපාය මාEගය 

හැZයට “'∆රකා9න Dbë %eධ” ෙයාදා ගැƒම “bදÇා?මක” මාa'වාò b£වාසයa හැZයට ග? “ඉOහාසෙ+ 
පWච ඩ bPන‚ව” åය$P පංO අරගලය ෙයාදා ගැƒමû. එයාකාරෙයPම, ^E_වා එකn කරPෙP, නා(D 

පWච ඩ?වයද, පදනh úෙ+ වEගවාò අරගලයåP ජාOක ය¡ x°òමa ෙගෙනන bදÇා?මක සමාජºය 

ඩාbPවාදයa ෙපාෙරාP© ෙව$&. 

 ෙකා$%&'( මහා ම†ෂÇ ඝාතන සඳහා උëපතa ú අû¥යෙලාΩය එය බව දැaJම මාEෙගා[P දaවන 

ර�¥කëවාò ෙලDP අරගලය නැෙගනêර දaවා පැOර යාෙh ò එê උÜච අව'ථාවට ßÆණ ෙදû. 'ටා[P ඒ 

වEධනය පටP ෙගන OøK. ඔÆ තමාව හ¬Pවාග?ෙ? “අද ඉPන ෙල&P” සහ ඔÆෙÑ පළß ප' අtරැ© 
සැලැ'ම ෙදවැ& ඔaෙතNබරයa åයාû. අනnරැව, 1953 ò මාඕ බලයට පැ$ණ වසර 4 a යeò, ඔÆෙÑ 

උරැමaකාරයP ජනතා 2ෂණය නව?වා දැvහ: ඒ ෙවeò මහා මැරවර ෙරΩමයට එය දරාගත ෙනාහැå වැයa 

bය. ෙකෙ' ෙවත?, óන සෙහNදරයPට නh, ආDයාෙq ෙලNක bcලවය පැOර යPනට පටP ග? සැKP, 

ෙමා'කq ෙපPවPනට ග? ඒ මැදx¡ෙවත “පාවාòමa” úෙ+ය. ඒ &සා, 1959-1961 nළ මාඕ අt'සන ලeෙe 
ෙමා'කq bලාDතාවට එහා යන, ෙසNbය( උපෙeශකයP ප¨කර යන ෙලසåP සාමානÇ සමාජවාදයට එහා ය$P 

“ෙ£§•ඨ ඉ=> xhමa” අවශÇ යැû åයාû. ඒ “ෙකා$%&'( පWඥcOෙ+” සහ “ෙගNතා වැඩ x¡ෙවලට 

bෙqචනයa” ê සh≥Eණ ෙකා$%&'(වාදයa ෙගන ඒමට මාa' ප>කëපනය කළ ප>eෙද&. ඉOP 1966-1976 
කාලෙ+ ò, තමPෙÑම පaෂයට එෙරêව සං'කෘOක bcලවයa ෙගෙනන මාඕ,  ඔÆෙÑ පaෂය ¯eධ åçමට, 
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1937-1939 ò 'ටා[P කළ මහා ¯eධයට වඩා වැ¥ෙයP කට%n කෙˆය. ඒ? ෙh සhපWදාෙ+ මහා bයරැව 
දåPනට ලැෙබPෙP 1975-1979 ෙපාë ෙපා( ෙගන ñය ඛමE රෑÈ වÇසනයû. එය නාග>ක, “øEÕවාD” 

සං'කෘOයට එෙරêව ෙගන යන ලeදå. මාඕ කළාට වඩා වැ¥ෙයP “සාEථක?වය” අ?කර ගPනට bcලJය 

ෙලNකෙ+ පළß තැනට එPනට ±ං« කාhෙබNජය ග? වෑයමû. 

 ඒ? එවැ& “පWගOයක” òEඝ කා 9න අකාEයaෂමතා වලට ßÆණ ෙදPන ට අවසානෙ+ මා ඕෙÑ 

උරැමaකාරයPට D©bණ. මාa'වාò-ෙල&Pවාදය “පාවා ෙද$P” ඔtනට ෙවළඳෙපාල බාෙගට bවෘත කර$P 

මහා 2ෂණ නව?වPනට Deධ bණ. ඒ අ†ව, 1979 ප¨ව ඩPÑ afiෙයාxPÑ (Deng Xiaoping) bDP ඒ 1917 

ඔaෙතNබරෙ+ ò ෙලNකය ±රා හැම අත පnරැවන ලද ෙපWාමOƒසවාදය (Prometheanism) නතර කෙˆය. ඉOP 

ෙපෙටœාගCෑ∂ Dට óන ßÆ© දaවා ‘ක, ෙපාත' ෙපPවන ෙකා$%&'( පරාවක{ෙ+ සල^™, අනවරතෙයPම 
åයාපාPෙP ඒ වÇාපාරෙ+ ìඝÛගා◊ නැÑමට ෙÿn úෙ+ ඒ අû¥යෙලාΩය $ෙසක සමාජ å{යාව[ය ෙනාවන 

බවû. ඒ අû¥යෙලාΩෙ+ පWාෙයNñක අසාEථක භාවය එê කඩාවැ…මට ෙÿn úවා åයාû. 

 ෙකා$%&'( ඉOහාසෙයP පැන නැෙඟන දැවැPත පW£නය සඳහා x¡nරැ ෙදPනට ෙh bbධ ජාµP 
අත>P එන දැaම සහාය ෙවû. එනh, කාE$ක සමාජවල DZන ශ§$කයPෙÑ bcලවයa ßëකරග? ධEමයa 

බලයට ආෙq කෘfiකEමෙයP පWßඛ ú සමාජව[P ‘පමණa' úෙ+ මPදැû යන පW£නයû. ඒ? මාa'ෙÑ 

සමාජවාò bcලවය ය† ආE∆ක සංවEධනයa පමණa úෙ+ නැත. එê පnෙë úෙ+ පරම රම˜ය ú 
“අවශÇතාවෙ+ රාජÇෙයP x†මa ගසා &දහෙ' රාජÇයට” ළඟාJමû. ඉOP එවැ& ආ£චEයා?මක මවාපෑh 

bපEයාසයP වැ¥ෙයPම ආකEශණය කරගPෙP වැ¥ෙයPම Êbතය ජයගPනට =É xhමa අවශÇ අයවû. 

ඉOP මාa'වාò «PතනෙයP ආDයාව ආE∆කව සහ ෙeශපාල&කව තව? ආප'සට ඇද දැ◊මට ෙÿnJම 

±©මයa ෙනාෙq. ෙh නැෙගනêර පැ?තට වැ¥ෙයP ඇ©™, එPන එPනම වැ¥ෙයP ගැ∞ “x†h” ර�ëෙë 
bරැeධාභාසයP සැල√ෙමP පමණa අපට ඒ bDවැ& Dයවෙ' ෙකා$%&'(වාදය නැමO ඒ bDවැ& Dයවෙ' 

සැබෑ ෙඵOහාDක මහා කතාව [යPනට හැåයාව ලැෙ¤. 

 ඉOP 'ක, ෙපාෙතP’ 'ෙටෆ& ^E_වා මn කරන ඒ ෙනා>'¨h සහගත —සහ ෙනා>'¨h ඇO කරවන— 

පW£නයට ෙමê ò අxව නැවත ෙගන එû: ෙකා$%&'(වාදෙ+ සහ නා(Dවාදෙ+ ඇO ආචාර ධාE$ක සමානකම 
^මaද? වසර පනහක වාද bවාදෙයP ප¨ව, ෙපƒ යPෙP ^මන දැ¥ ප>DeÅ Oøණද, වEතමාන ෙeශපාලනෙ+ 

ෙකාPෙeD ෙමPම අµත යථාEථයPê ෙකාPෙeD ද අ†ව ඒකාÅපOවාදෙ+ ©•ට ම(ටh මැෙනන බවû. වමa 

සහ ද^ණa ෙලDP පවOන තාa කë අxට සෑම bෙටකම eb?ව පW$Oයකට ßÆණ ෙදPනට Deධෙq. එය 
ඉතා òEඝ කාලයa පවO† ඇත. ෙකා$%&'( අසාEථක?වය ෙකාතරh ප>≥Eණ ෙලසåP වාEතා úව?, (සහ 

අã? පEෙ+ෂණ එê ^>රැබව තව? වැ¥ෙයP ෙපPවPනට සම? tව?), අxට හැම bටම දැෙනන පWOචාරය 

ව†ෙ+ ද පWධාන බටêර ±ව?පතකට [යන ඒ ෙමා'කq වාEතාකරැවාට දැෙනන දැයමû. එනh, ක{මය කඩා 

වැ_ණද, රැDයP ජනතාවට “උ?සාහ කළාට '®Oû!” åයා ෙපෟeග[කව ආචාර åçෙh හැåයාවû. එෙ'ම අx 
හා එකඟ ෙවන අය?, පWාÑ අ†¿ත ව, “දafiණාංශ පaෂපාµ ෙකා$%&'( bෙරN‰ වාගලංකාරය” åයා ‘ක, 

ෙපාත’ ෙනාසලකා හ>† ඇත. ෙකෙ'tවද, වැ¥ෙයP ෙලෟåක &çaෂකයPට, අෙc වEතමාන Éණා?මක 

b&£චයP åයවeò ඒවා Dයවෙ' සතÇ ෙeශපාලන අපරාධවල සංඛÇාන වලට වඩා දැ¥ෙ' ෙවන'ව පවOන 
බෙq පැහැ=[තාවයa ෙමය අවසානෙ+ ලැෙබû. 

 ඉOP ෙh අසhමතයම සමහර bට අxව හැරth ලaෂකයට ෙගෙන† ඇත. දශකයට ෙපර, 'ක, ෙපාෙ?’ 

කEතෘවරැP ඔtP අද [යPන b£වාස åçම පWOaෙ•ප කරPනට ඉඩ OøK. ඉOP, ෙසNbය( ෙëඛනාගාර 

ගැන තව? ෙසායා බලeò -එෙ'ම නැෙගනêර අාDයාෙq ද ෙසJh ෙකෙරeò- සමබරතාවය ගැන කතාåçම =ගටම 
Deධ ෙව† ඇත. එෙ'ම ෙමම ෙපාත °êෙවPෙP, ෙඵOහාDක රචනය එPන එPනම වරද &වරද කරන 

å{යාකාç?වයට වැ¥ෙයP xbෙසeòය, අµතෙ+ Mඩනයට ප?ú DයëලP ෙව†ෙවP “Dêåçෙh අෙc වග√ම” 

ඉ•ට කරPනටය, ඇ?ෙතPම, ආ ” සහ පë[ ඔtPෙÑ ෙඵOහාDක පq සඳහා &ල වශෙයP සමාව ඉëලeòය. 

ඉOP ඇ?ෙතPම එෙහනh ම†ෂÇ?වෙ+ පaෂයට ±,ව& ෙමපමණ කාලයa ඔtPෙÑම ෙමතරh සංඛÇාවකට 
දැaú අමා†fiක?වය x¡බඳව දයාව ¥ංගa දaවPනට. 

 එෙ' tව?, ප¨ñය ෙeට බලපාන %aOය සාධාර˜ය åçෙh ò ßÆණ =ය ෙනාහැå එක බාධාවa එවැ& 

වෑයමක ò හැම bටම හßෙq. ෙකා$%&'( අපරාධෙ+ යථාEථවාò වාEතා åçම, උෙතNxයාෙq ෙදාර කාEයaෂම 
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ෙලසåP වසා දම† ඇත. ෙh අ%aO සහගත ෙලNකෙ+ DZන ෙහාඳ êතැO ෙබාෙහN ෙදෙන^ට ඒ අසමානාතා 
නැවැ?bය හැå bස¬ෙh බලාෙපාෙරා?nව සදහටම අ?හැර දමPනට ෙනාහැå ව† ඇත. (ඉOP එතරh êත 

ෙහාඳ නැO x>සa සෑම bටම ඔtPට එය සමනය කරන “තාEක&ක” රහ' ෙබෙහ? ඉ=>ප? කර† ඇත.) එෙ' 

ෙහûP, ෙකා$%&'(වාදයට ඔtPෙÑ පරම ©•ට?වෙ+ ¨©¨ ෙකාටස පැවෙරPනට ෙපරnව, ෙඵOහාDක සතÇය 
ෙසායා යන සෑම සෙහNදර-ගෙqෂකයාම ඉතා òEඝ පා ගමනa සඳහා ශaOම?ව ∞දානh bය %nû. 
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හැ["\ම: ෙකාO78P6වාදෙ9 අපරාධ 

 Êbතයට මරණය ජයගPනට ෙනාහැåය, ඒ? මතකය bDP ¯නÇ?වයට එෙරê අරගලය 

ජයග&$P පවOû.  

 -('ෙවටP ෙටාෙඩNෙරා˛, මතකය අපෙයNජනය (Tzvetan Todorov, Les abus de la mémoire) 
  

 “ඉOහාසය ය† $&සාෙÑ අවාසනාව x¡බඳ bදÇාව” යැû [යැJ ඇත.  අෙc ෙë පැëලh ඇO 10

පWච ඩ?වෙ+ Dයවස ෙh වාකÇය තහtරැ කරû. ෙමයට ෙපර ශතක වල ò මහා පWච ඩ?වයP ඇOෙවeò ¨, 

x>සa සහ රටවë åêපයa ඊට හ¨ ෙනාJය. පWධාන %ෙරNMය බලවnP අxWකාෙq වහë ෙවළඳාෙh ෙයò 

DZයහ. පWංශ ජනරජය යට?bΩත xê_Jෙh &යැãණහ, එûP ú යh ෙහාඳa ෙq නh එය ෙකළì ñෙ+ මෑතa 

ෙවන nරැ පැවO යh යh ÉÕcසා ජනක De‰P ෙÿnෙව&. එaස? ජනපදය තවම? පවOPෙP ක, 
ඇෙම>කP වහë ෙ'වය සහ 'වෙeÌ ඇෙම>කP වඳකර දැ◊ම යන එê ඉOහාසෙ+ පWධාන ෙඵOහාDක 

ෙ—දාPත ෙදක මOP බලපෑh ඇO ú පWච ඩ සං'කෘOෙ+ය. 

 ඒ? ඇ?ත ත?වය නh අෙc Dයවස එයට ක¡P ú Dයව' වලට වඩා ෙë හැ9ෙh ආශාව පWÉණ කර 
ඇO බවû. ඉOහාසය =හා ෙකZ බැëමa ෙහලeò, එක අවාසනාවPත &ගමනයකට එPනට Deධ ෙq. එනh, 

අෙc Dයවස -ෙලNක %eධ ෙදකåP සහ නා(DවාදෙයP %n, ආEෙh&යාව, °යාෆ‹ා (Biafra), සහ රැවPඩා ê 

පැවO ප>'ථාƒය ෙශNකාPත ගැන åDවa ෙනාåqවද- $&' ෙ—දවාචකයå. ඔෙටNමාP අÅරාජÇය åD? 
සැකයa නැOව ආEෙh&යP $&' සංහාරෙ+ ෙය©නහ. ජEම&ය, %ෙදqවP සහ අêÉ ˇකයP සvලඝාතනෙ+ 

ෙය©නහ. ßෙසා[& යටෙ? ඉතා[ය ඉOෙයNxයා†වP ඝාතනය කළහ. ෙචa වැDයP x¡ගPනට අකමැO tව?, 

ඔtP 1945 සහ 1946 වසර වල ò ¨!ටP (Sudeten) ජEමා†Pවට කළ හ=ය åD? ෙලසåP ෙහN ආදEශව? 

úෙ+ නැත. 'b('සEලPතය පවා නා(D bDP %ෙදqවP ඝාතනය කරeò ඔtPෙගP ෙහාරා ග? ර?තරP 
පාලනෙ+ ග? ¿$කාව ගැන ෙලNකාපවාදයට ප?ෙවû. ඒ? එරට චEයාව $&' සvලඝාතන හා සමාන කළ 

ෙනාහැåû. 

 ඉOහාසය =ග හැෙරeò ෙකා$%&'(වාදයට ලැෙබන තැන ෙශNකාPත ව[P xç ඉOç යPනå. ඇ?ෙතPම 
එයට ලැෙබPෙP වඩා?ම පWච ඩ සහ වඩා?ම වැදග? තැනû. “ෙකZ bDවැ& Dයවස” හ¬නා ගැෙනන පWධාන 

ලaෂණය ú ෙකා$%&'(වාදය, එම ෙq=කාෙq පWධාන තැන ෙගන, 1914 ò සරෙ+ෙවN (Sarajevo) ෙවOP ආරhභ 

J 1991 ò ෙමා'කq ව[P අවසP bය. ෆැD'(වාදයට සහ නා(Dවාදයට ක¡P පටP ෙගන, එය ඒ ෙදකටම 
වඩා කාලයa පැවOණ. එê සටහP මහාeJප හතරක තබPනට සම? bය. 

 “ෙකා$%&'(වාදය” åයeò අx අදහ' කරPෙP ^මaද? අx ෙකා$%&'(වාදෙ+ ධEමය සහ එê 

භාbතාව අතර ෙවනස පැහැ=[ කළ %nû. ෙeශපාලන දEශනයa හැZයට ෙකා$%&'(වාදය ශතක ගණනාවa, 

සමහර bට සහශ§යa tව?, පැවOයå. cෙëෙටN ඔÆෙÑ ‘ජනරජෙයP’, ßදë ෙහN බලෙයP ⁄ෂණය ෙනාවන 
ජනතාවa DZන, පWඥාව, bචාරය, සහ %aOය රජයන, පරමාදEÌ නගරයක සංකëපය හ¬Pවා ෙද$P එය 

√ෙq නැeද? ඉOP සලකා බලPන, 1530 ò එංගලPතෙ+ රාජÇ නායකයා (චාPසලE) ú සE ෙතNම' ෙමN 

(Thomas More) නැමO bදÇාE∆යා සහ රාජÇතPOâ කයා, උෙතNxයා [Â ෙëඛකයා, අටවැ & ෙහP> ©P 
&ෙයNගෙයP ගහලයාෙÑ ක”ෙවP $ය ñය ඔÆද පරමාදEÌ සමාජයa b'තර කෙˆය. සමාජයa අගැ%h කරන 

 Raymond Queneau, One histoire modèle (Paris: Gallimard, 1979), p. 9.10
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ක{මෙqදයa හැZයට උෙතNMය දEශනයකට තැනa O°ය හැåû. එයට ෙපNෂණය ලැෙබPෙP අදහ' ව[P, 
ෙලNකෙ+ පWජාතPතâවාදෙ+ ÊවනාලෙයP. ඒ? අx සලකා බලන ෙකා$%&'(වාදය ෙh අදහ' ෙලNකෙ+ 

පවOPනa ෙනාෙq. ෙh ෙකා$%&'(වාදය අOශෙයP සැබෑ úවå; එය ඉOහාසෙ+ වැදග? අව'ථාවල දåPනට 

Oøණå, සමහර රටවල එයට පණ ලැøෙP එê ¨පWDeධ නායක?වෙය& -qලැ¥$E ඉ[Ü ෙල&P, ෙජNස˛ 
'ටා[P, මාඕ ෙ'nං, ෙහN « $P, Ÿෙඩë කැ'ෙතâN, සහ පWංශෙ+ ò ෙමාç' ෙතාෙර' (Maurice Thorez), ජාa 

”aෙලා (Jacques Duclos), සහ ෙජාEΩ' මාෙÜ' (Georges Marchais) යනාòP ෙවOP. 

 සැබෑ ෙකා$%&'(වාදය භාbතයට, එනh 1917 ට ෙපර ෙකා$%&'( නÇාûක ධEමෙ+ ¿$කාව ^මa 

úවාද යPෙනP බැහැරව, -අx එයට ප¨ව xbෙසß- හැම අත පැOෙරන ෙලDP Mඩනය පැOර úෙ+ සහ රාජÇ 
දායක?වෙයP 2ෂණෙයP උÜච'ථානයකට පැ$Kෙ+ ෙලûP මDP හැ©† ෙකා$%&'(වාදයû. අû¥යෙලාΩය 

එයට වරදකරැ ෙවනවාද? ඇ?ත ෙකා$%&'(වාදය ඒ නÇාûක ෙකා$%&'(වාදය සමඟ åD? සමානකමa 

නැතැû åයන ¨, වැර= ෙසායන x>සa සැමදා DZ† ඇත. ෙÈ¨ å{'nට ක[P ද, ±නරැදය සමෙ+ ද, 19 වැ& 
Dයවෙ' පවා O° ධEම, bDවැ& Dයවෙ' De‰Pට වගåව %n úවා යැû √ම ඉOP ඇ?ෙතPම bêãවa යැû 

åයPනට Deධ ෙq. ෙකෙ' tව?, ඉÑනාDෙයN DෙලාෙP (Ignazio Silone) [යා ඇO අPදමට, “bcලවයP, ග' 

ෙමP, හ¬නාගත හැaෙa ඒවාෙ+ දරන ඵල ව[&.” ඉOහාසය bDP ෙබාëෙෂbaවාòP හැZයට දaවන, 
රැDයාෙq සමාජ පWජාතPතâවාòP, 1917 ෙදසැhබරෙ+ ò තමPව “ෙකා$%&'('වාòP” යැû හ¬Pවා ගPනට 

µරණය කෙˆ ෙÿnවa නැOව ෙනාෙq. ඔtPට ක¡P DZ අය යැû åයා, නh ව[P åqෙවා? ෙතNම' ෙමN සහ 

ෙතාමාෙසN කැhපෙනලා (Tommaso Campanella) ෙව†ෙවP ෙක{h[නෙ+ 'මාරකයa ඉ=කරPන ට ඔtනට 

ෙÿnවa O°ණ. 

 ඒ√ය ±eගල අපරාධ සහ ±ං« පෙÿ êZවන ඝාතන පරයා ය$P, ෙකා$%&'( ෙරΩමයP ඔtPෙÑ බලය 

එaස? කර OයාගPනට, මහා සvලඝාතන වලට බැ'ෙ' රජෙ+ යාPතâණය උප>මෙයP භාbතයට ග&$&. 

bbධ කාල වකවා™ ෙගJ යeò නැෙගනêර %ෙරNපෙ+ වසර åêපයa Dට U.S.S.R. සහ óනෙ+ දශක 
åêපයåP ප¨ව, 2ෂණය අ”J ñෙ+ය. අනnරැව ඒ ෙරΩමයP =නපතා පාෙÿ Mඩාකාç ෙමෙහ%h ව[P රට 

පාලනය කරන ක{මෙqදයට හැඩ ගැ¨නහ. ජනමාධÇෙ+ Dය, ආකාරයP වාරණයට ලa කළහ. මාûh පාලනය 

කළහ. bරැeධ අදහ' දැaúවP රZP xටමං කළහ. 2ෂණෙ+ මතකයP ඔtPෙÑ Mඩනෙ+ තEජනයට අවශÇ 
බලය කාEයaෂමව ලබා ©&. බටêර රටවල ජනxWය?වය අëලා ග? åDම ෙකා$%&'( ෙරΩමයa ෙh 

හැ=යාෙවP ෙවන' úෙවa ෙනාෙq. “ෙ£§•ඨ ¨aකානhධරයා” ú óනය ෙහN, åh ඉë ¨PෙÑ උnරැ ෙකා>යාව 

ෙහN, “ෙහාඳ වයසක ෙහා අPකëෙÑ” bය(නාමය tව?, නැ?නh දැ¥ පWOප?Oයක DZ ෙÜ Éෙqරා සමඟ 

Dටෙගන හදව? =නාගPනට සම? ú å%බාෙq Ÿෙඩë කැ'ෙතâN tව? එûP ෙවන' úෙ+ නැත. එෙ'ම අxට 
ෙමPñ'_ හûෙල ෙh>යh යටෙ? ú ඉOෙයNxයාව, අෙගා'OPෙහා ෙනෙටN යටෙ? ú ඇPෙගNලාව, ෙමාහhම∂ 

නාΩøëලා යටෙ? පැවO ඇෆග&'ථානය ද, අමතක කරPනට ෙනාහැක. 

 ±©මෙයP ±©මය ව†ෙ+ ෙකා$%&'(වාදෙ+ අපරාධ, ෙඵOහාDක දැaමåP ෙහN ආචාර ධාE◊ය 
දැaමåP, තවම? සාධාරණ සහ %aO සහගත තaෙ'රැවකට ප?ව ෙනාමැO Jමû. ෙh ෙපාත 

ෙකා$%&'(වාදය ගැන අපරාධ පැ?ෙතP බලPනට ගPනා පළß පWය?නයû. එය ෙකා$%&'( පාලනය පැවO 

පWධාන පළා? ෙවත ෙමPම එය ෙලNකෙ+ ෙකාතරh අ'සකට ßëලකට පැOර Oøණාදැû යPනට අවධානය 
ෙයාß කරPනû. ෙරΩමෙ+ &ල ආයතන ව[P බලා?මක කරන ƒO ක{මයa අ†ව ෙh අපරාධ සහ å{යාවP 

Deධ කර† ලැøෙq යැû åයා සමහර අය åය† ඇත. ඒ රාජÇයPê ßë ±_ ෙහාබවන ලeදPව ජාතÇPතර 

වශෙයP x¡ගැƒමට ප?ව =ñP =ගටම ඔtPව සාදරෙයP x¡ගැ†ණා යැûද åය† ඇත. ඒ? එය නා(Dවාදය 

සhබPධෙයPද සතÇයa ෙනාවPෙPද? අx ෙමê ò ෙහ¡දරq කරන අපරාධ b&£චය කළ %?ෙ? ෙකා$%&'( 
ෙරΩමයPෙÑ පW$O ව[P ෙනාෙq. ඒවා b&£චය කළ %?ෙ? ම†ෂÇ?වය ගැන ú 'වභාbක ƒO ගැන 

ෙනා[යැෙවන උපෙද' මාලාෙව&. 

 ෙකා$%&'( ෙරΩමයP සහ පaෂ, ඒවාෙ+ පWOප?O, සහ ඒවා අතර ඔtPෙÑ ජාOක සංගh හා 
සබඳතාවP, එෙ'ම ජාතÇPතර පWජාව අතර සබඳතාවP යනාò Dයëෙë ඉOහාසය ත&කරම සාපරා‰ ú 

හැ=යාවåP එක හා සමාන ෙනාෙq. එෙ'ම 2ෂණයP සහ මEධනයPද එක හා සමාන ෙනාෙq. U.S.S.R. ê සහ 

'ටා[PෙÑ මරණෙයP ප¨ව ඇO ú “ජනතාවෙÑ පWජාතPතâවාදයP” ê ò ෙමPම, මාඕෙගP ප¨ව óනෙ+, 
2ෂණය Oøණාට වඩා අ”ෙවP දåPනට ලැøK. සමාජයP පරණ ±රැ© b=යකට xbෙසPනට පටP ග?හ. 

එෙ'ම “සාමකා◊ සහÊවනය” එනh -“පංO අරගලය ෙවන? b=යåP ෙසායා යෑම” යැû සැල√ම- Êbතෙ+ 
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ජාතÇPතර ප>DeÅයa bය. එෙ' නß©, ∑තන ෙකා$%&'(වාදෙ+ පWධාන අංගයa හැZයට 2ෂණය ෙයාදා 
ගැෙනන බව ෙබාෙහN ෙëඛනගත සහ ඇDP ©_ සාafi ව[P සැක ෙනාමැOව ඔc± ෙq. පWාණ ඇපකරැවP 

ෙපළට තබා nවa^ෙවP ෙව¥ තබා මරා දැ◊ම, අරගල කරන ශ§$කයP අß අßෙq මරා දැ◊ම, එa bෙ£ෂ 

රටක ෙහN %ගයක පමණa Deධ ú ගhබදවැDයP උවමනාෙවP හාමතෙ+ තැæම යනා=ය ෙකZ කා9න “හ=D 
අනnරැ” යැû åයාද, අx තව ©රට? සැල√ම බැහැර කරß. අෙc පWෙqශය සඳහා අx Dය, ¿ෙගN9ය පWෙeශ 

ඇnළ? කරෙගන, ෙකා$%&'( ක{මෙ+ පැවැ?ම nළ පැහැ=[ව ෙපෙනන ලaෂණයa හැZයට අපරාධය ගැන 

පමණa සලකා බලß. 

 ඉOP එbට අප bභාග කරPෙP ෙමාන අපරාධ ගැනද? ෙකා$%&'(වාදය අපරාධ සvහයa කර ඇ?ෙ? 
ඒ√ය $&' ස?වයPට එෙරêව පමණa ෙනාව ෙලNක “•ඨාචාරය සහ ජාOක සං'කෘOයPටද එෙරêවû. 

'ටා[P bDP ෙමා'කq ê පë[ ©Dh ගණනa සමතලා කෙˆය; &ෙකාලාû චûෙච'≈ (Nicolae Ceausescu) 
ඔÆෙÑ වෘංහෙනNPමාදයට (megalomania) ඉඩ සපය† xKස øකෙර'( ê ෙඵOහාDක හදවත bනාශ කෙˆය; 
ෙපාë ෙපා( bDP ෙනාh ෙපP ෙeව'ථානෙ+ ගë එåP එක ගලවා දැßවා පමණa ෙනාව අංෙකNE ව( ê 

පPසë වැì යන ෙ' කැළෑව වැෙවPනට ඉඩ ©PෙPය; මාඕ ෙගනා සං'කෘOක bcලවෙ+ ò රn ßරකරැවP 

bDP $ල කල ෙනාහැå තරh අගනා ව'nව කඩා °ඳ දමා ñ& තැøෙqය. ඒවා අûO ú ජාOයට ෙහN ß, 
$&' සංහOයට එûP Deධ ú bනාශය අවසානෙ+ ෙකාතරhදැû ඔc± tව?, x>$, ගැහැ™ සහ දරැවP 

ඇnළ?, $&' Êbත සvලඝාතන හා එය සසඳPනට ±,වPද? 

 2ෂණය යන පWපංචෙ+ සාරය හැZයට Dbë වැDයPට එෙරêව කරන ලද අපරාධ පමණa සැල√ෙමP, ඒ 

&සා අx ìමාව ල^™ කරß. ෙරΩමයP අතර ත?වයP bbධ tව? ෙh අපරාධ හ¬නාගත හැå හැඩයකට 
ඇnë කරPනට හැåû. ඒ හැඩයට වැෙටPෙP ෙc¡යට D_වා ෙව¥තබා මැçම, එëලා මැçම, =ෙ+ ñëවා මැçම, 

පහර ò මැçම, සහ සමහර අව'ථාවල ò ගෑ', bසbෂ, නැ?නh “>ය අනnරැ”; හාමතෙයP තබා ජනගහණයa 

bනාශ åçම, $&සා bDP ෙගෙනන සාගත, ආහාර ෙනාò D…ම, නැOනh ඒ ෙදකම එකවර ෙමෙහ%ම; x_වහë 
åçම, එê ò ගමෙP ò $ය යෑම Deධ Jම (එaෙකN ශාç>ක bඩාෙවP ෙහhබ?Jම නැ?නh êරකරන ලද වැì 

Oø™ අවකාශෙ+ ò), තමPෙÑම වාස'ථානෙ+ ò, නැ?නh බලහ?කාරෙයP ග? ශ§මෙ+ ò (bඩාෙවP 

ෙහhබ?Jම, ෙරNB Jම, ^සñPන, ìතල) යනාò bbධාකාර ක{මෙqදයP ෙවO. “Dbë %eධ” න$P සඳහP 
කරන කාලවකවා™ ◊ට වඩා සං√Eණ úවå. පාලකයP සහ bcලවවාòP අතර සටP &සා හටග? De‰P 

එåෙනක පැහැ=[ව ෙවන' කරගත ෙනාහැå Jම?, එෙ'ම Dbë ජනගහණෙ+ ඝාතනය පමණa åයා හ>යටම 

DeÅයa හ¬Pවාòමට ෙනාහැåයාවaද පවµ. 

 ඒවා එෙ' tවද, අx ෙකාෙහP හ> පටPගත %nû. පහත දaවන දළ සංඛÇාව, &ල ෙනාවන ඇ'තෙhPn 
මත පදනhව, අxට ෙh අපරාධ ගැන ප>මාණයa සහ ගැ‚රa ගැන යh අදහසa ඇO කරû: 

U.S.S.R.: මරණ $[යන 20 

óනය: මරණ $[යන 65 

bය(නාමය: මරණ $[යන 1 

උnරැ ෙකා>යාව: මරණ $[යන 2 

නැෙගනêර %ෙරNපය: මරණ $[යන 1 

ලOP ඇෙම>කාව: මරණ 150,000 

අxWකාව: $[යන මරණ 1.7 

ඇෆග&'ථානය: $[යන මරණ 1.5 

ජාතÇPතර ෙකා$%&'( වÇාපාරය සහ බලෙ+ ෙනාDZ ෙකා$%&'( පaෂ &සා: මරණ 10,000 (Dංහල 
ප>වEතක සටහන: ෙමයට ලංකාෙq ජbෙප 88/89 2ෂණ සමෙ+ මරණ 35,000-65,000 අතර සංඛÇාව 

ඇnළ? නැත.) 
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අê$ ú $&' Êbත සම'තය $[යන 100 a පමණ ෙq. 

 ෙh මහා bශාල මරණ සංඛÇාව වසP කරPෙP සංදEභෙ+ පැOර පවOන bbධ?වයP åêපයå. බර 

පWමාණය අ†ව ෙමම ගණP =හා බලPෙP නh åD? පW£නයa නැOව එê පළß 'ථානය ê$ෙවPෙP 

කාhෙබNජයටû. වසර nනහමාරa O'ෙ' ෙපාë ෙපා( bDP ඉතා දරැ™ $&' සංහාරයක ෙයò DZෙ+ය. 
ශාç>ක êංසා සහ පැOර පැවO සාගත n[P රෙ( ජනගහණෙයP හතෙරP එකa $ය ñයහ. ෙකෙ' tවද, 

මාඕ යටෙ? óන අ?දැ√ම ඊට ක¡P åD? =ෙනක ෙනාදැå තරh මහා ජනගහණයa මරැßවට ප?Jමû. 

ෙල&P සහ 'ටා[PෙÑ ෙසNbය( %&යන ග&eò, ෙë ìතල ෙවû. ඔtP තාEåක ෙලසåP, “ෙeශපාලන 

&රවදÇතාවය” අ†ව සැල¨h කර$P සvලඝාතනෙ+ ෙය©නහ. 

 ෙh යාPත$P කරන පWෙqශය ෙමê අඩංÉ ෙබාෙහN De‰P සඳහා &D සාධාරණය ඉ•ට ෙනාකරû. ප>නත 

ගෙqෂණයa සඳහා ”අපරාධ” යන පදයට අEථව? &Eවචනයa ò ඒ අ†ව පදනh ú “පWමාණා?මක” 

අධÇයනයa කළ %nû. bෂය &“§ත සහ ƒOමය &Eණායකයaද වැදග? ෙq. යh රටa කරන ලද අපරාධ 
සඳහා ƒOමය ඵලbපාක ßë වතාවට bමසන ලeෙe 1945 ò පැවO †ෙරhබEÑ b&£චය සභාෙq ò ය. එය 

නා(ìP bDP කරන ලද දරැ™ ©•ට?වයP සලකා බලPනට $තâරාජÇයP bDP සංbධානය කරන ලeදû. 

ජාතÇPතර හßදා පEෂදෙ+ පWවාරණ පතâෙ+ (Charter of the International Military Tribunal) 6 වැ& වගPOය 
ෙh අපරාධවල 'වභාවය &Eවචනය කරන ල=. ඔtP පWධාන අපරාධ nනa හ¬Pවා ©Pහ: සාමයට එෙරê 

අපරාධ, %ද අපරාධ, ම†ෂÇ?වයට එෙරê අපරාධ. ෙල&P/'ටා[P ෙරΩමය bDP කරන ලද Dය, අපරාධ 

bමìෙමP, එෙ'ම ෙකා$%&'( ෙලNකය සම'තෙයP ෙගන බලeò, ෙh වEග nනට දැ$ය හැå අපරාධ පැහැ=[ 

ෙq. 

 සාමයට එෙරê අපරාධ, 6a වගPOෙයP åයැෙවන ප>=, සැලåëලට ගPෙP “සැල¨h åçෙමP, ∞දානh 

JෙමP, =ය? åçෙමP, නැOනh පWච ඩ?වෙ+ %eධ ෙමෙහයJෙමP, නැ?නh ඒවාෙයP ^මa ෙහN ඉ_åçම 

සඳහා ෙපා©ෙq සැල¨h åçම ෙහN ^මPතâණයû.” ê(ලE සමඟ රහDගතව ෙaවë කරන ලද ñb¨h ෙදකa 
-1939 අෙගN'n 23 සහ සැcතැhබE 28 ෙපNලPතය ෙබòමට? සහ බාëZa රාජÇයP, උnරැ øෙකාbනා, සහ 

ෙබසාරා°යා U.S.S.R. සඳහා ඈදා ගැƒමට?, යනාò වශෙයP 'ටා[P එවැ& අපරාධයක ෙයò Oæම පW£න කළ 

ෙනාහැåû. 1939 අෙගN'n 23 වැ&දා ñb¨ෙමP ජEම&ය ෙදපැ?තක සටP වැòෙමP &දහ' åçම &සා එය 
ඍÕවම ෙදවැ& ෙලNක %eධය ඇO කරPනට මඟ පෑòය. 1939 ෙනාවැhබE 30 වැ&දා ŸPලPතයට පහර òම 

මØP 'ටා[P තව? සාමයට එෙරê අපරාධයa කෙˆය. ඒ හා සමාන ú සාමයට එෙරê අපරාධයa ව†ෙ+ 

1950 #& 25 වැ&දා උnරැ ෙකා>යාව bDP ද^™ ෙකා>යාවට ඇnëJම? එê ò óන හßදාව දැවැPත 

මැ=හ?Jමa åçම?ය. ෙමා'කq ව[P යැෙපන ලද ෙකා$%&'( පaෂ ෙගන ñය උපක{මෙයP ෙනාමඟ යවන 
ක{මෙqදයPද සාමයට එෙරê අපරාධ හැZයට වEග åçමට ලabය %nû. මPද ඒවාෙයP %eධ ඇO úහ; 

ඇෆග&'ථානෙ+ රජය ෙපරළPනට ñය ෙකා$%&'( ^මPතâණය &සා දැවැPත ෙසNbය( හßදා මැ=හ?Jමa 

1979 ෙදසැhබE 27 වැ&දා Deධ bය. එûP ඇOtණ අEàදය අද දaවා පැවෙතPනû. 

 එê 6b වගPOය අ†ව %ද අපරාධ ෙමෙ' &Eවචනය ෙq. “%eධෙ+ චා>තâ ෙහN ƒO උëලංඝණය åçම. 

එයට ඇnළ? ව†ෙ+, ඒ? ඊට ì$ත ෙනාව†ෙ+, ඝාතනය, Dbë වැDයPට අ%n ෙලසåP සැල√ම ෙහN Dbë 

වැDයPව අëලාග? පWෙeශයකට xටමං åçම ෙහN ඔtPව වහë ශ§ම කඳtරැ වලට දැ◊ම ෙහN ෙවන ඕනෑම 
අරßණa ෙව†ෙවP %ද DරකරැවP, ßÆෙe යන $&¨P, පWාණඇපකරැවP යනාòP ඝාතනය ෙහN ඔtPට අ%n 

ෙලසåP සැල√ම, මහජන ෙහN ෙපෟeග[ක ෙeපල ෙකාëලකෑම, නගර, ටtP ෙහN ගh ênමතයට bනාශකර 

දැ◊ම, සහ හßදා අවශÇතාවයa යැû %aO සහගත ෙනාú åDම bනාශයa ෙනාåçමû.” bbධ සhßOවල %ද 

ƒO සහ චා>තâ [යා ඇත. bෙ£ෂෙයPම 1907 ෙÿÑ සhßOෙ+ åයැෙවPෙP, %eධ කාලෙ+ ò “රටවැDයP සහ 
රණප?Æ (belligerents) DZPෙP ඒ රටවල ƒOෙ+ සhßO çOෙ+  යටෙ? ආරaෂාව ලබ$&. ඒවා, “•ට 

ජනතාව අතර xê_වා ගPනා ලද, භාbතෙයP සhමත ú පWOඵලයP ව[P ලැøණ ƒO ෙවO. ඒවා මහජන 

සbඥානය ෙකෙ' bය %nදැû µරණය කරPනû.” 

 'ටා[P bDP %ද අපරාධ මහ? සhභාරයa සඳහා අ†මැOය ©PෙPය. 1939 ò Dරබාරයට ග? Dය, 

ෙපNලPත &ලධාçPව අß අßෙq මරා දැ◊ම ඉP එකå. 4,500 a $&' Êbත නැO කළ කතÇP (Katyn) 
සංහාරය, එවැ& එa අව'ථාවå, ඒ? එය ඉතාම?ම ක_ක ෙලDP Deධ úවû. ෙකෙ' tවද, bෙ£ෂෙයPම 1943 
Dට 1945 දaවා Dරබාරයට ගPනා ලද ජEමP ෙසාëදා©වP දස දහ' ගණ&P ÉලාÑ කඳtරැවලò $ය යාමට 
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සැලැ'Jම සහ ඝාතනය åçම වැ&, ඊට වඩා bශාල ú ෙවන? අපරාධ, &Oපතා බැහැරකට දම† ලැෙ¤. 
ජEම&ය අëලා ෙගන DZය ò, රn හßදාෙq ෙසාëදා©වP bDP ගණනය කළ ෙනාහැå සංඛÇාවක ජEමP 

කාPතාවPව [ංñකව ⁄ෂණය åçම ද, රn හßදාව අÅවාසෙ+ DZ රටවල කාE$ක උපකරණ ෙකාëලකෑමද 

අxට අමතක කර දැ$ය ෙනාහැක. එෙ'ම ෙකා$%&'( පාලකයPට bරැeධව bවෘතව %ද කළ සංbධානා?මක 
පWOෙරN‰ සටPකා◊Pව ෙc¡යට තබා ෙව¥ තබා මරා දැ◊h, නැ?නh Dරබාරයට ෙගන x_වහë åçh 6b 
වගPOය යටෙ? අපරාධ ෙවO. නා(D-bෙරN‰ ෙපNලPත පWOෙරNධ සංbධානෙ+ ෙසාëදා©වP, %aෙEනෙ+ සහ 

බාëZa ê අbග? පaෂ සංbධාන, සහ ඇ˛ගP පWObෙරN‰ සටPකා◊P, ඒ අපරාධ වලට උදාහරණ ෙවO. 

 “ම†ෂÇ?වයට එෙරê අපරාධ” යන වහර ß[Pම දåPනට ලැøෙ  1915 මැû 19 වැ& =නෙ+ය. nEåය 
bDP ආEෙh&යා†වP ඝාතනය කළහ. එය ““•ටාචාරයට සහ ම†ෂÇ?වයට එෙරêව nEåය කළ නව 

අපරාධයa” යැû ෙහළාදැ√ෙh පWකාශයa පWංශ, °˙තානÇ, සහ රැDයP එකnෙවP &^? úහ. නා(ìP bDP 

කළ ^>රැ å{යාවP හßෙq †ෙරhබEÑ b&£චය සභාවට සංකëපය අãෙතP &Eවචනය කරPනට Deධ 
úෙ+ය. 6c වගPOය දaවන ප>=: “%eධය පවOන කාලෙ+  ò ෙහN ඊට ෙපර åD© Dbë ජනගහණයa ෙවත 

කරන ඝාතනය, ß[†±ටා දැ◊ම, වහëබව, xටමං åçම, සහ අ&^? අම†'ස å{යා; ෙeශපාලන ප¡ගැƒh, 

වEගවාò, ෙහN ආගම &සා ඝාතනය ෙහN b&£චය සභාෙq අÅකරණ බලය යටෙ? පවOන ෙවන? අපරාධයa, 
ඒ අපරාධය කරන ලද රෙ( ෙeÌය ƒOය උëලංඝණය කරන ලeදාද නැeද යPන නැOව සැලåëලට ප?ෙq.” 

 ෙh අපරාධ ගැන ඇO අû¥යෙලාΩ දැaෙh වැදග?කම x¡බඳව ෆ‹ැP¨වා ඩ ෙමPෙතාP (François de 
Menthon), පWංශ අÔෙචNදන ජනරාëවරයා †ෙරhබEÑ ê ò ෙමෙ' තEක කෙˆය: 

අද මම ෙයNජනා කරPෙP, ෙh bශාල අපරාධමය =ය ඇ[ ව[P එන සහ සංbධානා?මක úව, 
අධÇා?මයට එෙරê අපරාධයa යැû åයා ඔබට ඔc± කරPනට මට අවසර ෙදPන යැû åයාû. මම 

åයPෙP, ජාµP bDP වසර Dය දහ' ගණනa ±රා $&' ත?වය =%™ කරවPනට වෑයh කළ Dය, 

අධÇා?$ක, bචාරා?මක, ෙහN ආචාර ධාE◊ය අගැ%h පWOaෙ•ප ෙවන ධEමයa ගැනû. එය ඉලaක 
කරPෙP ම†ෂÇ?වය නැවත? hෙëÜඡවාදයට ඇද දැ◊මû. ආ=කëxක ජාµP අතර Oෙබන 'වභාbක 

සහ ඕපපාOක hෙëÜඡවාදයට ෙනාෙq. ඊට? වඩා සැහැD ú hෙëÜඡවාදයකටû. එය ඒ ගැන 

සbඥා&ක වන අතර, $&ස?බව නැO කරPනට වEතමාන bදÇාෙq Dය, ෙභෟOක ක{ම භාbතයට 
ග&û. ෙh අධÇා?මයට එෙරêව කරන පව, Dය, අපරාධ වලට ßë ú ඒ ජාOක සමාජවාදෙ+ 

vලාරhභ පාපයû. 

ෙh වEගවාදෙ+ bයරැ ධEමය… 

අx ෙමය සාමයට එෙරê අපරාධයaද, නැ?නh %ද අපරාධ හැZයට සලකනවාද,  අx ßÆණ ෙදPෙP, 
=ග හැෙරන De‰P %aO සහගත ෙනාකර පැහැ=[ කරPනට හැå êZහැZෙ+ ඇOtණ ත?වයකට 

ෙහN ඉඳêට දåන අපරාධමය ත?වයකට ෙනාෙq. අx ßÆණ ෙදPෙP, ජEම&ෙ+ 'වා$වරැP bDP 

ඉලaක කරග? උවමනාවåPම ෙයාදාග? ^>රැ ධEමයåP පැවෙතන ක{මා†≈ලව D©කරන ලද 
අපරාධ වලටû. 

 ජEමP %ද යාPතâණයට අමතර ශ§මය සපයPනට ඒ xටමං åçh ෙයාදාග?තා යැû ෆ‹ැP¨වා ඩ 

ෙමPෙතාP එê ò අවධාරණය කරû. නා(ìP bDP ඔtPෙÑ එ=>වාòPව ß[†±ටා දමPනට ග? වෑයම ය† 
Æ© “ජEමP ජාOයට ෙ'වයa ෙනාකරPෙP නh $&සාට ෛනසEñක ú අගයa නැතැû åයන ජාOක සමාජවාò 

ධEමෙ+ 'වභාbක පWOඵලයû.” †ෙරhබEÑ b&£චය සභාව ඉ=>ෙ+ ෙකරැ™ Dය, පWකාශයP n¡P 

ම†ෂÇ?වයට එෙරê අපරාධ ගැන ú එක පWධාන ගO ලaෂණයa තරෙ+ පැහැ=[ ෙක>ණ -අපරාධමය පWOප?O 

å{යා?මක åçම සහ භාbතය පැවnෙP රජය යටෙ? Jමû. ෙකෙ'tවද, †ෙරhබEÑ b&£චය සභාෙq  
අÅකරණබලය ì$ත úෙ+ ෙදවැ& ෙලNක %eධෙ+ Deධ ú අපරාධ වලට පමK. ඒ &සා %eධෙයP එහාට යන 

ප>eෙදP, අx %ද අපරාධ ගැන ƒOමය &Eවචනය ±,ë කළ %nû. 1992 #[ 23 සhමත කරග? නව පWංශ 

අපරාධ ƒOය %ද අපරාධ &Eවචනය කරPෙP ෙමෙ'ය: “xටමං åçh, වහëබවට ෙයාදාගැƒම, සාvêක 
වශෙයP ෙහN ක{මා†≈ලව සංaficත ෙව¥තබා මරා දැ◊h, අnරැදහPJෙමP ප¨ව පැහැරෙගන යාම, 

වදêංසාව, “ෙeශපාලන, දාEශ&ක”, වාEñක, ෙහා ආග$ක ෙÿn මත අමා†fiක å{යා, සහ Dbë ජනතා 

ෙකා(ඨාශයකට එෙරêව ෙමෙහයෙවන සංbධානා?මක වෑයමa =ය? åçම.” (එ් වචන අවධාරණෙයP දැaෙq.) 
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 ෙh &Eවචන Dයëලම, bෙ£ෂෙයPම මෑත කා9න පWංශ &Eවචනය, ෙල&P කරන ලද අපරාධ ව[P 
ඕනෑම එකකට?, ඊට? වැ¥ෙයP 'ටා[P කළ ඒවාට ෙමPම, අනnරැව Dය, ෙකා$%&'( රටවල 

නායකයPටද, å%බාව, &කරාÉවා ê සැP¥&'ටා  හැෙරPනට (එෙ' ෙනාෙqවා යැû අx පතß) අදාළû. ෙකෙ' 

tවද, ෙකා$%&'( ෙරΩම å{යා කරන ලeෙe “රජෙ+ නාමෙයP ෙගන ñය අû¥යෙලාΩකë ෙහජම&ෙ+ 
පWOප?Oය” යන පWධාන &ගමනෙයP පළා යPනට ෙනාහැåû. ඉOP අû¥යෙලාΩකë b£වාස ක{මය &සා 

$[යන දස ගණ&P අêංසක bP=තයP ක{මා†≈ලව ඝාතනය ෙක>ණ. ඉOP මැද පංOය Jම, නැ?නh 

වංශව? පtලකට දාව උප?Oය ලැæම, ^ලාa Jම, %aෙE&යP Jම, එෙහම? නැ?නh ශ§$කෙයa Jම ෙහN 

ෙකා$%&'( පaෂෙ+ සාමාΩකෙයa Jම?, අපරාධයa නh. ෙකා$%&('වාò ඇෙජPඩාෙq ඉහ¡Pම Oøෙ  
å{යාÌ9 b=යට සහÊවනය පWOaෙ•පයû. ශ§මය (Trud) සඟරාෙq 1927 ෙනාවැ hබE 13 වැ&දා කලාපෙ+ 
$කාෙයë ෙටාh'å (Mikhail Tomsky) නමැO ෙසN bය( වෘ?µය ස$O නායකයා [%ෙq ෙමෙ'ය: “අx අ&? 

පaෂවලට ඉPන ඉඩ ෙදනව. ඒ?, අx සහ බටêර ෙවන' යැû åයා පාන v[ක ධEමය ෙhකû: එක පaෂයa 

පාලනය කරනව, අ&? ඔaෙකාම êෙE!”  11

 ම†ෂÇ?වයට එෙරê අපරාධ යන සංකëපය සං√Eණ úවå. එය ෙමê ò සැලåëලට ගැෙනන අපරාධ 

සඳහා ඍÕවම උ«ත ෙවû. එûP වැ¥ෙයPම bෙ£fiත úව $&' සංහාරයû. නා(D bDP %ෙදqවP සංහාරය 

කළ ප¨ව, †ෙරhබEÑ b&£චය සභාෙq 6c වගPOය පැහැ=[ åçම xKස, 1948 ෙදසැhබE 9 වැ&දා $&' 
සංහාරයP වැළැaJම සහ ඊට දËවh සඳහා ú එaස? ජාµPෙÑ වැඩß,ව ම†ෂÇ?වයට එෙරê අපරාධ 

ෙමෙ' &Eවචනය කරන ල=: “$&' සංහාරය ය†ෙවP අදහ' ෙවPෙP ß,ම&P ෙහN ෙකාට' වශෙයP, 

ජාOක, වාEñක, ජනවාEñක ෙහN ආග$ක ක ඩායමa සඳහා පහත ඕනෑම å{යාවa bනාශය සඳහා ෙයාදා 

ගැƒෙhòය, උදාහරණ ෙලDP: (a) ක ඩායමක සා මාΩකයP ඝාතනය; (b) ක ඩායමක සාමාΩකයPට දරැ™ 
ශාç>ක ෙහN මානDක bප? åçම; (c) ß,ම&P ෙහN ෙකාට' වශෙයP යh ක ඩායමa එê ෙභෟOක bනාශය 

ෙගෙනනවා යැû අ†මාන කරන ලද Êbත ෙකාPෙeD වලට උවමනාෙවPම ලa åçම; (d) යh ක ඩායමa nළ 

උප? වැළැaJමට කට%n සhපාදනය åçම; (e) යh ක ඩායමක DZන දරැ වP ෙවන? ක ඩායමa ෙවත 
බලහ?කාරෙයP යැJම.” 

 නව පWංශ අපරාධ ƒOය $&' සංහාරය තව? ±,ë ෙලDP &Eවචනය කරû: “යh ජාOයa, ජනවාEñක 

(ethnic), වාEñක (racial) වශෙයP ෙහN  ආග$ක ක ඩායමa, නැතෙහා? “ෙවන? ênමතයට හදන ලද 
ක{මෙqදයa පදනh කරෙගන µරණය කරන ක ඩායමa" ß,ම&P ෙහN ෙකාටසa හැZයට bනාශ åçමට 

ය?න දරන “එaව ගPනා උ?සාහයa ෙපPJම” (ඒ වචන අවධාරණෙයP දැaෙq.) ෙමම ƒOමය &Eවචනය 

අPෙ% ෙෆ‹ාසා∂ ෙගෙනන ලද දාEශ&ක පWෙqශය සමඟ ෙනාගැලMමa Deධ ෙවPෙP නැත. “ඔÆෙÑ ෙහN ඇයෙÑ 

උcප?Oය &සා පමKP යh අෙයaව මරණයට ප? åçම ය† ම†ෂÇ?වයට එෙරê අපරාධයa”  යැû ඔÆ 12

b£වාස කරû. ෙකZ එෙහ? මාහැØ “සදා ගලා බDන” (Forever Flowing) නh නවකතාෙq, වධක කඳtරැ ව[P 

ආපÆ පැ$K එê Jරයා ú ඉවාP ñCෙගNරbÜ (Ivan Grigorevich) ගැන වැD[ ෙගCා'මP ෙමෙ' åයû: “ඔÆ 

උපෙ? පටP DZයා ෙමPම ෙවන' ෙනාJ DZෙ+ය: $&ස? බෙවP.”  එයû, ඇ?ෙතPම, ඒ සඳහා ඔÆව 13

ෙතNරාගැෙනPනට ෙÿn ú කාරණය. $&' සංහාරය bbධ හැඩ ව[P සහ පWමාණ ව[P එන බව මතa 
කරPනට අxට පWංශ &Eවචනය උදq කරû. (%ෙදqවPෙÑ ò ෙමP) එය වාEñක bය හැåû. ඒ? එයට සමාජ 

ක ඩායh ඉලaක කරගැƒමටද ±,ව&. “රැDයාෙq රn 2ෂණය” (The Red Terror in Russia) ෙපාත 1924 ò 

බE[නෙ+ පWකාශනය bය. එê රැDයා† ඉOහාසඥෙයa සහ සමාජවා=ෙයa ú සEෙග ෙමëÉෙනා˛ (Sergei 
Melgunov) bDP ෙචකා (ෙසNbය( ෙeශපාලන ෙපා9Dෙ+ ) පළß නායකෙයa ú මාZP ලැ(D' (Martin Latsis) 
1918 ෙනාවැhබE 1 වැ&දා &^? කළ ආඥාව ෙමෙ' උ±ටා දaවû: “අx åDම ජනතාවa bෙ£ෂෙයP ඉලaක 
කරෙගන %eධ පWකාශ කරPෙන නැහැ. අx øEÕවාDය පංOයa හැZයටû ß[†±ටා දමPෙන. ඔබෙÑ bමEශන 

වල ò b?Oකරැ ෙසNbය( අÅකා>යට එෙරêව å{යාෙවP ෙහN වචනෙයP කෙˆ ^මaදැû åයා, [යåයැb[ සහ 

සාafi කෑ[ ෙහායPන යPන එපා. ඔබ ඔÆ ෙවOP ඇDය %n පළß පW£නය තමû ඔÆ එPෙP ^මන 
පංOෙයPද åයා. ඔÆෙÑ පරhපරාව, ඔÆෙÑ අධÇාපනය, ඔÆෙÑ ±Æ™ව, සහ ඔÆෙÑ වෘ?Oය.”  14

 Quoted in Kostas Papaionannou, Marx et les marxistes, rev. ed. (Paris: Flammarion, 1972).11

 Andre Frossard, Le crime contra l’humainté (Paris: Robert Laffont, 1987).12

 Vasily Grossman, Forever Flowing, trans. Thomas P. Whitney (New York: Harper & Row, 1972), p. 247.13

 Quoted in Jacques Baynac, La terror sous Lénine (Paris: Le Sagittaire, 1975), p. 75.14
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 ෙල&P සහ ඔÆෙÑ සෙහNදරයP êතa ප±වa නැO “පංO %eධෙ+” ß[Pම පැට,නහ. එê ò 
ෙeශපාලන සහ අû¥යෙලාΩ bරැeධකරැවPව, එෙ'ම සාමානÇ ජනතාව අතර DZ ©EදාPත ±eගලයPව හnරP 

යැû හංව” ගසා ඔtPෙÑ bනාශය සඳහා සල^™ කරන ල=. ෙබාëෙෂbaවාòP ඔtPෙÑ පරම බලය අ†ව, 

bෙරNධයa ෙහN අÔෙයNගයa එëල úෙ+ නh, එය සාමකා◊ bෙරNධයa tව?, ඔtPව ඉව? කරPනට ƒOමය 
ෙහN ශාç>ක ක{මෙqදයට xb¨නහ. ෙමම උපාය å{යා?මක කරන ලeෙe ෙeශපාල&කව bරැeධ අදහ' දැaú 

ක ඩායh වලට පමණa ෙනාෙq. වංශව?, මැද පංOය, beව?, සහ ආග$ක නායකයP, යන සමාජ ක ඩායh 

සහ හßදා &ලධාçP, ෙපා9Dය වැ& වෘ?OකයP ද ඊට ෙගා©රැ úහ. සමහර අව'ථාවල ò ෙබාëෙෂbaවාòP 

ෙh ජනතාව $&' සංහාරයට ලa කළහ. අෙc $&' සංහාර &Eවචනයට bශාල වශෙයP සමාන ෙවPෙP 1920 
ò පටP ග? “ෙකාසැaහරණය” (de-Cossackization) පW Oප?Oයû: ඔtP &£«ත පWෙeශයක ප=ං«ය තහtරැ 

කරෙගන DZ ජන ක ඩායමå. ෙකාසැa' සංහාරෙ+ ò x>$Pට ෙව¥ තබා මරා දැ$ණ. ගැහැ™P සහ දරැවP 

සමඟ වයසක උදbයව xටමං ෙක>ණ. ගhමාන xZP සමතලා කර ඒවා ෙකාසැa ෙනාú ප=ං«කරැවPට පවරන 
ල=. ෙකාසැa අය පWංශ bcලව කාලෙ+ DZ ෙවාP¥ (Vendée) අය හා සමාන කර$P ඉතා කැමැ?ෙතP ඔtP  

උෙදසා å{යා?මක කරන ලeෙe, ∑තන ෙකා$%&'(වාදය “ෙසායාගPනා ලeදා” ú ගCැච' බාබ˛ bDP 1795 ò 

“ජනඝාතනය” (populicide) යැû හ¬Pවන ලද වැඩ x¡ෙවතû.  15

 එම “ෙකාසැaහරණ” පWOප?Oයම නැවත වතාවa å{යා?මක ෙකරැෙ  1930-1932 ò “^ලාaහරණය” 

ෙව†ෙව&. එෙහ? ෙදවැPන මහා දැවැPත ෙලසåP =ග හැරැ™ වැඩ x¡ෙවතå. ඒ සඳහා &^? කරන ලද 

&ල &යමය අ†ව (සහ ෙරΩමෙ+ ෙපWාපගැPඩා අ†ව) “^ලාa අය පංOයa හැZයට nරP åçම” එê පළß 

අරßණ bය. සාvêකරණයට bෙරNධය දැaú ^ලාa අයව ෙව¥ තබා මරා දැ$ණ. අෙනa අයව ඔtPෙÑ 
භාEයාවP, දරැවP සහ වයසක උදbය සමඟ xටමං කර හැ>ණ. Dය,ම ^ලාa අයව ෙක¡Pම ඝාතනය කර† 

ලැøෙq නැත. බලා?කාරෙයP ශ§ම කඳtරැ වලට?, සûæ>යාෙq වනාPතර වලට? ෙහN Êbත ගලවාගැƒමට 

පවා හැåයාව ෙනාමැO ඈතක ú උnරැ පWෙeශ වලට? xට?කර යැtK. දස දහ' ගණ&P $ය ñය x>' 
ෙබාෙහාමයå. ඒ bP=තයPෙÑ ß, සංඛÇාව හ>හැZයකට åයPනට åDෙවa ෙනාද&O.  ඉOP 1932-33 ò 

%aෙEනෙ+ එන මහා සාගතය ෙh ගhබද ජනතාව සාvêකරණයට බලහ?කාරෙයP ෙයාß කරJෙh ඍÕ 

පWOඵලයå. මාස åêපයa ඇnළත $[යන 6 a $ය ñයහ. 

 ෙමê ò “පංOයa” හැZයට $&' සංහාරය යPන “වාEñක” හැZයට $&' සංහාරය හා සමාන යැû 

දැaJමට ±,වන. 'ටා[PෙÑ ෙරΩමෙ+ ò සාගතෙ+ පWOඵලයa හැZයට %aෙE&යP ^ලාa දරැෙවa 

උවමනාෙවPම හාමතෙ+ තැæම ය† නා(D ෙරΩමෙ+ ò ෙවNෙසNq ෙගෙටNවක %ෙදq දරැෙවa හාමතෙ+ තැæම 

“හා සමාන ෙq”. ඉ=>ෙයP පැවO තාaෂKක සhප? භාbතයට ෙගන ඔtPෙÑ “කාE$ක å{යාව[ෙයP” ගෑ' 
භාbතෙයP හා ආදාහනෙයP “nරP කරන කhහë” ඉ= කළ අt•b('ê පැවO ඒ√ය 'වභාවයට ෙh 

තEකෙයP åD? හා&යa Deධ ෙනාෙq. ෙකෙ' නß?, ෙh තEකය ෙගනහැර පාPෙP ෙබාෙහN ෙකා$%&'( 

ෙරΩම අතර පැවO එක bෙ£ෂ ලaෂණයå -ඔtP ක{මව? ෙලDP අbයa හැZයට සාගත ෙමෙහයවන ලද 
බවû. ෙරΩමය bDP සම'ත ආහාර සැප%ම පාලනය åçම ඉලaක කරග?හ. අ≥රැ ක{මෙqද ෙගනැb?, 

±eගලයා උපයාග? “Éණ” (merits) නැතෙහා? “අÉණ” (demerits) අ†ව පමණaම ආහාර ෙබදාහැçෙh 
&යැ,නහ. මහා bශාල ෙලDP සාගතය &Eමාණය කරPනට ෙh පWOප?Oය දායක bය. ෙමවැ& සාගත වලට 
1918 P ප¨ කාලෙ+ ò ßÆණ ෙදPෙP ෙකා$%&'( රටවë පමණa බව Dê කරPන. එûP දස දහ' 

ගණනa, සමහර අව'ථාවල ò $[යන ගණනa ජනතාව $ය ñයහ. එෙ'ම නැවත?, 1980 ගණP වල ò, 

මාa'වාò-ෙල&Pවාò යැû åයා ග? අxWකා† රටවë ෙදකa, ඉOෙයNxයාව සහ ෙමාසැhæa පමණa එවැ& 

දරැ™ සාගත අ?b\න ලද රටවë බවට ප? úෙ+ය. 

 ෙකා$%&'( ෙරΩම bDP කරන ලද අපරාධ ගැන v[ක bමසා බැ9මåP එන ෙතාරnරැ ෙමෙ'ය: 

• දස දහ' ගණනa පWාණ ඇපකරැවP සහ DරකරැවP න” ෙනාමැOව ෙව¥තබා මරා දැ◊ම, සහ 1918 Dට 

1922 දaවා කාලෙ+ ශ§$ක අරගලකරැවP සහ ගhබද වැDයP Dය දහ' ගණ&නa මරා දැ◊ම 

• $[යන 5 ක ජනතාවකට මරැ කැඳú 1922 සාගතය 

• 1920 වසෙE ෙඩාP ෙකාසැa ජනවාEñකය වඳ åçම සහ xටමං åçම 

 Gracchus Babeuf, La guerre de Vendée et le système de dépopulation (Paris: Tallandier, 1987).15
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• 1918 Dට 1930 කාලෙ+ වඳක කඳtරැ වල ò දස දහ' ගණනa ඝාතනය 

• 1937 Dට 38 දaවා මහා ¯eධෙ+ ò 690,000 ජනතාවa සvලඝාතනය 

• 1930-1932 කාලෙ+ ò ^ලාa (සහ ^ලාa යැû åයැtන අය?) $[යන 2 a xටමං åçම 

• 1932-33 සාගතය කෘµමව සහ ක{මව?ව පව?වාෙගන ය$P %aෙEන වැDයP $[යන 4 a සහ ෙවන? 
අය $[යන 2 a bනාශයට ප? åçම 

• ෙපNලPත වැDයP, %aෙEන වැDයP, බාë( වැDයP, ෙමාëෙඩNbයP වැDයP, සහ ෙබසාඅරා°යP වැDයP 

1939 Dට 1941 දaවා ද, නැවත? 1944- 45 කාලෙ+ ò ?, Dය දහ' ගණ&P xටමං කර හැçම 

• 1941 ò ෙවාëගා ජEමP අයව xටමං åçම 

• 1943 ò å{$යාෙq ටාටාE ජනවාEñකය ß,ම&Pම xටමං åçම 

• 1944 ò ෙචÜයා†වP ß,ම&Pම xටමං åçම 

• 1975 Dට 1978 කාලය දaවා කාhෙබNජෙ+ නගරබද ජනගහණය xටමං åçම සහ සvලඝාතනය 

• 1950 පටP óනය bDP Zෙබ( ජනතාව ê$êට bනාශ කර දැ◊ම  

 මාඕ ෙ'nං, åh ඉë ¨P, සහ ෙපාë ෙපා( ෙරΩම වලò එවැ&ම ú අපරාධ ගැන සඳහP ෙනාකරPෙP 

නh එê ò ෙල&Pවාදෙ+ සහ 'ටා[Pවාදෙ+ න$P කරන ලද අපරාධ ලැû'nවa සh≥Eණ ෙවPෙP නැත. 

 ©•කර ඥානbභාB පW£නයa තව ©රට? පවOû: ඉOහාසඥයP bDP ෙයාදාගත %n ව†ෙ+ 

“ම†ෂÇ?වයට එෙරê අපරාධ” සහ “$&' සංහාරය” ගැන පWධාන වශෙයP ඇO ƒOමය පWවEගයP පමණaද? 

ෙhවා යh කාලයකට ìමා ú †¨©¨ සංකëප ෙqද? †ෙරhබEÑ ò නා(Dවාදය ෙහළාදැ√ම ඉලaක කරග? 

සංකëප ඉOහාසමය පEෙ+ෂණ සඳහා ෙයාදාගැƒෙh ò යh කාලයa O'ෙ' පවOන අදාළ &ගමන කරා එළ&ය 
හැåද? අෙනa අතට, ඉOහාසමය පEෙ+ෂණෙ+ අරßණ bයtë කරන ෙh සංකëප යh තරමකට පW£න කළ 

%n ú නරක පැëලh ඇO “අගැ%h” ෙවනවාද?  

 ß[Pම සහ පWධාන වශෙයPම, රාජÇයP සහ ෙeශපාලන පaෂ ව[P ෙමෙහයtන ෙeශ bDP &යැ,න 
සvලඝාතන භාbතෙ+ ò, නා(ìPට ඒකාÅකාරයa Oøෙ  නැO බව bDවැ& Dයවෙ' ඉOහාසය අxට ෙපPවû. 

ෙබා'&යාෙq සහ රැවPඩාෙq මෑත කා9න අ?දැ√h åයාපාPෙP එය Dයවෙ' කැM ෙපෙනන ලaෂණය බවû. 

 ෙදවැ&යට, 19 වැ& Dයවෙ' ඉOහාසමය ක{මෙqද, එනh ඉOහාසඥයP පEෙ+ෂණයPê &යැ,ෙP 
බÆතර වශෙයP අEàදය හ¬නාගැƒමට ෙනාව පW£නය ගැන b&£චයP ෙදPනට &සා, ඒවා නැවත පණගැPJම 

¨©¨ ෙනාමැO tවද, සමහර ෙeශපාලන සහ අû¥යෙලාΩ සංකëප &සා ඍÕවම Deධ ú දැවැPත $&' 

ෙ—දවාචකයP මඟහැර යPනට ෙකාෙහ?ම ෙනාහැå ෙවû. ඒ අෙc %ෙදq-å{'Oයා& “•ටාචාරය සහ 

පWජාතPතâවාò සhපWදායයP ව[P ගමÇ ෙවන ම†ෂÇ?වය x¡බඳ අදහ' &සû. උදාහරණයa හැZයට, $&' 
Êbතයට ෙගෟරව åçෙh අදහසû. ¨පතල ඉOහාසඥයP ගණනාවa, නා(D අපරාධ හැ\PJම සඳහා 

“ම†ෂÇ?වයට එෙරê අපරාධ” යන පදවහර &දහෙ' ෙයාදා ග&O. ෙශNP-ෙපෙර අෙසමා ඔÆෙÑ “අt£b('”  16

න$P [Â [xෙ+ සහ xෙයE bඩාë-නැෙක(  bDP ෙපNë _bෙ+ (Paul Touvier) න” bභාගෙ+ ò එෙ' 17

ෙයාදාග? ආකාරය දැabය හැåû. ඉOP ඒ &සා, ෙකා$%&'( ෙරΩම ව[P කළ අපරාධ වEග කරPනට? 

එවැ& පද සහ සංකëප ෙයාදාගැƒම †¨©¨ යැû ෙපෙනPෙP නැත. 

 Jean-Pierre Azema, “Auschwitz,” in J.-P. Azema and F. Bédarida, Dictionnaire des années de tourmente (Paris: Flammarion, 1995), 16

p.777.

 Pierre Vidal-Naquet, Réflexions our le génocide (Paris: La Décourverte, 1995), p. 268. Morevoer, Vidal-Naquet wrote, “There has 17

been discussion of Katyń and the massacre in 1940 of Polish officers who were held as prisoners by the Soviets. Katyń dovetails 
perfectly with the definition of Nuremberg.”

23



 ෙh අපරාධ වලට බලෙ+ DZ ෙකා$%&'(වාòP ඍÕවම වගåව %nදැû යන පW£නයට අමතරව, 
අපරාධයකට හtëJම වරදaද යPන? මnෙq. 1987 ò පWOසංෙශNධනය ú කැනඩාෙq අපරාධ ƒOෙ+ 7(3.77) 

වගPOය දaවPෙP, වෑයh, ^මPතâණ, උපෙeශ, සහාය òම, එෙ'ම ත?වාකාරෙයP ‘හtëJම' සඳහා 'සපයන 

=>ගැPJhද’, ƒOය කඩ åçම  ෙලසû. ම†ෂÇ?වයට එෙරê අපරාධ වලට අඩංÉ බවû. එම ƒOෙ+ම 7(3.76) 18

වගPOෙයP දැaෙවන ම†ෂÇ?වයට එෙරê අපරාධ &Eවචනය සමඟ එය ඒකමµය ෙවû: “å{යාෙq 

&යැෙළPනට වෑයම ෙහN ^මPතâණය, å{යාව සඳහා ඕනෑම ±eගලෙය^ට උපෙද' òම, ඕනෑම ±eගලෙය^ට 

පවරන ලeදට සහාය òම ෙහN අ†බල òම, එෙ'? නැ?නh ‘å{යාව සhබPධෙයP ප£චා? අවසහායකෙයa Jම” 

(bෙ£ෂ අවධානයa ෙයාßකර ඇත’.) 1920 ගණP Dට 1950 ගණP දaවා කාලය nළ ò, “bcලවෙ+ ෙලNක 
ෙeශපාලන පaෂෙ+” ෙව†ෙවP ෙකා$%&'( ජාතÇPතරෙ+ ෙ£§Kවල සහ ප>'ථාƒය අංශවල Dය දහ' ගණP 

ජනතාව ෙ'වය කරeò, ෙල&PෙÑ සහ අනnරැව 'ටා[PෙÑ පWOප?O ගැන ෙකා$%&'(ලා සහ ඔtP හා 

ගමP ග? ෙස¨ අයෙÑ උ™¨h කැමැ?ත ලැæම ±©ම සහගත úවå. 1950 ගණP Dට 1970 ගණP දaවා Dය 
දහ' ගණ&P ජනතාවa, óන bcලවෙ+ ‘ෙ£§•ඨ ඉ=> xhෙh' සහ සං'කෘOක bcලවෙ+ සeÉ ණය ගැන 

පWශංසා කර$P “ෙ£§•ඨ &යßවා” ගැන පWශ'O ගායනා කළහ. අෙc කාලයට ෙගාඩa ළංෙවeò, ෙපාë ෙපා( 

බලයට ප?Jම ගැන පW'ල ෙලDP MWO පWෙමNදයPට ප?J ඇතැû දåPනට ලැ°ණ.  ෙබාෙහN ෙදෙනa තමP 19

“දැන DZෙ+ නැතැû” åයPනට ±,ව&. සැකයa නැOව, ඔq අ&වාEෙයPම, ප>DeÅ ගැන දැනගPනට ෙහN 

සතÇය ෙසායා ගැƒම &තරම පහ¨ නැත. මPද, ඔtPෙÑ සැබෑ කට%n සඟවා තබPනට වාරණෙ+ කලාව 

ඔtPෙÑ xWයතම ක{මෙqදය ෙලDP පාbÜ« åçම ෙකා$%&'( ෙරΩම bDP පWÉණ කර Oෙබන ෙහû&. ඒ? 

ෙබාෙහN bට ෙh ෙනාදැ†ව?කම ය† අû¥යෙලාΩෙයP ෙcWරණය Jම &සා තමPම තමP රවටාගැƒෙh 
පWOඵලයå. 1940 ගණP සහ 1950 ගණPවල, ෙh ^>රැ අපරාධ ගැන ෙබාෙහN ප>DeÅ මහජනතවට 

දැනගPනට ලැøණාය යPන පWOaෙ•ප කළ ෙනාහැåû. ෙබාෙහN aෂමාලාපකයP (apologists) ඔtPෙÑ අµත 

කාලෙ+ ෙදbවරැP අûPකර දමා Oøණද, ඔtP එෙ' කරන ලeෙe රහDගතවය, &හඬවය. $&' හෘදය 
සාafiෙ+ සෑම Dය, අවසාන ෙ£ෂ මාතâය? ෙසායා ඒවා ß[†±ටා දමPනට?, ඒ &සා ඇOවන පWOඵලයP 

ෙනාතකා හ>Pනට?, &දPගත ෙලසåP &රාචාරව? ú ධEමයa ගැන අx ෙකෙ' DතPෙනßද? 

 ෙකා$%&'( 2ෂණ අධÇයනෙ+ ෙය©† ±ෙරNගා$ෙයa ú ෙරාබ( ෙකාP^ෙව'( 1968 ò ෙමෙ' [Jය: 
“ෙබාෙහN ජනතාවa [මහා 2ෂණය - Great Terror] ඇම, nංÉ' ල†ව සහ බරැව එaකම ‘ñල දැ◊ම’ &සාම 

සමහර bට 2ෂණය ෙමතරh ෙහා\P සාEථක ú ෙÿn අතෙරP එකa bය හැåû. bෙ£ෂෙයPම, bෙeÌය 

‘'වා‰න’ වාEතාකරැවPෙÑ ආÌEවාදය ෙනාලැøණා නh ඔtPෙÑ ßë අ?හදා බැ9h එතරh වැදග? ෙනාව† 

ඇත. ඒ ප ¥තයPව ¯eධåçh මØP ú ෙë හලන ෙeශපාලනෙ+  වගåව %n හtëකාරයP යැû සැල√මට 
අවශÇයû. අ”ම ගාෙP 1936 ò පWDeÅෙ+ පැව?ú පWථම ෙබාරැ න” bභාගෙ+ ò, DෙනාJq ගැන úව, එයට 

ෙනා¨©¨ ú x¡ගැƒමa x>නැ$ණ.”  ඒ $†h තලෙයP ෙකා$%&'( ෙනාú සංඛÇාවෙÑ beව? සහ ආචාර 20

ධාE$ක ©'සහාය දැaෙවPෙP නh, ඉOP එbට ෙකා$%&'(වාòPෙÑ ©'සාහය ගැන åයPනට ඇ?ෙ? 
^මaද? එa අෙයa, එනh ãb අරෙගාP bDP පWංශෙ+ ෙකා$%&'( ෙeශපාලන ෙපා9Dය &Eමාණය åçම 

ගැන 1931 ò [Â ගදÇයåP පWDeÅෙ+ කණගා_ව පWකාශ කෙˆය.  21

 ෙජNස˛ බEගE êට± ෙකා$PටEP &ලධා>ෙයå. ඔÆව “¯eධ åçමට” ලaව කඳtරැ ෙවත x_වහë 
කරන ල=. ÉලාÑ ෙවත x_වහë කරන ලද, ඒ? එûP ආප¨ එPනට අව'ථාව ලැøණ ප¨වද තව ©රට? පaෂ 

සාමාΩකාවa ෙලDP DZ තැනැ?Oයa ෙවOP ලැøණ [xයa ෙÿ ෙමෙ' උ±ටා දaවû: 

සෑම =සාවකම DZ මෙÑ පරhපරාෙq ෙකා$%&'(වාòP, 'ටා[Pවාò ආකෘOෙ+ නායක?වයa 

x¡ග?හ. අx අපරාධ වලò අකමැ?ෙතP tව? එකඟ tෙන$. එය ෙසNbය( ෙකා$%&'(වාòP ගැන 
පමණa සතÇයa úවa ෙනාෙq, ෙලNකෙ+ DZන Dය, ෙකා$%&'(වාòP ගැන සතÇයa úවå. අx, 

bෙ£ෂෙයPම පaෂෙ+ å{යාකාç සහ ඉ=>ෙපළ DZ සාමාΩකයP, ඒ√ය ±eගල වශෙයP සහ සාvêක 

 Denis Szabo and Alain Joffé, “La répression des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre au Canada,” in Marcel Colin, Le 18

crime contre l’humanité (Paris: Erès, 1996), p. 655.

 See the analysis by Jean-Noël Darde, Le ministère de la vérité: Histoire d’un génocide dans le journal (Paris: L’Humanité, Le Seuil, 19

1984).

 Robert Conquest, The Great Terror: Stalin’s Purge of the Thirties, rev. ed. (New York: Oxford University Press, 1990).20

 Louis Aragon, Prélude au temps des cerises (Paris: Minuit, 1944).21
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වශෙයP අෙc හෘදය සාafiෙ+ පැëලමa කරxPනාග?ෙ? ෙවß. අxට එය මකා දැ$ය හැå එකම 
b=ය නh ෙමවැPනa නැවත åDදාක Deධ ෙනාJමට සහOක Jෙම&. ෙh Dයëල කරPනට හැå úෙ+ 

ෙකෙ'ද? අx DයëලPටම x'¨ හැ©නාද, එෙහම නැ?නh අx DයëලPම දැP ෙකා$%&'(වාදයට 

ෙíNg J DZනවාද? සතÇය නh අx DයëලPම, 'ටා[P යටෙ? ඍÕවම DZ නායකයPද ඇn,ව, 
අපරාධ දැaෙa එවැPනක අ&a පැ?ත ෙලDP. එය සමාජවාදෙ+ ජයගCහණයට අවශÇ වැදග? 

දායක?වයa යැû අx b£වාස කෙළß. ෙසNbය( %&යනෙ+ ෙමPම ෙලNකෙ+ද, ෙකා$%&'( පaෂෙ+ 

ෙeශපාලන බලය සඳහා පWවEධනය කළ Dයëල සමාජවාදය සඳහා ෙහාඳ යැû අx Dnෙවß. 

ෙකා$%&'( ෙeශපාලනය සහ ෙකා$%&'( ආචාර ධEම අතර අEàදයa O°ය හැå යැû ගැන අx 
åDbෙටක සැක ෙනාකෙළß.  22

 ෙකෙ'tවද, බEගE වෑයh කරPෙP ෙදපැ?තම OයාගPනටû. “අෙනa අතට, මට ෙපෟeග[කව දැෙනPෙP 

'ටා[PෙÑ පWOප?Oය x¡ග?ත &සා (ෙබාෙහN ෙකා$%&'(වාòP එෙ' කෙˆ නැත) ජනතාව bෙqචනය åçම 
සහ ඔÆෙÑ අපරාධ වැළැaúෙ+ නැO එකට ඔtනට ෙදNෂාෙරNපණය åçම අතර ෙවනසa Oෙ¤ යැû åයාû. 

ෙමය ඕනෑම ±eගලෙය^ට, ඔÆ ෙකාතරh වැදග? tවද, කළ හැå ú ෙදයa යැû අෙcaෂා åçම ය† 

'ටා[PෙÑ මහ? ෙලDP පැOර පැවO දරදË පWජාMඩක?වය වැර=යට වටහා ගැƒමû.  ඉOP එයාකාරෙයP බEගE bDP පළා යාමට åD© ක{මයa නැOව එê x¡^ë සහගත යාPතâණයට අ¨J 23

U.S.S.R. ê DZෙ+ය යPනට කමාවa ෙසායාෙගන ඇත. ඒ? එෙ' නැOව, ජනතා ෙකා$සා>ෙ+ අභÇPතර කට%n 

අංශයට (NKVD, රහ' ෙපා9Dය) bDP ඍÕවම අ? අඩංÉවට ෙනාගPනා ලද, බටêර %ෙරNMය 

ෙකා$%&'(වාòPෙÑ 'වයං-ර�ව…ම ^මa úවාද? ඔtP ක{මය සහ එê නායකයා ගැන අPධ ෙලDP කතා 

කෙˆ ඇû? හැම ආරhභයක ò ම අව=කරPනට ගැ∞ හඬ ඔtPට නෑ¨ෙP ඇû? ෙසNbය( ෙශNකාPතය (The 
Soviet Tragedy) න$P [Â රැDයP bcලවය x¡බඳ ඔÆෙÑ අනEඝ කෘOෙ+ මාZP ම[යා “ෙh bරැeධාභාසය … 

එය .. මහා අපරාධයa ගPනට මහා පරමාදEශනයa ග&û,”  åය$P Oරෙ+ ෙකානa උ'ස û. තව? 24

ෙකා$%&'(වාදෙ+ පWධාන D¨bයa වන ඇƒ √{ගë තරෙ+ åයPෙP, ෙකා$%&'(වාදෙ+ ßÆ™ ෙදක අතර, 

=වා ර* ෙ' එåෙනකා ප¨පස =ෙවන ෙÿnඵල සබඳතාවයa ඇතැû åයාû. 

'ෙවටP ෙටාෙඩNෙරාq ෙh bරැeධාභාසයට පWථම x¡nර සපයû: 

බටêර පWජාතPතâවාදෙ+ ±රවැDයා ආදරෙයP ප>කëපනය කරPෙP ඒකාÅපOවාදය පවOPෙP 

සාමානÇ $&' ආශාවPට Dතාගත ෙනාහැå තරh ඈත ©ර'ථ තැනක åයාû. ඒ? ඉOP, එතරh 

x>සa එය nලට ඇද ෙනාග?තා නh එය පැවO තරh කාලයa ±රා ඒකාÅපOවාදයට පවOPනට 

åDෙ'?ම ෙනාහැåû. තව? යමa ඇත -එය යටප? åçම අìරැ ú කාEයaෂම යPතâයå. සමාජයට 
පරමාදEÌ ú ආකෘOයa ෙකා$%&'( අû¥යෙලාΩය ඉ=>ප? කර අx DයëලPවම එය කරා යෑමට 

ත=P =>ගPවû. පරමාදEශෙ+ නාමෙයP ෙලNකය ෙවන' åçෙh ආසාව, අවසානෙ+ $&' 

අනනÇතාවෙ+ ෛනසEñක Éණාංගයå… තව ©රට? åqෙවා?, ෙකා$%&'( සමාජය ඒ√ය ±eගලයා 
ෙවOP ඔÆෙÑ වග√h ගලවා අûP කරû. හැම bටම µරණ ගැƒම කර†ෙ+ “ෙවන ෙකෙන^” bD&. 

මතa කරPන, ඒ√ය ±eගල වග√ම යPන ෙපා¥ ප(ටh කරන තරh දැවැPත බරå… ෙබාෙහN 

ෙදෙන^ට බලව? ෙ' ඇëමa ඇO ú, ඒකාÅපOවාòය ක{මෙ+ ආකEෂ˜ය බෙq vලය හැZයට 
පවOPෙP &දහස සහ වග√ම ගැන ඇO °යû. ෙමûP ඒකාÅපOවාò ෙරΩම ගැන ඇO ජනxWය?වය 

පැහැ=[ කරû. (එය “&දහෙසP පළා යාම" (Escape from Freedom) න$P ú එ>a ෙෆ‹ාh [Â 

&බPධනයû.)  

ෙh åDවa අã? ෙදයa ෙනාෙq; “'ෙqÜඡාෙවP වහëකh åçම”  ගැන කතා කරeò  ෙබාOය' 25

(Boethius) n¡P ෙමê හ> අදහස දåPනට ලැøK.        

 'ෙqÜඡාෙවP වහëකh åçමට ඉතා ඉaමKP ©වPනP nළ ú ©'සාහය ෙපƒ ñය තරමට සෑම 

bෙටකම b%aත ෙහN නÇාûක úෙ+ නැත. සරල x¡ගැƒම සහ/ෙහN ෙපWාපගැPඩා පැOර හැçම හැඩගැ'J 

 Quoted in Joseph Berger, Shipwreck of a Generation: The Memoirs of Joseph Berger (London: Harvill Press, 1971), p. 247.22

 Ibid.23

 Martin Malia, The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917-1991 (New York: Free Press, 1994), p. 424

 Tzvetan Todorov, L’homme dépaysé (Paris: Le Seuil, 1996), p. 36.25
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Oøෙ  සතÇය සඟවPනටû. එවැ& ක{මයa අ&වාEෙයPම å{යාÌ9 ©'සහාෙ+ ලaෂණයå. එය හැම bටකම 
සාEථක úෙ+ නැත?, රැවPඩාෙq ෙශNකාPතෙයP ෙපƒ ñය ෙලDP, තn ෙසායන ඇ' වලට හ¨ෙනාෙවන ෙ'  

කරන, ෙහාර රහෙසP මහ? සvහයa ෙවත D©වන අපරාධ වලටම දැ¥ ෙ' එëල කරන ආෙලNක ධාරාව 

පමණaම ඒවා ගැන කළ හැå එකම කාEයaෂම පWOචාරය ෙq. 

 බලෙ+ DZන ෙකා$%&'(ලාෙÑ ගO ලaෂණ &Eවචනය කර$P, 2ෂණය සහ ඒකාÅපOවාදය ගැන 

b£ෙëෂණය පහ¨ කEතවÇයa ෙනාෙq. 'ටා[Pවාදය ය† BCක ෙශNකාPතයක? පWාóන ආඥාදායකවාදය? යන 

ෙදෙaම එකnවa යැû ෙශNP එෙලP'ටûP (Jean Ellenstein) &Eවචනය කරû. එම &Eවචනය D?ගPනා ¨ã 
tව?, එය ෙකා$%&'( අ?දැ√ෙh පැOර ඇO ∑තන?වය දැaJමට?, ඊට ක[P Oøණ ඒකාÅපOවාදයPට 
වඩා ෙවන' ෙලසåP බලපෑh එëල කරන ආඥාදායක?වය ෙපPවPනට? අසම? ෙවû. සංසPදනා?මක 

සාරාංශයa åçෙමP එය &D සPදEභයට දමPනට උපකාර ෙව† ඇත. 

 පළßෙවPම, ෙකා$%&'(වාදෙ+ අපරාධ සඳහා වග√ම පැව>ය හැåයාව ලැෙබන, කෲර පාලනයට ඇO 
රැDයP අÔරැ«ය දaවා =ෙවන ෙහN”වාවa ඇ?දැû අප සැලåය %nû. ෙකෙ' tවද, ෙබාëෙෂba' සටP වලò 

(සාEවාò ෙරΩම bDP කළ 2ෂණය, ෙබාëෙෂba බලයට ප?ú ප¨ ඔtP කළ දරැ™ අපරාධ සමඟ සංසPදනය 

කරeò, =යාරැ බවåP %n úෙ+ ෙපƒ යû. ෙeශපාලන DරකරැවPව ෙ?රැමa ඇO ƒOපeධOයa හßවට 
යවPනට (සාE ඉඩ ©PෙPය. b?OකරැවාෙÑ ƒOඥයාට ඔÆෙÑ ෙ'වාE∆යාව අÅෙචNදනය දaවා?, එතැ&P 

එහාට?, &ෙයNජනයට හැåයාව ලැøK. එෙ'ම ඔÆට ජාOක සහ ජාතÇPතර මහජන මතය ඉëලා DZPනට? 

ඉඩ OøK. එම ෙතNරාගැƒම ෙකා$%&'( ෙරΩම n¡P ෙනාලැøK. DරකරැවP සහ ෙදNfiතයP 

DරබPධානාගාර &යාමනය ෙවන ƒO කා ඩෙ+ පWOලා2P úහ. DරගතJෙh සහ x_වහë åçෙh පeධOය 
ප¨ව එන කාලයට සාෙcaෂව සැහැëã bය. x_වහë කරන ලeදtPට තමPෙÑ පtëද ර�ෙගන යාමට අවසර 

ලැøK. ඔtPට >D ෙ' [Jමට සහ åයැJමට ඉඩ ලැøK. දඩයෙh යPනට සහ මා, බාPනට අවසර ලැøK. 

ඔtPෙÑ êතවnP සමඟ ඔtනට අ?ú “අවසානාව” ගැන කතා බහට අවසර OøK. ෙල&P සහ 'ටා[P 
ෙදෙදනාටම ෙh ගැන ඔtPම ලබාග? අ?දැ√h úහ. ŸෙයාෙදාE ෙඩා'ෙටාûෙව'å Dය මළtPෙÑ &වෙ' Dට 

[යන ෙපෟeග[ක සටහP (Memoirs from the House of Dead) ê b'තර කරන De‰P පවා එය පWකාශනය කරeò 

bශාල බලපෑමa ඇO කෙˆය. ඒ? ඒවා ෙකා$%&'(වාදෙ+ දරැ™ අපරාධ සමඟ සංසPදනය කරeò ඉතා 

êa◊මåP %n ඒවා යැû ෙපƒ යû. කැර[ සහ කලෙකNලාහල ±රාණ ෙරΩමය (ancien régime) bDP මෘග 

ෙලDP පාගා දැv බව සතÇයå. ඒ?, 1825 Dට 1917 දaවා කාලය nල රැDයාෙq ෙeශපාලන b£වාස ෙහN å{යා 

&සා මරණයට &යම ú සම'ත ජන සංඛÇාව 6,360 å. එûP ෙව¥තබා මරා දමන ලeෙe 3,932 a පමK. ෙh 
අංකය D©Jh =ගහැරැ™ x¡ෙවලට, 1825 Dට 1905 දaවා කාලෙ+ 191 a åයා?, 1906 Dට 1910 දaවා 

කාලෙ+ 3,741 a åයා? නැවත ෙබòමට ±,ව&. ෙh ගණP 1918 මාEn මාසෙ+ ò, ඔtP බලයට පැ$ණ මාස 

හතරa පමණa ෙවeò, ෙබාëෙෂbaවාòP ප¨කරෙගන ñයහ. ෙකා$%&'( සEවාÅකාරය හා සමාන ෙලසåP 
(සාEවාදෙ+ Mඩනය ෙනාOøණ බව එûP ෙපƒ යû. 

 1920 ගණP Dට 1940 ගණP දaවා ෙකා$%&'(වාදය ෙගන ñය 2ෂණෙ+ ම(ටම ෆැD'( ෙරΩමයPට 

ෙපරැh ±රPනට හැå úවa පමK. ඒ ෙරΩම ගැන ඇ' ෙයාß කරeò ෙපƒ යPෙP ß[P ෙපෙනන ෙලDP 
සංසPදයP පැහැ=[ නැO බවû. ඉතා[ෙ+ ෆැD'(වාදය, එවැPනක ßëම ෙරΩමය, සහ bවෘතවම 

“ඒකාÅපOවාò” යැû åයාග?ත, ඔtPෙÑ ෙeශපාලන bරැeධවාòPව සැකයa නැOව Dරගත කර$P &Oපතා 

වදêංසා කළහ. DරබPධනය &සා මරණය කැඳJම කලාnරåP Deධ tව?, 1930 ගණP වල ò ඉතා[ෙ+ 

ෙeශපාලන DරකරැවP ෙදnP Dය ගණනaද, ර�ඳthකරැවP (confinati) හාරDය පPDය ගණනåPද රෙ( 
ෙවරළබඩ ⁄ප?වල &වාස අඩ'Dෙ+ තැæම Deධ bය. එයට අමතරව, ඇ?ෙතPම, ෙeශපාලනය &සා x_වහë 
කරන ලද දස දහ' ගණනaද DZයහ. 

 ෙදවැ& ෙලNක %eධයට ෙපර, නා(D 2ෂණය ක ඩායh åêපයa ඉලaක කරග?හ. ඒ නා(D ෙරΩමයට 

bෙරNධය පාන ලeදtPය. ඔtP ෙබාෙහාමය ෙකා$%&'(වාòP, සමාජවාòP, ආරාΩකවාòP, සහ ෙ'වක සංගh 
å{යාකාçP úහ. ඔtP Dරබාරෙ+ රඳවා තබා, අනnරැව වධක කඳtරැ ෙවතට යවන ලදහ. ඒවාෙ+ ò ඔtP ඉතා 

අමා†fiක වධ êංසනයPට ලaúහ. Dයëල එකn කර පවසeò, 1933 Dට 1939 දaවා කඳtරැ සහ Dරෙගවë 

ê ò න” bමìමåP ප¨ව ෙහN න” bමìමåP ෙතාරව, වාමාං“ක සටPකා◊P 20,000 a පමණ මරා දමන 
ල=. 1934 #& මාසෙ+ Deධ ú “=ග xêවල රාOâය” (The Night of the Long Knives) වැ& නා(D bDP පරණ 

ෙකNPතර xයවා ගPනට අෙනa නා(D මරා දැv සංඛÇාව ෙh ගණPවලට ඇnළ? නැත. මරණයට &යම ú 
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අෙනa bP=ත ෙකා(ඨාශය úෙ+ “උස ¤ෙලාP∂ ආEයයP” යන ජනවාEñකයට ¨©¨ ෙනාú, මහ, ෙහN මානDක 
ආබාÅත ෙහN ශාç>ක අ”පා” සêත, ජEමP ජනතාවû. %eධෙ+ පWOඵලයa ෙලDP, ê(ලE bDP ෙh අයව 

මරා දමන වැඩ සටහනට xbìය. 1939 වසෙE අග Dට, පë[ ව[P ෙh වැඩ සටහන නව?වා දමPනට යැû 

ඉëලPනට පටP ග? 1941 වසෙE ßල දaවා කාලය nළ 70,000 ක ජEමP ජනතාවa ගෑ' ව[P මරා දැ$ණ. 
ඒ ගෑ' ව[P මරා දමන ක{මෙqද අනnරැව ෙතවැ& bP=තයP ෙකා(ඨාශයකට ෙයාදවන ල=. ඔtP %ෙදqවP 

úහ. 

 ෙදවැ& ෙලNක %eධයට ෙපර, %ෙදqවP අûP කරPනට පW'ල ෙලDP කට%n ෙක>ණ. එê උÜචම අවÅය 

úෙ+ °¬™ ප¡» රාOâයû (Kristallnacht). එê ò Dය ගණනක මරණ සමඟ වධක කඳtරැ ෙවත යවPනට 35,000 

ක x>සa ගාë කරන ල=. ෙh ද?ත ෙයාදා ගැෙනPෙP ෙසNbය( %&යනය ආක{මණයට ෙපර කාලයට පමK. 
ඉP ප¨ව නා(D 2ෂණෙ+ සh≥Eණ කෲර?වය =ග හැරැK. යට? කරග? රටවල $[යන 15 ක Dbë වැDයP 

මරා දැßK. %ෙදqවP $[යන 6 a මරා දැßK. ෙසNbය( %ද DරකරැවP $[යන 3.3 a මරා දැßK. x_වහë 

කරන ලද $[යන 1.1 a, ඒ කඳtරැ වල ò $ය ñයහ. එෙ'ම Dය දහ' ගණනක අêÉ ˇකයP මරණයට 
ප?úහ. බලහ?කාරෙයP ශ§$කයP කරග? &සා $ය ñය තව? $[යන 8 a සහ ඒ වධක කඳtරැ ව[P 

&දහ' කරග? DරකරැවP තව? $[යන 1.6 a අx එයට එකn කළ %nû. 

 නා(D 2ෂණය ෙÿn nනa &සා අවධානය ඇද ගPනට සම? ෙq. පළßවැPන, %ෙරNMයයPෙÑ Êbත 
වලට එය ඉතා ස◊පෙයP සhබPධ Jමû. ෙදවැPන, නා(DPව පරාජය åçම? සහ ඔtPෙÑ නායකයPව 

†ෙරhබEÑ න” b&£චයPට ඉ=>ප? åçම?ය. ඔtPෙÑ අපරාධ &ල වශෙයP ෙහ¡ කර, ඒවා අපරාධ 

හැZයට වEBකරණය tK. අවසාන වශෙයP, %ෙදqවPට එෙරêව කළ $&' සංහාරය, එê අෙÿnක?වය, 

ජනවාEñකවාදය, ෙපර ෙනාú bරෑ ෙë xපාසාව, යනා=ය &සා ම†ෂÇ?වෙ+ හෘදය සාafiය අtãවන ල=. 

 අෙc අරßණ ෙමê ò අංක ගණP åçම සඳහා යh ආකාරයක ෙඝNර සංසPදන පeධOයa ෙගන ඒම 

ෙනාෙq. කෲර?වය ගැන යh ආකාරයක ıරාව[යa ෙහN °යකරැ අපරාධ ෙදÉණ කරන ß, එකnව ෙගන හැර 

පෑම ෙනාෙq. නß? ෙනානැෙමන ප>DeÅ åයාපාPෙP නා(D bDP දළ වශෙයP $[යන 25 ක ජනතාවa 
bP=තයP කරeò, ෙකා$%&'( ෙරΩම bDP දළ වශෙයP $[යන 100 ක ජනතාවa bP=තයP කරන ලද 

බවû. ෙh Dයවෙ' °ය^රැම ú ^>රැ ෙරΩමය යැû සැලෙකන නා(D ෙරΩමය සමඟ ඇO සමානතා තaෙ'රැ 

කරPනට, ෙh පැහැ=[ වාEතාව අ”ම වශෙයP යh පදනමa ෙහN ඉ=>ප? කර† ඇත. 1991 තරh මෑත 
කාලයa දaවාම, අද tව?, ෙකා$%&'( ක{මය එê ජාතÇPතර ¨ජාතකරණය ආරaෂා කරෙගන DZû.  එය 

තවම? සමහර රටවල බලෙ+ DZû. එෙ'ම ෙලNකය ±රා DZන එê උදqකරැවPව ආරaෂා åçම කරෙගන යû. 

ෙබාෙහN ෙකා$%&'( පaෂ අද කë ඉaම ñêP tව? 'ටා[Pවාදෙ+ අපරාධ x¡ෙගන ඇO tව?, ෙබාෙහN 

අය ෙල&PෙÑ vලධEම අ?හැර දමා නැත. එෙ'ම තâ'තවාදෙ+ å{යා සඳහා ඔtPෙÑ සhබPධය ගැන 
åDෙ'?ම පW£න කරPෙP ද නැත. 

 ෙල&P bDP =ය? කළ ක{ම සහ ප¨ව ෙල&P සහ ඔÆෙÑ ෙහංචûයP අOP ∞aෂම úව, DêකරPෙP 

නා(D bDP ෙයාදාග? ක{මෙqදයPය. මPද, ෙදවැ& x>ස ෙයාදාග?ෙ? ßë x>ස =%™ කළ තාaෂණයû. 
ෙමයට ක=ම උදාහරණය රැෙඩාë˛ ෙහ' ෙවû. අt('b£ කඳtර සංbධානය åçමට? ප¨ව එê ෙකාමාPඩාP( 

බවට? ඔÆ ප?bය: “රûa ආරaෂක ෙ'වෙ+ vල'ථානය Dය, කමාPඩාP(ලා ෙවත &^? කළ ආඥාෙq 

úෙ+ රැDයP වධක කඳtරැ ගැන සh≥Eණ වාEතා එකn කරPනටû. පළා යPනට සම? ú DරකරැවP ෙවOP 
ඒ කඳtරැවල සංbධානා?මක කට%n ගැන? ඒවාෙ+ පැවO ත?වයP ගැන? සb'තර වාEතා එකn 

කරගPනට ඔtනට හැåයාව ලැøK. රැDයා†වP බලා?කාරෙයP ර'සාවë වලට ෙයාදවන ලද ශ§$කයP &සා 

මහ? ජනතාවකෙÑ Êbත bනාශ ú බවට bශාල වැදග?කමa එëල úෙ+ය.”  ෙකෙ' tවද, ෙකා$%&'(වාòP 26

ෙවOP සාvêක පWච ඩ?වය සඳහා තාaෂණය °ê ú බව? ඔtP එ්වා දැ¥ ෙ' ෙයාදා ග? බව? අනnරැව 
ඒවාෙයP නා(ìP =>ගැPtණා යන ප>DeÅය &සා, ෙබාëෙෂba bcලවය සහ නා(ìPෙÑ නැflම අතර 

ෙÿnඵල සබඳතාවයa ඇතැû åයා අෙc දැaම අ†ව åයැෙවPෙP නැත. 

 රාජÇ ෙeශපාලන අධÇaෂක ම ඩලය (GPU, ෙචකා ê නව නාමය) 1920 ගණP අග Dට, ෙකNටා ක{මයa 
හ¬Pවා ©PෙPය -සෑම පළාතaම සහ සෑම ='Oâaකයaම එê ජනතාව අතෙරP යh පWOශතයක සමාජ පංO 

 Rudolf Hess, Commandant of Auschwitz: The Autobiography of Rudolf Hess, trans. Constantine FitzGibbon (Cleveland: World 26

Publishing, 1959), p. 180.
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“හnරැ” සාමාΩකයP අ?අඩංÉවට ගැƒම, x_වහë åçම ෙහN ෙව¥තැæම කළ %n bය. ෙමම ෙකNටා 
ෙමානවාදැû åයා පaෂෙ+ අ‰aෂණය යටෙ? මධÇම ෙලසåP &Eවචනය bය. සැල¨h åçෙh සහ ද?ත 

තබාගැƒෙh x'¨ව ආE∆කයට පමණa ìමා ෙනාJය: එය 2ෂණය සඳහා ෙයාදා ගැ†ණ %ද අb ගබඩාෙq 

වැදග? අbයa bය. 1920 ගණP Dට, å{$යාෙq ¨© හßදාව පරාජය කළ රn හßදාෙq ජයගCහණය හßෙq, 
සංඛÇානමය සහ සමාජbදÇා?මක ක{මෙqද ෙපෙනPනට පටP ග?ෙ?ය. අ&වාEෙයPම x¡nරැ =ය %n ú 

&£«ත ක{මෙqදයකට හැ⁄ පW£නාව[ ඇ¨ෙරP bP=තයP ෙතNරා ගැ†K. බාëZa ෙeශ සහ 1939-1941 දaවා 

අëලාග? ෙපNලPතය ෙවත bශාල ෙලDP ජනතාව x_වහë åçම? සහ ඔtP ඝාතනය åçම? සංbධානයට 

එම “සමාජbදÇා?මක” ක{මෙqදයPම ෙසNbය( %&යන bDP ෙයාදාගPනා ල=. නා(D කළා ෙමPම, x_වහë 
කරන ලeදtP පWවාහනයට හරa ෙප(Z ෙයාදා ගැƒම &සා “සමාජය x¡ෙනාග? bපçත å{යා" ඇOවPනට 

පටP ගැ†K. 1943 Dට 1944 දaවා, %eධෙ+ මැද ò, 'ටා[P bDP එê ෙපරßෙ  DZ දහ' ගණනක ටœa රථ 

සහ Dය දහ' ගණනක ෙසාëදා©වPව ඔtP ෙ'වය කළ bෙ£ෂ NKVD බලකායP ෙගP ඉව? කර ෙකZ කා9න 
ෙමෙහ%h  වශෙයP ෙයාදවා ග?ෙ? ෙකNකස' ê Êව?ú bbධ ජාµP x_වහë කරPනටû. ෙh $&' 

සංහාරයට උ?¨ක ú ආෙqගය ඉලaක කරෙගන, “ජාOක, ජනවාEñක, වාEñක, ෙහN ආග$ක ක ඩායh අ†ව, 

ෙහN යhåD පදනමa මත ênමතෙ+ එළෙඹන ලද ක{මෙqදයකට අ†ව, සම'ත ෙහN ෙකාට' වශෙයP bනාශ 
åçම,” ෙකා$%&'( පාලකයP ෙයාදාග?ෙ? හnරP යැû හංව” ගැ∞ ක ඩායh වලට සහ සමාජෙ+ සමහර 

ෙකාට' සh≥EණෙයPම ඇnළ? වන ෙලD&. එය ෙපාë ෙපා( සහ ඔÆෙÑ ඛමE රෑÈ bDP ප>≥Eණ ෙලDP 

ෙයාදා ගPනා ල=. 

 ඔtP ෙයාදාග? ඒ ඒ මරණ ක{මෙqද අ†ව පදනh කරග&$P නා(Dවාදය සහ ෙකා$%&'(වාදය අතර 
සමානතා දaවPනට ග? වෑයh &සා සමහර අයට තරහ යPනට ±,ව&. ෙකෙ'tව?, අx දැP Dêකළ %?ෙ? 

බE¥«q (Berdychiv)  ෙගෙටN ê ò නා(ìP bDP මව මරා දැv, ෙටœ¤[Pකා (Treblinka) ගැන ßë කෘOය [Â, 

ෙසNbය( %ෙදqවP ඝාතනය ගැන ‘ක, ෙපාෙ?' [යන එක කEතෘවරෙයa ú, වැD[ ෙගCා'මP ඔÆෙÑ ‘සදා ගලා 
බDන’ ê එන එක ච>තයa මාEගෙයP %aෙEනෙ+ සාගතය b'තර åçමû: “ෙëඛකයP [ය$P DZයහ… 

'ටා[P, ඔÆ bDPම ද: ^ලාa අය පරෙපNfiතයP ෙවO; ඔtP ධානÇ ñ& තබO; ඔtP දරැවP මරා දමO. එê 

ò පWDeÅෙ+ම åයැtෙP “මහජනතාව nල ඇO bයරැව සහ දැ¥ ෙකNපය ඔtPට එෙරêව අtලPනට අවශÇයû, 
ඔtP පංOයa හැZයට bනාශ කර දැ$ය %nû, මPද ඔtP ශාප ල? &සාය.”” ඔÆ තව? එකn කරû: 

“ඔtPව සvලඝාතනය åçම සඳහා ඔtP $&¨P ෙනාවPෙPය යැû පWDeÅෙ+ පWකාශ åçම අතÇාවශÇයû, 

ජEමP අය %ෙදqවP $&¨P ෙනාවPෙP යැû පWDeÅෙ+ පWකාශ කළා ෙලDPම. ඉOP ෙල&P සහ 'ටා[P 

පැව∞හ: ^ලාa අය $&¨P ෙනාෙවO.” අවසාන වශෙයP, ෙගCා'මP ^ලාa අයෙÑ දරැවP ගැන ෙමෙ' åයû: 
“නා(D bDP %ෙදq දරැවPව ගෑ' කාමරවලට දැhෙh එයාකාරෙයPමû: ‘ඔබට Êව?වPනට ඉඩ òමට 

ෙනාහැåû, ඔබ DයëලPම %ෙදqවP!”  27

 නැවත නැවත? 2ෂණෙ+ ඉලaක úෙ+ ජනතා ෙකා(ඨාශයPය, ඒ√ය ±eගලයා ෙවත අවධානය ෙයාß 
úෙ+ අ” වශෙය&. හnරා යැû &E=•ට කළ ක ඩායමa ß[†±ටා දැ◊ම 2ෂණෙ+ අරßණ bය. එය සමාජෙ+ 

^ඩා ක ඩායමa tව?, ෙh $&' සංහාර ආෙqගය තෘcOම? කරගPනට ඔtP ඉව?කර දැ$ය %n bය. ඒ 

&සා, “පංO මත පදනh කරග? සEවාÅකාරය” සඳහා ෙයාදාග? ජනවEග ෙවPකර තැæෙh සහ Æදකලා åçෙh 
තාaෂණය ෙබෙහbP “ජනවEග මත පදනh කරග? සEවාÅකාරවාදය” හා සමාන bය. අනාගත නා(D සමාජය 

ෙගාඩනැflම අ=ටP úෙ+ “xbතරැ ජනවEගය” පදනh කරෙගනය. අනාගත ෙකා$%&'( සමාජය ෙගාඩනැflම 

අ=ටP úෙ+ øEÕවාDෙ+ අවසාන ෙරා” ඉව? කළ xbnරැ ශ§$ක ජනතාවa පදනh කරෙගනය. කඩංම(_ 

ෙවන' ෙලDP Deධ úව?, ෙමම සමාජ ෙදක නැවත සැකìම එකම ආකාරයåP මවා දැabණ. ඉOP ඒ &සා 
ෙකා$%&'(වාදය b£වවාදයක ආකෘOයa හැZයට මවා ෙපPJම ෙමNඩකමa ෙවû. ෙකා$%&'(වාදයට ෙලNක 

වÇාcත අරßණa Oøණා bය හැåû. ඒ? නා(Dවාදය වෙÑම එයද $&¨P අතර ෙකාටසa Êව?Jමට 

වZනාකමa නැO අය යැû සැල≈හ. ෙකා$%&'( ආකෘOය පදනh úෙ+ පංO ක{මයa මත ෙවeò, නා(D 
ආකෘOය ජනවාEñක සහ පWාෙeÌය පදනමa මත Jම ඔtP අතර පැවO ෙවන'කම úෙ+ය. එයාකාරෙයP, 

ෙල&Pවාදය, 'ටා[Pවාදය, මාඕවාදය, සහ ඛමE රෑÈ ද කළ ƒO උëලංඝණ ම†ෂÇ?වයට නව අÔෙයNගයa 

එëල කරû. bෙ£ෂෙයPම ƒO bදÇාE˚Pට සහ ඉOහාසඥයPට: ¨&£«තව, ඒ√ය ±eගලයP ෙහN bරැeධවාò 
ක ඩායh පමණa ෙනාව සමාජෙ+ සh≥Eණ ෙකාට' nරP කරPනට ඔtPෙÑ ෙeශපාලන සහ අû¥යෙලාΩ 

b£වාස ව[P මහා ප>මාණෙයP සැල¨h කළ අපරාධ ගැන අx ෙකාෙහාමද b'තර කරPෙP? ෙමයට 

 Grossman, Forever Flowing, pp. 142, and 155.27
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සh≥EණෙයP අã? භාෂාවa උවමනා ෙq . ඉංBC D කතා කරන රටවල සමහර ෙëඛකයP 
“ෙeශපාලනඝාතනය” (politicide) යන පදය භාbතා කරû. එෙ' නැ?නh, ෙචa ƒO bදÇාE˚P ෙයNජනා කරන 

ප>= “ෙකා$%&'( අපරාධ” යන පදය වැ¥ෙයP ¨©¨ද? 

 අx ෙh ෙකා$%&'(වාදෙ+ අපරාධ තaෙ'රැ ෙකෙ'ද? ඒවාෙයP අx ඉෙගන ගPන පාඩh ෙමානවාද? ෙh 
bෂය ඇකඩ$යාෙq ෙEඩාE '√{නෙ+ ='ෙවPනට bDවැ& Dයවෙ' අග ෙතa බලාෙගන D…මට අවශÇ úෙ+ 

ඇû? නා(D අපරාධ අධÇයනය හා සැස÷ෙh ò, 'ටා[Pවාදෙ+ සහ ෙකා$%&'( 2ෂණෙ+ අධÇයනයට 

(නැෙගනêර %ෙරNපෙ+ එම පEෙ+ෂණ සඳහා ජනxWය?වයa ඇOෙව$P පැවOයද) යPනට තව? මහ ©රa 

ඇත. 

 නා(D සහ ෙකා$%&'( අපරාධ අධÇයන ගැන ඇO දැ¥ bසංසPදනය මඟ හැ>ය ෙනාහැåû. 1945 

වසෙE ජයගCාêකයP bDP නා(Dවාදය ෙහළාදැ√ෙh පWධාන ෙaPíය කරග?ෙ? නා(D අපරාධ -සහ 

bෙ£ෂෙයPම %ෙදq ජන සංහාරය- úහ. ඒ කරැ™ ගැන දශක ගණනාවa O'ෙ' ෙලNකෙ+ නP ෙදස b∞ 
පEෙ+ෂක x>' කට%n කළහ. දහ' ගණ&P ෙපා? සහ ©Dh ගණ&P «තâපZ -bෙ£ෂෙයP සැලåය %n 

'රාOâය සහ ı$කාව' (Night and Fog), ‘ෙෂNආ' (Shoah), ‘ෙසN+ෙÑ ෙතNරාගැƒම' (Sophie’s Choice), සහ ‘fiP∂ලEෙÑ 

ලැû'nව' (Schindler’s List)- යනා=ය bෂය ෙව†ෙවP ඇප කැප úහ. එක උදාහරණයa පමණa න$P සඳහP 

කෙළා?, රාtë êëබEÑ ඔÆෙÑ පWධාන කෘOෙ+ ෙaPíය හැZයට ෙවP කෙˆ තE∂ රûa (Third Reich) bDP 

%ෙදqවP මරණයට ප?කරPනට භාbතා කළ ක{මෙqද ගැන සb'තර b'තර කථනයP සඳහාය.  28

 ඒ? bදÇාE˚P bDP ෙකා$%&'(වාòP කළ අපරාධ ෙනාසලකා හැර ඇත. êhලE (Himmler) සහ 
අûaමP (Eichmann) වැ& නාමයP ෙලNකෙ+ ෙකාතැනක ò tවද bDවැ&  Dයවෙ' hෙëÜඡකh හා ඈ©† වදP 

ෙලDP හ¬නාගැෙනනවා tවද, +[a' ජEDP'å (Feliks Dzerzhinsky), ෙජP>a යෙගNඩා (Genrikh Yagoda), 
සහ &ෙකාලාû එෙසN˛ (Nikolai Ezhov) යන නh අපWකට බැbP ©Eවල J යO. ෙල&P, මාඕ, ෙහN ó $P, සහ 
'ටා[P tවද, ග?ෙතා?, ඔtP හැම bටම ±©ම සහගත ෙගෟරවයa ,aO b\ බව ෙපෙP. පWංශ රජෙ+ 

ආයතනයa, ජාOක ෙලාතර�ûය, ඔtPෙÑ ෙවළඳ දැPJh වැඩ සටහනa සඳහා 'ටා[P සහ මාඕ ෙයාදා 

ගැƒමට තරh Dêbකë úහ. ê(ලE ෙහN ෙගාෙබë' (Goebbels) තමPෙÑ ෙවළඳ දැPJමa සඳහා ෙයාදාගPනා 
අදහස ගැන කtරැ ෙහN °ෙයP ෙතාරව êතාbද?  

 ê(ලEෙÑ අපාරධ වලට දැaú අOශය bශාල ú අවධානය සහß[Pම %aO සහගත úවå. එûP Êbත 

ගලවාග? සාafiකරැවෙÑ පැnhවලට ෙගෟරවය දැaෙq. ෙh De‰P වටහාගPනට වෑයh කරන 

පEෙ+ෂණකරැවPෙÑ අවශÇතා තෘcOම? ෙකෙරû. නß? ෙකා$%&'( අපරාධ ගැන ෙකෙරන ෙහ¡දරq 
යාPත$P ෙහN කැළ≤මa Deධ ෙනාකරû. ඇû ෙeශපාලනඥයP ෙවOP ෙh තරh ප¨බාන ¨, &හඬතාවයa? 

ම†ෂÇ?වෙ+ nෙනP එකa පමණ x>සකෙÑ Êbතවලට බලපාන ලද, මහාeJප හතරa ±රා වසර අ∞වක 

කාලයa O'ෙ' පැවO ෙකා$%&'( ෙ—දවාචකය ගැන bදÇාධර ෙලNකෙයP ෙමතරh කP°ê> කරවන 
&හැ-යාවa පැවෙතPෙP ඇû? ෙකා$%&'(වාදය b£ෙëෂණය åçම සඳහා ඇO පWධාන සාධකය ú අපරාධ, —

ජනතා අපරාධ, ක{මා†≈ල අපරාධ, ම†ෂÇ?වයට එෙරê අපරාධ— වැ& µරක සාධකයa ගැන ±,ëව වÇාcත 

ú අකමැO බවa ඇû? එය ඇ?ෙතPම $&' අවෙබNධයට ඔ¤ෙබP පවOන යමa &සා ද? නැ?නh අx ඒ 
ගැන කතා කරPනට පWOaෙ•ප කරPෙP එම bෂය වඩා ෙහා\P bපරh කර බැãෙවා? එê සතÇය ^මaදැû 

ඉෙගන ගƒb යැû °යටද? 

 ෙh ß&වත ර�√මට ෙÿn ෙබාෙහN සහ bbධ ෙවO. ß[Pම, ඔtPෙÑ අපරාධ මකා දැ◊මට?, සඟවත 

ෙනාහැå å{යා සාධාර˜ය åçම? යන ආඥාදායකයාෙÑ සාමානÇ උ?පWායû. කෘ£ෙචq (Khrushchev) 1956 ò කළ 
“රහDගත කථාව” (Secret Speech) ෙකා$%&'( නායකෙයa ෙකා$%&'( මහා අපරාධ ගැන කළ පළß 

x¡ගැƒමû. එම පWකාශය, 2ෂණෙ+ උÜචතම අව'ථාෙq ò %aෙEන ෙකා$%&'( පaෂෙ+ පWධා&යා හැZයට 

ඔÆ DZය ò, එනh ^>රැ පාලකෙයa ඔÆ bDPම කළ අපරාධ වසා ගPනට ග? වෑයමû. ඒ අපරාධ ඔÆ ඉතා 
දaෂ ෙලස 'ටා[P xට පැටúෙ+ ඔÆ 'ටා[PෙÑ ෙහංචûෙයa ෙලDP තමනට ලැøණ අණ å{යා?මක කළා 

පමණa යැû åය$&. ෙකා$%&'(වාòP කළ ƒO උëලංඝණ ෙබාෙහාමයa වසා ගPනට, කෘ£ෙචq කතා කෙˆ 

ෙකා$%&'( bP=තයP ගැන පමK. ඒ? ඒ අය අෙනa Dය, කා ඩ වලට වඩා අ”ෙවP DZ x>සû. ෙh 

 Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, rev. ed. (Chicago: Quadrangle Books, 1967).28
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අපරාධ ඔÆ &Eවචනය කෙˆ වෙක{ාaOෙය&. ඔÆෙÑ කතාව අවසානෙ+ ඒවා “'ටා[P යටෙ? ú අපරාධ” 
හැZයට b'තර කර$&. ඒ? එûP ඔÆ සාධාර˜ය කෙˆ එම vලධEම, එම ආකෘOය, සහ එම x>සම bDP 

තව ©රට? පව?වා ග? ක{මෙ+ අඛ ඩ?වයû. 

 තම “රහDගත කථාව” සඳහා සැරෙසeò, bෙ£ෂෙයPම 'ටා[PෙÑ êතවnP ෙවOP ඔÆ ßÆණ පෑ 
bරැeධ?වය, කෘ£ෙචq ඔÆෙÑ අeJOය ú bලාසෙයP පැහැ=[ කරû: “[ලසාE] කගාෙනNbÜ (Lazar Kaganovich) 
ෙකාතරh එෙහû åයPෙනaදැû åqෙවා? 'ටා[P ඇසa ගසා, එය bcලවෙ+ නාමෙයP කළ %n යැû 

åqෙවා? ඒ åයPෙන -'ටා[PෙÑ නාමෙයP- ඔÆ තමPෙග xයාෙÑ tණ? ෙගල කපා දාb… ඔÆ මට එෙරêව 

තEක කෙë ඔÆෙÑ Êbතය ෙ¤රාගPනට උවමනා ú ආ?මාEථාකා◊ °ෙයP. ඔÆ අÔෙcWරණය J DZෙ+ Deධ ú 
ෙදûP වග√ෙමP ගැලෙවPනට ඇO උවමනාෙවP පමණû. අපරාධ Deධ ෙවලා Oෙබනවා නh, කගාෙනාbÜට 

උවමනා tනා ඔÆෙÑ xයමං සටහP මකා දමPනට.”  ෙකා$%&'( රටවල ±රාෙëඛන ෙසායා බැ9ම ß,ම&P 29

පWOaෙ•පය, ß.ත සහ අෙන^? මාධÇ ෙමPම මාûh හරහා යෑම? සh≥Eණ ෙලDP පාලනය Jම, ෙරΩෙh 
“සාEථක?වය” ගැන ෙපWාපගැPඩා හඬ නැflම, ෙතාරnරැ අÉë ලා තබාගැƒෙh ප>≥Eණ සං√Eණ සංbධානය, 

ය† ෙh ෙ—දƒය සතÇය åDදා ෙහ¡ ෙනාවන ෙ' තබාගැƒමට ගැ∞ සැල¨h ෙවO. 

 ඔtPෙÑ අපචාර සැඟJෙමP පමණa තෘcOම? ෙනාJ, ඔtPෙÑ අපරාධ ෙහ¡කරPනට °ය ෙනාú 
DයëලPටම ඒ පWජා MඩකයP ක{මා†≈ලව පහර ©Pහ. ෙදවැ& ෙලNක %eධෙයP ප¨ව, ෙමය සa¨දa ෙ' 

පැහැ=[ ú අව'ථා ෙදකa පWංශෙයP දåPනට ලැෙ¤. baටE ක{ැqෙචPෙකN (Viktor Kravchenko) ගැන ú “න” 

bභාගය” 1949 ජනවා> Dට අෙcWë දaවා පැවOණ. “මම &දහස ෙතNරා ගO$” (I Chose Freedom) යැû, êට± 
උස' &ලධා>ෙයa ú ෙÿ, 'ටා[P යටෙ? පැවO ආඥාදායක?වය ගැන [Jය. න” bභාගය Deධ úෙ+ ‘පWංශ 

[x' (Les lettres françaises) නමැO ෙකා$%&'( සඟරාෙවêය. එê කළමනාකරැ ãb අරෙගාP, ක{ැqෙචPෙකNව 

දැ¥ ෙ' ප>භවයට ලa කෙˆය. නැවත? පැçDෙ+ම, ඒ ‘පWංශ [x' ව[P තව? “න”වa” bභාග bය. ඒ êට± 
ෙටœා('åවා=ෙයa ú ද, beවෙතa ú ද, 1946 ò ඔÆෙÑ “වධක කඳtරැ ෙලNකයa” (The World of Concentration 
Camps) නමැO ෙපාතට ෙරෙනාෙඩN (Renaudot) තෑÑග ê$ ú, නා(D bDP ජEම&යට xටමං කරන ලද ෙ∂b∂ 

රෑෙස( (David Rousset) නැමැ?තා  ගැනû. නා(D කඳtරැ සඳහා xටමං කර යවන ලද අයෙගP Êbත 

ෙ¤රාග?තtPට, ෙසNbය( කඳtරැ ක{මය ගැන bමEශන ක$_වa xê_වPන යැû රෑෙස( ඉëලා DZෙ+ය. 

එයට ෙකා$%&'( පWකාශකයP ෙවOP දරැ™ පWහාර එëල úවා පමණa ෙනාව, ඔtP එවැ& කඳtරැ Oøෙ  
නැතැû åයා DZයහ. රෑෙස(ෙÑ ඉë9ෙමP ප¨ව, මාගර( àබE-&qමP (Margaret Buber-Neumann) තමPව 
ෙදවතාවa වධක කඳtරැ ෙවත xටමං කර යැú සැZ ගැන අ?දැ√h ඉ=>ප? කළාය. වරa නා(D කඳtරa 

ෙවත සහ අ&a වතාෙq ෙසNbය( කඳtරa ෙවත. ŸගාෙරN [ෙටෙරයාE (Figaro littéraire) ±ව?පෙ? “ෙසNbය( 

කඳtරැ ගැන bමEශනයa: කtද වැ¥ෙයP නරක, ê(ලE ද æසëබ¤ද?” යන Dර'තලෙයP, 1950 ෙපබරවා> 25 

වැ&දා ඇයෙÑ [xය පළ bය. 

 ඒ? $&' වEගයා දැ†ව? කරPනට ග? ෙh වෑයh O°යද, පWජා MඩකයP =ñP =ගටම ෙලNකෙ+ ෙකාû 

අ'සක ßëලක ෙහN Dට ඔtPෙÑ මඟ හර' කළ DයëලPවම &හඬ කරPනට දැ¥ පWහාර එëල කළහ. 

ඔtPෙÑ පWOවාòPෙÑ බලය නැO කරPනට, √EOය ෙකළසPනට, සහ තEජනෙයP °ය ගPවPනට 
ෙකා$%&'( ^9 ඝාතකයP ඉ=>ප? úහ. ඇෙලaසාPදE ෙසNë'ෙහƒ(DයP (Alexsandr Solzhenitsyn), 
qලැ¥$යE øෙකාq'å (Vladimir Bukovsky), ඇෙලaසාPදE DෙනාJq (Alexcandr Zinoviev), සහ [ෙයා&∂ cüÜ 

(Leonid Plyushch) යනාòPව  ඔtPෙÑ රටවë ව[P x_වහë ෙක >ණ. අPෙ% සකෙරාq (Andrei Sakharov) 
ෙගNEå ෙවත x_වහë ෙක>ණ. ජනරාë ෙපෙතâා ê>ෙහාෙරPෙකN (Petro Hryhorenko) මානDක ෙරNග සඳහා ú 
ෙරNහලකට ඇද දැßK. ñෙයNñ මාෙකාq (Georgi Markov) ඝාතනය කරන ලeෙe bෂ ±රවන ලද උ ඩ ෙයාදාග? 

^ඩයåP ෙව¥ තැæෙම&. 

 එවැ& ෙනාකැ! Deධ ú තEජන සහ වසා-ගැƒh හßෙq, bP=තයP පWDeÅෙ+ කතා කරPනට ප¨බට 
úහ. එûP ඔtP වරදකරැවP යැû åÂ අය සහ වධකයP &තරම DZ සාමානÇ සමාජය ෙවත නැවත 

xbìෙමPද ඔtPව වළaවPනට හැåයාව ලැ°ණ. ඔtPෙÑ බලාෙපාෙරා?n ¯නÇ ත?වය ගැන වැD[ 

ෙගCා'මP චnර ෙලDP පැහැ=[ කෙˆය.  ජාතÇPතර %ෙදq පWජා ව ඉතා å{යාÌ[ව සමරන, %ෙදq 30

 Nikita Khrushchev, Khrushchev Remembers, trans. and ed. Strobe Talbott (Boston: Little, Brown, 1970), pp. 345-348.29

 Grossman, Forever Flowing.30
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ෙහාෙලNෙකN'( ෙවOP හා?පDPම ෙවන' ෙවPෙP ෙකා$%&'(වාදෙ+ bP=තයPට සහ ƒOමය ෙලDP 
ඔtP ෙව†ෙවP ෙපƒ DZන අයට ඔtPෙÑ ෙ—දවාචකෙ+ මතකයP පව?වාෙගන යෑමට åDෙ'?ම ෙනාහැå 

Jමû. වP= ඉë9h සහ අ†'මරණයට අවසර ඉë9h Deධෙවන හැම අව'ථාවකම ඒවා බැහැරකට bDකර 

දැෙh. 

 පWජා MඩකයPට තව ©රට? ඇ?ත සඟවාෙගන D…මට ෙනාහැå ෙවeò, -ෙපළට තබා ෙව¥ Oයන 

ක ඩායh, වධක කඳtරැ, සහ $&සා ෙගෙනන ලද සාගත- ඔtP ඒ මහා අපරාධ %aO සහගත කර† xKස 

xZP ඔප දමO. 2ෂණය භාbතා කළා යැû x¡ග? ප¨, ඔtP එය bcලවෙ+ අතÇාවශÇ අංගයa හැZයට 

දaවPනට “ඔබ වනාPතරයa කැ±වාම එê අn >å[ ¨ළඟට ගසාෙගන ය† ඇත” ෙහN “°?තර ෙනාකඩා 
ඔhල( හදPනට ෙනාහැåû” වැ& &තර භාbතා කරන වැåයa ෙගනහැර පාO. කැ”™ °?තර නh දැaකා, 

ඒ? තමP දPනා åDෙවa ෙහN ඔhල( එකක රස බැãෙq නැතැû åයා qලැ¥$යE øෙකාq'å ßඛ> ෙලDP 

x¡nරැ සැපºය. මැΩa å{යාවක ò ෙමP, වධක කඳtරැ ක{මය “නැවත ඉගැPJෙh ක{මය” (reeducation system) 
යැû නh bය. පWජා MඩකයP, පරණ සමාජෙ+ ජනතාව “අã? ජනතාවa” බවට හරවPනට “උගPවන 

අය” (educators) යැû නh úහ. ෙසNbය( වධක කඳtරැ වල DZ DරකරැවP හ¬PවPනට ෙයාදා ගැ†ණ, zeks 
යන පදෙයP නh ú අයව බලහ?කාරෙයP ෙගPවා ගැ†ෙP ඔtPව වහãP කළ ක{මය ගැන ඔtPෙÑ 

b£වාසය OයPනටû åයාû. óනෙ+, වධක කඳtරැවල DZ Dරකරැවා ““ෂÇෙයa” යැû හැ\Pbණ. ඔÆට 
ඔÆෙÑ වැර= «Pතනය පWOසං'කරණය කරගැƒම සඳහා පaෂෙ+ &වැර= «Pතනය හදාරPනට &යම bය. 

 &£«තවම කතා කරeò, ෙබාරැව යPන සතÇෙ+ bරැeධ පැ?ත ෙනාවන බව සාමානÇෙයP ෙපƒ යPනå. 

ෙබාරැවක යh ^ඩා සතÇයa Oෙබන බව සාමානÇයå. ෙවන'කරන ලද වදP, අtë සහගත ෙලසåP ඇ?ත 

ෙබාඳ කරPනට පටලවා ඇත. අb©ර දෘ£Zක?වයåP %n ෙeශපාලන සහ සමාජºය දEශනයP පමණa අෙය^ 
ඉ=>ෙ+ පවµ. ෙකා$%&'( ෙපWාපගැPඩාව n¡P ෙගාතන ලද හැ=යාවP &වැර= කර ගැƒම පහ¨û. ඒ? ෙබාරැ 

අනාවැå åයන අයට øeÅමය සංê\යාෙq x¡ෙව? ගැන ඉගැPJම අOශෙයP ©•කර කාEයයå. පළß දEශනය 

ෙබාෙහN කë පවOPනû. ÕෙඩN කරාෙ? වැ& දෑ ê &යැෙළන &රා%ධ සටPකා◊P ෙ' ම, ෙකා$%&'(වාòP ද 
ඔtPෙÑ අeJOය ú ෙපාපWගැPඩා ශaOයට '®O ෙවPන, ෙපර¡කාç භාෂාෙq ෙකළ පැ$KයtP ෙවO. එûP 

ඔtP Dය තâ'තවාò උපක{ම ෙවත එëල ෙවන bෙqචන සාEථකව අෙනa අතට හරවPනට සම? ෙවO. 

ඔtPෙÑ ෙකා$%&'(වාò å{යා ගැන ශ§eධාව නැවත ඇO කරගPනට &තරම සටPකා◊P සහ ඔtනට 
කැමැ?ත දaවන අය එaස? කරO. එයාකාරෙයP ඔtP ඔtPෙÑ අû¥යෙලාΩ b£වාසෙ+ පWධාන vලධEමය 

ත=P අëලාෙගන DZPනට සම? ෙවO. ඔÆෙÑ %ගය ගැන ටE_[ûP (Tertullian) ෙමෙ' √ෙqය: “මම b£වාස 
කර$, මPද එය අ¿තයa &සû.” 

 පWObරැeධ ෙපාපWගැPඩා ෙමෙහ%h සඳහා තමPව Æ© ගKකාවP ෙලDP නnකරෙගන ඇතැû beවnPට 
ෙපƒ ñෙ+ය. මැaDh ෙගNEå 1928 ò ෙසාෙලාෙව('å ⁄ප? බලා යන “bෙනNද ගමනa” සඳහා ඇර%මa 

x¡ග?ෙ?ය. එය ÉලාÑ ක{මය ෙවත x¡ලයa ෙමP පැOර ය$P (ෙසNë'ෙහƒ(DයPෙÑ වද&P åqෙවා?) 

පැවO අ?හදා බැ9h ෙලස පටP ග? වධක කඳtරå. පWංශ රචකෙයa ú, 1916 ò Prix  Goncourt  =නාග?, 
ෙහP> බාàස (Henri Barbusse) තමනට ෙගවන ගා'nව ෙව†ෙවP 'ටා[PෙÑ ෙරΩමය ගැන පWංශසා කරPනට 

ප¨බට ෙනාJය. ඔÆ 1928 ò [Â “ෙජNEΩයාව” ෙපාෙ?, 1921 ò 'ටා[P සහ ඔÆෙÑ ෙහංචûෙයa ú සEෙගN 

ඕ∂'ෙහා&å∂ෙස (Sergo Ordzhonikidze) bDP එê D© කළ සvලඝාතනය ගැන åD© සඳහනa ෙනාකෙˆය. 
එය NKVD  පWධා&යා ú, මැåයාෙව [ ආකාරෙ+ සංෙqòතාවයåP සහ පරMඩකාමෙයP x> úෙවa හැZයට 

¨පතල ú ලැqෙරPZ ෙබ>යා (Lavrenti Beria) ද ෙනාසලකා හැçය. බාàස bDP 1935 ò 'ටා[PෙÑ පWථම &ල 

ච>තපදානය ඉ=>ප? කෙˆය. මෑතක ò ම>යා ඇPෙටා&ෙයටා ම«ෙයN« (Maria Antonietta  Macchiochi), මාඕ 
ෙ'nං ගැන අOශය වEණනාෙවP කතා කළාය. ඊට වඩා මඳa අ”ෙවP ඇෙëP ෙප>Ÿ( (Alain Peyrefitte) ඒ 
පWශංසා සහගත අදහ'ම ෙදNංකාරය කෙˆය. ඒ අතරnර Ÿෙඩë කැ'ෙතâNෙÑ කට%n ගැන Éණ වැ%ෙq ඩැ&ෙයë 

$ටරාP∂ (Danielle Mitterrand) bය. ත හාව, ෙකාPදa නැOකම, අහhමානය, බලය ගැන වÌ J D…ම, 

පWච ඩ?වය, සහ bcලJය උණ- යනාò ^මන අÔෙcWරණයåP tව?, පWජාMඩක ඒකාÅපO රාජÇයP ඔtනට 
අවශÇ සෑම අව'ථාවක ò ම, åD? ෙලසåP ෙවන'Jමට අකමැO ආධාරකරැවP ඕනෑ තරh ෙසායාෙගන Oෙ¤. 

ෙමය ෙකා$%&'( ෙමPම අෙනa ඒකාÅපOවාදයP ගැන ද සැබෑ úවå. 

 ෙකා$%&'( ෙපWාපගැPඩා =ñP =ගටම වැ¥ෙවeò, එයට ßÆණ ෙදන බටêර රටවë කාලයa O'ෙ' 
අ≥රැ ú 'වයං-ර�වZëලåP කට%n කළහ. ¨bෙ£– වංච&ක ක{මෙqදයකට ßÆණ ෙදන අ?දැ√h අ”කම එක 
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පැ?තåPද, ෙසNbය( බලය ගැන ú °ය, සහ ෙeශපාලනඥයPෙÑ සhමතය අවඥාවට ලa කරන හැ=යාව 
යනා=ය හßෙq එය තව? ෙපNෂණය bය. යාëටාෙq පැවO ර�'Jමක ò 'වයං-ර�වZëල දැåය හැå bය. ඒ 

ෆ‹ෑPa[P ෙඩලාෙනN රෑසෙවë( ජනාÅපOවරයා bDP හැåයාව ලැøණ වහාම &දහ' මැOවරණයa 

පව?වPෙPය යන ගh2ර පWOඥාව මත නැෙගනêර %ෙරNපය 'ටා[Pට ෙදPනට එකඟ Jමû. යථාEථය සහ 
bඳ දරා D…ම යන ෙදකම ඉරණම සමඟ එකn úෙ+ 1944 ෙදසැhබE මාසෙ+ ෙමා'කq නගරෙ+ ò ය. කරåයා 

ගත ෙනාහැåව DZ ෙපNලPතය ෙජනරë චාë' ඩ ෙගNë (Charles de Gaulle) bDP ර^සාට බාර ©PෙP සමාජ 

හා ෙeශපාලන සාමය ආරaෂා කරන බෙq සහOකය සමඟû. ඔÆ පැçDයට පැ$K bට ෙමNç' ෙතNෙර' 

(Maurice Thorez) එය එෙ' ෙqයැû &D ෙලDP තහtරැ කෙˆය. 

 ෙh 'වයං-ර�වZëල පWභවයa úෙ+ සැනDëලa ඇO කරPනටû. බටêර රටවල ෙබාෙහN 

ෙකා$%&'(වාòP (සහ ෙබාෙහN වාමාං“කයP) අතර ±,ëව පැOර Oà b£වාසය úෙ+ ඒ රටවë “සමාජවාදය 

ෙගාඩනඟeò” සහ ෙකා$%&'( “උෙතNxයාව” ෙගෙනeò, ඒවා සමාජºය සහ ෙeශපාලන අEàද සඳහා 
ෙතNතැPනa ෙqය යPනû. ඒ? එය ආරafiත තරh ඈතක Deධ ෙqb යැû D® &සා බැü බැëමට ෙපෙනන 

ƒතÇා†≈ල x¡ගැƒමa ඊට ලැøK. ෙකා$%&'( මනාප ර�ëල පWOvEOම? කරන ලeෙe DෙමNP වûë ෙමෙ' 

åය$&: “bcලවෙ+ ශ§$කයP රජෙ+ සහාය ලැæම ගැන ඉතා සn_ ෙවO- රජය bDP ඔtනට &ල ත?වයa 
ලබා òම, ƒතÇා†≈ල බවa òම, සහ රජයකට පමණa කළ හැå úව, ඔtPෙÑ å{යා සඳහා තථÇතාවය 

ලබාෙදû. ඒ අව'ථාෙq ò ම, ෙමය ඔtP ෙවOP ¿ෙගN9ය ෙලDP පWමාණව? තරමකට ඈතåP පැවµම &සා 

එය M¥ත යැû ෙපƒ යාෙමP ගැලbය හැåû.”  එය පWøeධ?ව  කාලෙ+ &ෙයNΩතෙයa යැû åයා  ගැ†ණද, 31

සමාජ සහ $&' bßaOෙ+ සhපWදායයa යැû åයැtනද, ගැÏ' බාබ˛ bDP එය “අවÇාජ සමානා?මතාවය,” 
සහ “DයëලP ෙÑම සnට ෙව†ෙවP” යැû åÂවද, ෙකා$%&'(වාදය ය† එê සැබෑ පාට ෙපPව$P DZෙ+ය. 

 උවමනාෙවPම කළා ෙහN නැතා, ෙකා$%&'(වාදෙ+ අපරාධමය අංශය සhබPධව ෙමවැ& ßÑධ?වයa 

සමඟ කට%n කරeò, අෙc සමකා9නයP ඔtPෙÑ ෙස¨ $&' වEගයා ගැන දaවන උදාìන?වය åDදා 
අමතක කළ ෙනාහැåû. ෙh ±eගලයP ගë හදව? ඇO ±eගලයP úවා ෙනාෙq. එයට හා?පDPම ෙවන'ය. 

සමහර අව'ථාවල ò ඔtනට සෙහNදර?වය, $තâ?වය, ෙසෙනහස, සමහර bට ආදරය සhබPධෙයPද ෙමෙතa 

ෙසායා ෙනාගැ†™ මහ? ඉëලh ව[P ෛධEයය ලබාගPනට හැå අයû. එනß?, ('ෙවටP ෙටාෙඩාෙරාq 
ෙපPවන ප>=, “අෙc bපත ගැන ඇO මතක සටහP, අxව අෙන^? අයෙÑ ©ක හ¬නාගැƒෙමP වළaවû.”  32

ඉOP ෙලNක %eධ ෙදකම අවසානෙ+, ෙනානවOන ෙශNකය සහ තමPෙÑ nවාල තමPට ෙලව කා ගPනට Deධ 

JෙමP අûPව වැළ√ ඉPනට %ෙරNMය සහ ආDයා† ෙeශයPට අව'ථාවa ෙනාලැøK. අÅවාස වEෂ ගැන ඒ 

අ¬රැ ඉOහාසයට ßÆණ òමට ඇO පWංශෙ+ පැå/ම ඒ ගැන ක=ම උදාහරණයå. අÅවාසෙ+ ඉOහාසය, හ>යට 
åqෙවා? එê ඉOහාසය ෙනාúව, තව ©රට? පWංශ හෘදය සාafiෙ+ ඉ'මnව ෙපෙනන ෙසවනැëලå. යh 

තරමකට අ”ෙවP tව?, අx එම ආකාරයටම ය¡ ßÆණ ෙදPෙP ජEම&ෙ+ “නා(D” කාලෙ+ ඉOහාසය?, 

ඉතා[ෙ+ “ෆැD'(වාò” කාලයට?, 'පාéඤෙ+ “ෆ‹ැPෙකN” %ගයට?, සහ BCDෙ+ Dbë %eධ කාලය?, යනාò 
වශෙය&. ෙh ෙë සහ යකඩ Dයවෙ' ò අ†PෙÑ ෙ—දවාචක ගැන කණගා_ ෙවනවා ෙව†වට DයëලPම 

තමPෙÑ ෙ—දවාචකයP සහ කන'සëලP ගැන පමණට වඩා ෙයාßකරගPනා ලද අවධානෙයP %nව DZයහ. 

 ෙකෙ'tවද, ෙකා$%&'(වාදෙ+ අපරාධ අංශය වසP åçම සhබPධෙයP තව? &£«ත ෙÿn nනa 
ඇත. එûP පළßවැPන ව†ෙ+ bcලවය යPෙP සh≥Eණ මOය ගැන ú «?තාකEෂණයû. දහනව වැ& සහ 

Dයවැ& Dයව' nල ò Dêන දැå ප>eෙදPම, අද ෙලNකෙ+, “bcලවය” යන අදහස මත ප±වට තලා ගැƒම, අ” 

J නැත. bcලවෙ+ සංෙaත -රn ෙකා¥ය, ජාතÇPතරය, සහ $Z ෙමාළවාග? අත- යනා=ය සෑම සමාජ 

ෙමෙහ%මa සමඟම තව? bශාල ප>මාණෙයP නැවත නැfl DZû. ෙÜ Éවාරා නැවත? ර�ëල J ඇත. bcලJය 
යැû bවෘතවම åයාග? ක ඩායh å{යාÌ[ ෙලDP කට%n කරන අතර ඔtPෙÑ දැaම åයාපෑමට ඇO 

ƒOමය අûOෙයP, ඔtPට ක¡P DZ අයෙÑ අපරාධ ගැන යාPත$P ෙහN bෙqචනය කරන අය ෙවත ප>භව 

එëල කර$P සnZP කට%n කරO. එෙ'ම, ඔtP ෙල&PෙÑ, ෙටœා('åෙÑ, නැ?නh මාඕෙÑ “ජයගCහණ” ගැන 

 Simone Weil, The Need for Roots: Prelude to a Declaration of Duties toward Mankind, trans. Arthur Wills (Boston: Beacon Press, 31

1952), p. 125.

 Tzvetan Todorov, “La morale de l’historien,” paper presented at the colloquium “L’homme, la language, les camps,” Paris IV-32

Sorbonne, May 1997, p. 13.
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ඇO සදාත&ක තථÇතා ගැන වමාරPනට අO කැමැ?ෙතP ඉ=>ප? ෙවO. ෙමම ෙපාතට පEෙ+ෂණ අ†ගCහය 
©P ෙබාෙහN ෙදෙනaද ෙකා$%&'( ෙපWාපගැPඩා ගැන ක¡P b£වාසයa Oà අයû. 

 ෙදවැ& ෙÿnව ව†ෙ+, නා(Dවාදය පරාජයට ෙසNbය( %&යන සහභාB Jමû. එûP බලය තමP අතට 

ගැƒෙh අã?ම සැල¨h සැඟJම xKස ෙකා$%&'(වාòPට උeෙqB ෙeශෙcW◊ය?වය ෙයාදා ගPනට අව'ථාවa 
පෑ=ණ. 1941 #& මාසෙ+ Dට Dය, අÅවාì රටවල DZ ෙකා$%&'(වාòP නා(D ෙහN ඉතා[ අÅවාì බල 

හßදාවPට එෙරêව අbග? පWOෙරNධක ෙමෙහ%h å{යාÌ9 හා &O ෙලDP ඇර0හ. ෙවන? තැPවල DZ ෙස¨ 

පWOෙරNධක සටPකා◊P ෙලDPම ඔtPද ඔtPෙÑ වෑයh වල $ල ෙගúහ. දහ' ගණනa êසට ෙව¥ තබා 

මරණ ක ඩායh ඉ=>ෙ+ ò මරැßවට, ඝාතනයට සහ xටමං åçමට ලa úහ. ෙකා$%&'( පරමාEථය ≥ජƒය 
åçම සඳහා? එයට ඇO Dය, bෙqචන &හඬ å>ම සඳහා? ඔtP “මෘතJරයPෙÑ ¿$කාෙq &යැ,නහ.” 

එයට අමතරව, පWOෙරNධක කාලය nළ ò ෙකා$%&'( ෙනාúවP ෙබාෙහාමයa එaව-අbග?-සෙහNදරයP බවට 

ප?úහ. සාමñCෙ+ බැ÷h ඇO කරග?තහ. ඔtPෙÑ ෙකා$%&'( අ†ගා$කයP අස[P වැ… ෙë හැüහ. ඒ 
අµතය ෙÿnෙවP ෙh ෙකා$%&'( ෙනාúවP සමහර ෙeවë ෙනාදැaකා ෙ' DZPනට කැමැO úවා bය හැåû. 

පWංශෙ+ ෙගN['(වාòය (Gaullist) හැ=යාවට ෙබෙහbP බලපෑෙq ෙh හtෙë ෙබදාග? මතකයû. එය ඇෙම>කP 

අයට එෙරêව ෙසNbය( %&යනය ෙයාදා ගPනා ෙසëලෙh &යැ,න ජනරාë චාë' ¥ ෙගNë ෙÑ ෙeශපාලනය 
x_පස ú අංගයaද bය.  33

 %eධෙ+ ෙකා$%&'( සහභාB?වය සහ නා(Dවාදය ජයගැƒම යPෙනP සං'ථාගත කරන ලeෙe වම ය† 

ශ§eධාවPත ෆැD'(bෙරN‰ යැû åයැෙවන මOය හැZයටû. ෙකා$%&'(වාòP තමPව ෙපP†h කරග?ෙ? 

ඔtP ෙh ෆැD'(bෙරNධෙ+ ආරaෂකයP හැZයට DZන ෙහාඳම &ෙයNΩතයP åයාû. ෙකා$%&'(වාදයට 
ඔtPෙÑ bරැeධවාòPෙÑ කටවë සදහටම වසා දමPනට හැå අනñ කාEයaෂම ෙëබලයa, 

ෆැfi'(bෙරN‰වාදය (antifascism) යPෙනP ලැøK. ෙh මාතෘකාව ගැන ෆ‹ැ P¨වා ෙE අගනා  [x åêපයa 

[යා ඇත. පරාජය කළ නා(Dවාදය $තâපාE“කයP bDP “අOශෙයPම ©•ට?වය” (Supreme Evil) යැû ෙëබë 
කළහ. එûP ෙකා$%&'(වාදය ඕපපාOකවම ෙහාඳ පැ?තට වැ_K. †ෙරhබEÑ න” b&£චයP වල = ෙමය 

මනා ෙලDP පැහැ=[ කරන ල=. ෙසNbය( #> සÔකයP අÔෙචNදකයP සමඟ අ¨P ග?හ. එûP, 1939 ජEමP-

ෙසNbය( ñb¨ම සහ ක?යP (Katyń) සvලඝාතනය වැ& පWජාතPතâ bෙරN‰ ú ද, ඔtPව ලැÈජාවට ප? කරවන 
De‰P මැ√ යන ෙලDP කඩnරාවa වැZණ. නා(D පරාජය åçෙමP ෙපPවPනට බලාෙපාෙරා?n úෙ+ 

ෙකා$%&'( ක{මෙ+ උ?තç?වයû. °˙තානÇය සහ ඇෙම>කාව bDP &දහ' කරග? (අÅවාසෙ+ ෙදාhන' 

අ?b\Pනට Deධ ෙනාú) %ෙරNපෙ+ ෙමය Deධ úෙ+ රn හßදාව ෙව†ෙවP කෘතෙqò?වයa ඇO කරන,  සහ 

U.S.S.R. ජනතාවෙÑ කැප åçh ගැන %ෙරN MයයP nළ වරදකාç හැflමa ඇO කරන ෙපWාපගැPඩා අරß™ 
සඳහාය. ඒ %ෙරNMය හැflh අ'ෙ' ෙකා$%&'( පKbඩය ෙබදා හ>Pනට ද ෙකා$%&'(වාòP ප¨බට úෙ+ 

නැත. 

 එයාකාර ú සාafi ව[Pම, එනh ඉOහාසඥයP “&දහ' åçම” ගැන ෙදb=යක ෙතාරnරැ එකට දැ◊ම 
&සා, එකa පWජාතPතâවාදයP නැවත පWO£ඨාපනය åçම ෙවත යeò, සහ අෙනa ක{මය ඒකාÅපOවාදයP 

ෙගෙනPනට පාර කපeò, රn හßදාව bDP නැෙගනêර %ෙරNපය “&දහ' කරග?” ආකාරය ගැන ද බටêර 

රටවë nළ එතරh දැ†ව?කමa නැත. මධÇම සහ නැෙගනêර %ෙරNපය nළ පැවO දහ' වසරක රûa 
(Thousand Year  Reich) වලට අනnරැව එPෙP ෙසNbය( ක{මයû. bෙටNë∂ ෙගාhෙබ˙ාba'  (Witold 
Gombrowicz) ඒ ජනතාව ßÆණ ©P ෙ—දවාචකය ඉතා ¨රැවh ෙලDP ෙමෙ' කැZකර ඇත: “%eධෙ+ අවසානය 

ෙපNලPත වැDයPට &දහස ෙගනාෙq නැත. එûP åයැtෙ  මධÇම %ෙරNපෙ+ සටP °h n¡P, ê(ලEෙÑ 

ෙහංචûයP ෙව†වට 'ටා[PෙÑ, එනh එක ©•ට?වයåP තව? ©•ට?වයකට මාරැ ú බව පමණå. ‘වැඩවසh 
ආÅපතÇෙයP ෙපNලPත ජනතාව bßaOය ලැæම’ ගැන පPදhකාරයP MWO ෙඝNෂා නඟ$P සn_ ෙවeò, ඒ 

ප?n කළ Dගර�(_වම ෙපNලPතෙ+ අOP අතට පා' úෙ+ =ñP =ගටම ජනතාවෙÑ හම ±Üච$&.”  ඒ 34

ආකාරෙයP %ෙරNMය ජන මතකයP ෙදකa අතරමැද ෙදNෂ සහගත ෙEඛාව වැ… OøK. ෙකෙ' tවද, U.S.S.R. 

 See Pierre Nora, “Gaillistes et Communistes,” in Les lieux de mémoire, vol. 2 (Paris: Gallimard, 1997).33

 Witold Gombrowicz, Testament: Entretiens ave Dominique de Roux (Paris: Folio, 1996), p. 109.34
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bDP ෙපNලPත, ජEමP, ෙචa, සහ 'ෙලNවැa ජනතාව නා(DවාදෙයP “&දහ'” කරග?ෙ? ෙකෙ'දැû 
ෙපPවPනට Oරය උ'සන ලද පWකාශන åêපයå.  35

 ෙකා$%&'(වාදයට මෘ© බවåP සැල√ම ගැන ඇO අවසාන ෙÿnව D%h ෙමPම එය පැහැ=[ åçමට 

යh ¨Æරැ බවa අවශÇයû. 1945 P ප¨ව %ෙදq $&' සංහාරය යPන ∑තන hෙëÜඡ?වය අEථව? ෙකෙරන 
පදයa bය. එය bDවැ& Dයවෙ' මහා 2ෂණෙ+ සංෙaතා?මක vEOය bය. නා(D bDP %ෙදqවPට වධ òෙh 

¨bෙ£– 'වභාවය ß[P ß[P පWOaෙ•ප කළද, ෙකා$%&'(වාòP ඉතා ඉaමKP එê වාD හ¬නාග?හ. 

ෆැD'(bෙරNධවාදය නැවත අt,වන ක{මයa ෙලDP ඔtP ක{මා†≈ලව පදනමåP %nව ෙහාෙලාෙකN'( 

අමර˜ය කරන කEතවÇයPê &යැ,නහ. “ආමාශය නැවත? සරැ බවට හැç ඇO ඒ ජරා මෘගයා” ෙÑ අවතාරය 
යැû බEෙටාë( ෙබ˙•( ෙÑ ඒ ¨පWDeධ වාකÇය භාbතෙයP ඔtP එය ෙය⁄ ආකාරය දaවPනට ±,ව&. එම 

අදහ' වැ¥ වැ¥ෙයP සහ නැවත නැවත? ෙයාදා ගැ†K. මෑත කාලයක ò, %ෙදq $&' සංහාරය ගැන පමණa 

අවධානය ෙයාß කර$P ෙහාෙලාෙකN'( ¨bෙ£– අපරාධයa යැû b'තර කරPනට යෑෙh වෑයම? ෙකා$%&'( 
ෙලNකෙ+ ඒ හා සමාන bශාල?වෙයP %n අෙන^? අපරාධ තaෙ'රැ åçම වැළැaෙවන ල=. $&' 

සංහාරයකට ග? වෑයමa නව?වPනට සහාය ©P ජයගCාහකයP bDP ඒ ජනසංහාර ක{මෙqදයPම පWාෙයNñකව 

ෙයාදාග?ෙ?ය යPන පහ¨ෙවP Dතාගත හැå úවa ෙනාෙq. ෙh bරැeධාභාසය හßෙq ජනතාව සාමානÇෙයP 
කැමO ව†ෙ+ ඔtPෙÑ êස වැëෙë සඟවා ගැƒමටû. 

 &ල වශෙයP ෙකා$%&'( අපරාධ ගැන දැන ගැƒමට ලැෙබPෙP 1956 ෙපබරවා> 24 වැ&දා &åටා 

කෘ£ෙචq, පළß ෙëකh bDP ෙසNbය( %&යනෙ+ ෙකා$%&'( පaෂෙ+ (CPSU) bDවැ& ෙකාංගCසෙ+ ò 

ෙq=කාව ග? අව'ථාෙq ò ය. xට'තරයPට වැ¨™ ෙදාරවë x_පස ර�'Jම පැවැ?bණ; ෙකාංගC' 
&ෙයNΩතයPට පමණa ර�'ව DZයහ. ඇෙහන ෙeවë ගැන තaæç ෙව$P, සභා ගEභෙ+ පැOර පැවn™ දැ¥ 

&£ශ¤දතාවය මැද &ෙයNΩතයP Dය, ෙදනා, පaෂෙ+ පළß ෙëකh bDP “ජනතාවෙÑ ^ඩා xයා” ෙලNක 

ෙකා$%&'(වාදෙ+ Jරයා හැZයට වසර Oහa DZ “ò&ය' 'ටා[P” ෙÑ පWO°hබය ක{මා†≈ලව ගලවන 
ආකාරය අසා DZයහ. ෙමම වාEතාව, කෘ£ෙචqෙÑ “රහDගත කථාව” යැû අමර˜ය úව, සමකා9න 

ෙකා$%&'(වාදෙ+ පැවැ?ම ගැන ú µරණා?මක ලaෂÇයa bය. එය අව'ථාවාò xයවරa úව?, 1917 ò බලය 

අëලාග? ෙරΩමය අපරාධමය “හැ=යාවක” &යැ,න බව ගැන ෙකා$%&'( නායක?වෙ+ ඉහළ &ලධා>ෙයa 
bDP &ල වශෙයP x¡ගැƒෙh පWථම වාරයû. 

 ෙසNbය( ෙරΩමෙ+ දැ¥ ෙ' තහනh úවa එෙ' ෙහ¡ åçමට කෘ£ෙචqට O° ෙÿn ෙබාෙහාමයå. 

ෙකා$%&'(වාදෙ+ අපරාධ 'ටා[Pට පමණa පැටJම ඔÆෙÑ පWධාන අරßණ bය. එûP ©•ට?වය 

ෙකාතැනකදැû åයා, ෙකා$%&'( ෙරΩමය ෙ¤රාගPනට එය සදහටම nරP කර දැ◊ෙh වෑයමa ඇර≤මû. 
එෙ'ම ඔÆට උවමනා úෙ+ තමPෙÑ බලයට හර'ව DZන êට± ෙලාaකාෙÑ ක{ම ගැන b£වාස තබාෙගන DZ 

'ටා[PෙÑ කë[යට පහරa එëල åçම? ඔÆෙÑ µරණයට එක ෙලDP බලපෑෙqය. ෙh $&¨Pව 

ක{මා†≈ලව ඔtPෙÑ &ලතල ව[P ඉව? åçම 1957 #& මාසෙ+ Dට පටP ගැ&ණ. ෙකෙ' tවද, 1934 Dට ඒ 
දaවා කාලෙ+ පWථම වරට “ෙeශපාල&කව මරණයට ප? åçම” සැබෑ මරණයåP Deධ  úෙ+ නැත. අPන ඒ 

වැදග? කාරණය ෙපP†h කරPෙP කෘ£ෙචqෙÑ අරß™ වඩා සං√Eණ ú බවû. %aෙEනෙ+ කාලයa O'ෙ' 

ෙලාaකා ú ඔÆ, ඒ තනnෙE DZය ò අêංසක Dbë ජනතාව මහා bශාල ෙලDP ඝාතනය කර එය වසP කර 
දැßෙවå. ඉOP සමහර bට ඔÆ ඒ ෙë හැ9h ව[P bඩාවට ප?ව DZයා ෙවPනට ඇO. තමPෙÑ Éණ 

වEණනා දැaෙවන ආකාරෙයP [යන ලද ඔÆෙÑ මතක සටහP වල කෘ£ෙචq Dය හැflh Dê කරû: 

“ෙකාංගCසය නැවෙ?b, ƒO සhමත ෙqb, සාමානÇෙයP ෙකෙරන ප>eෙදP ඒවා Deධ  ෙqb. ඒ? ඊට ප'ෙස 

^මaද? ෙව¥ තබා මරා දම± Dය ගණනa දහ' ගණනa $&'¨ අෙc හෘදය සාafiෙ+ ඉO> ෙqb.” එê 
පWOඵලයa වශෙයP ඔÆ තමP හා ෙ'වය කළtPට තරව_ කෙˆය: 

ඒ අ?අඩංÉවට ග?තP සහ nරP කර දැvවP DයëලPම ගැන අx ^මa කළ %nද? … ඒ Mඩන 

කාලයP වල ò ©a bPඳ ජනතාව අêංසකයP බව අx දැP දPනවා. අxට ඒ ගැන °\ය ෙනාහැå 
සාafi Oෙයනව, ජනතාවෙÑ හnරP Jම ෙව†වට, ඔtP අවංක $&¨P සහ 'µâP úවා, පaෂයට 

êතව?ව DZ, bcලවයට ෙව†ෙවP ඇප කැප J DZ, ෙල&Pවාò අරßණ ෙව†ෙවP සහ ෙසNbය( 

 See Piotr Pigorov, J’ai quitté ma patrie (Paris: La Jeune Parque, 1952); or Michel Koryakoff, Je me mets hors la loi (Paris: Editions du 35

Monde Nouveau, 1947).
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%&යනෙ+ සමාජවාදය සහ ෙකා$%&'(වාදය ෙගාඩ නැflම ෙව†ෙවP වගåව %n ෙලDP බැ÷ DZ 
අය… මම තවම? êතනවා Dයëල වසP කරPනට ෙකාෙහ?ම ෙනාහැå යැû åයා. දැP ෙහN ප¨ 

කාලයක ò ජනතාව Dරෙගවë ව[P කඳtරැ ව[P එ¡යට ඒb, එbට ඔtP තම ගh °h බලා යාb. 

ඔtP ඔtPෙÑ ඥාµPට, êතවnPට, සෙහNදරයPට, සහ ෙගවë පැ?ෙ? DZන හැෙමNටම åයාb 
ෙමාකaද tෙP åයල.. ෙh පW£න කරන අtරැ© nළ පaෂෙ+ නායක?වය හැDරැණ අPදම ගැන 

අවංකව කතා කරPනට අxට වග√මa Oෙයනව… Deධ tෙP ෙමාකaදැû ෙනාදPන b=යට අx ඉPෙP 

ෙකාෙහාමද? Mඩන පාලනයa සහ ênමOක çOයa පaෂෙ+ Oøණ åයල අx දPනව. අx දPන Zක 

අx ෙකාංගCසයට åයPන ඕන.. අපරාධයa කර± ඕනෑම ෙකෙන^ෙÑ Êbතෙ+, එනව එක අව'ථාවa, 
පාෙපNÜචාරණය &සා ෙනරපා හැçමa නැ?නh ඔÆට අ” දËවමa සහOක ෙවන.”  36

 'ටා[P යටෙ? Deධ ú අපරාධ වලට යh b=යåP සහාය J Oà $&¨P අතර සමහර ෙදෙන^ට, 

තමPට ක¡P DZ අයව nරP කර ඔtPෙÑ උස'Jම ලබාග? අයට, යh ආකාරයåP ප¨තැbëලa හටෙගන 
O°ණ -එය ඉතා ¨,ෙවP පැවO ප¨තැbëලå, තමP ගැන වැ¥ අවධානයa ෙදන ප¨තැbëලå, 

ෙeශපාලනඥෙය^ෙÑ ප¨තැbëලå, ඒ? එය ප¨තැbëලaම bය. අß අßෙq කළ මරා දැ◊h කtරැ ෙහN bDP 

නැවැ?Jම අවශÇ bණ. ඔÆ 1956 ò øඩාෙප'( ෙවත ෙසNbය( ටැංå යැúවද, කෘ£ෙචqට එයට ෛධEයය 
O°ණ. 

 CPSU ê bDෙදවැ& ෙකාංගCසෙ+ ò, 1961 ò, කෘ£ෙචq ෙකා$%&'(වාòPෙÑ bP=තයPව පමණa ෙනාව 

'ටා[PෙÑ Dය, bP=තයPවද Dê කෙˆය. එපමණa ෙනාව ඔÆ ඔtPෙÑ මතකය ෙව†ෙවP 'මාරකයa 

ඉ=කරPනට ද ෙයNජනා කෙˆය.  ඒ අව'ථාෙq ò ෙකා$%&'(වාදෙ+ පැවැ?මට අÔෙයNගය එëල J Oøණ 
එයට ඔ¤ෙබP ú ෙනාෙපෙනන මාûම කෘ£ෙචq bDP ප¨කළා bය හැåû. න$P åqෙවා?, එය ෙකා$%&'( 

පaෂය bDP තබාග? පරම ඒකාÅකාරෙ+ බලයû. ඔÆ ෙයNජනා කළ 'මාරකය åDදා ඉ= ෙනාJය. 1962 ò 

පළß ෙëකh ඇෙලaසාPදE ෙසNë'ෙහƒ(DයP bDP [Â “ඉවාP ෙඩ&ෙසාbÜෙÑ Êbතෙ+ එක දවසa” (One 
Day in the Life of Ivan Denisovich) පWකාශනයට අවසර ©PෙPය. 1964 ඔaෙතNබE 24 වැ&දා කෘ£ෙචqව බලෙයP 

පහ කර† ලැæය. ඒ? ඔÆෙÑ පණ ෙ¤>ණ. 1971 ò ඔÆ අපWකට ෙලDP $ය ñෙ+ය. 

 “රහDගත කථාෙq” වැදග?කම ගැන bදÇාධරයP අතර සෑෙහන තරමක ඒකමOකයa පවµ. එය 

&ෙයNජනය කරPෙP ෙකා$%&'(වාදෙ+ bDවැ& Dයවෙ' පරාවක{ෙ+ පWධාන °ඳ වැ…මû. 1954 ò පWංශ 

ෙකා$%&'( පaෂෙයP ඉëලා අ'ෙවPනට ඔPන ෙමPන O°ය ò, ඒ ගැන ෆ‹ැP¨වා ෙE ෙමෙ' 9bය: 

දැP êZහැZෙ+ම 1956 ෙපබරවා>ෙ+ “රහDගත කථාව” &සා ෙලNකය ±රා පැOර පැවO ෙකා$%&'( 
අදහස ත& අතåP කඩා °ඳ දමා ඇත. 'ටා[PෙÑ අපරාධ ෙහළා දැå කටහඬ ආෙq බටêෙරP ෙනාව 

ෙමා'කq ව[P, ෙමා'කqවල “≥ජƒය අතෙරP ද ≥ජƒය ú” ෙක{h[යනෙයP. වරපWසාද අê$ කළ 

ෙකා$%&'(වා=ෙයaෙÑ කටහ-P ෙනාෙq එය ආෙq ෙලNකෙ+ ෙකා$%&'( නායක?වෙ+ කටහ-P, 
ෙසNbය( %&යනෙ+ ෙකා$%&'( පaෂෙ+ v[කයා ෙවOP. සාමාΩක?වය අê$ ú ෙකා$%&'(වාòP 

කළ ෙචNදනා වලට &තැOPම එëල ෙවන සැකෙයP අපbතâ ෙවනවා ෙව†වට, කෘ£ෙචqෙÑ åයමP 

òcOම? බවa අ?ප? කරෙගන එê නායකයා ෙවත √EOෙ+ ෙසවනැëලa පOත කෙˆය… ඒ මනෙසP 
xට ú “රහDගත කථාෙq” අසාමානÇ බලය åයPෙP එයට åD? bරැeධවා=ෙයa ෙනාJමû.  37

 ෙමයාකාරෙයP කට%n åçෙh ෛනසEñක අවදානh x¡බඳව සමකා9නයP ෙබාෙහN ෙදෙනa 

ෙබාëෙෂbaවාòPට òEඝ කාලයa O'ෙ' අනnරැවා අඟවා Oæම තරhම ෙh DeÅය bෙ£ෂෙයPම 

bරැeධාභාසයa úෙ+ය. හ=Dෙ+ම ෙබාëෙෂbaවාòPව ත=P bෙqචනය කරPනට පටP ග? “නැෙගනê>P 
පායන ෙ£§•ඨ එ¡ය” ගැන b£වාසය තබා ග? x>සද ඇn,ව, සමාජවාò ෙමෙහ%ම n¡Pම 1917 Dට 1918 

කාලය දaවා අසPතෘcතයP ඇOෙව$P පැවOණ. v[ක වශෙයP bයtë ෙaPÍය úෙ+ ෙල&P ෙයාදා ග? 

ක{මෙqද ගැනû: පWච ඩ?වය, අපරාධ, සහ 2ෂණය. 1920 ගණP Dට 1950 ගණP දaවා ෙබාëෙෂbaවාදෙ+ 
අ¬රැ පැ?ත ගැන සාafiකරැවP, bP=තයP, සහ ^සලතා x> &çaෂකයP (එෙ'ම ගණP කළ ෙනාහැå තරh 

 Khrushchev, Khrushchev Remembers, pp. 347-349.36

 François Furet, The Passing of an Illusion: The Idea of Communism in the Twentieth Century (Chicago: University of Chicago Press, 37

1999), p. 501.
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[x සහ ෙවන? පWකාශන) ෙවOP ෙහ¡දරq ෙවeò, ඒවා ෙකා$%&'( පාලකයP bDPම හ¬නාගPනා ෙතa 
බලා DZPනට ජනතාවට Deධ bණ. එම åD? සැකයa නැOව Deධ ú වැදග? වEධනෙ+ bෙ£ෂ?වය වැ¥ 

වැ¥ෙයP පැන නැfl ආ මහජන මතය n¡P ෙකා$%&'(වාදෙ+ ෙදNෂ හැZයට වැර= ෙලDP ප>වEතනය bය. 

එය සැබැbPම වැර= ප>වEතනයå. මPද, “රහDගත කථාව” bභාග කෙˆ bP=තයP ú ෙකා$%&'(වාòPෙÑ 
පW£නය ගැන පමණa &සාû. ඒ? එය අ”ම වශෙයP &වැර= =සාවට xයවරa තැæම úෙ+ය. එය ඇDP ©_ 

අෙය^ෙÑ පWථම වා«ක සාafiයû. ෙකා$%&'(වාදය රැDයාෙq මහා ෙ—දවාචකයP &Eමාණය åçම ගැන 

වගåව %n òEඝ කාලයa O'ෙ' Oøණ සැකය යැû එûP තහtරැ bය. 

 කෘ£ෙචq සමඟ එකnෙවPනට තරh b£වාසයa ß[P ß[P “සෙහNදර පaෂ” නායකයPට Oøෙ  
නැත. මඳ පWමාදයåP ප¨ව, අෙනa රටවල නායකයP අëපයa කෘ£ෙචqෙÑ නායක?වය අ†ගමනය කර$P ඒ 

අමා†fiක å{යාවP ෙහ¡දරq කළහ. ෙකෙ' tවද, මාඕ ෙÑ පWOප?O, 1957 ෙතa පැවO “ෙ£§•ඨ ^සලතාවPට 

තැන òම” සහ ඊට ප¨ව පැ$K “ෙ£§•ඨ වැරòh” යනා= වශෙයP 1979 ò ෙදකට ෙබòම දåPනට ලැ°ණ. ෙපාë 
ෙපා( bDP කළ $&' සංහාරය අ&යh ෙලDP සඳහP åçෙමP bය(නාh වැDයP තෘcOම? úහ. ඒ? 

කැ'ෙතâN ගැන åqෙවා?, ඔÆ යටෙ? Deධ ú අපරාධ Dයëල පWOaෙ•ප කර ඇත. 

 කෘ£ෙචqෙÑ කථාවට ෙපර, ෙකා$%&'(වාòP කළ අපරාධ ෙහළා දැ√ම Deධ úෙ+ ඔtPෙÑ හnරP 
ෙවOP පමK. නැ?නh ආරාΩකවාòP ෙහN ෙටœා('åවාòP ෙවO&. එෙ'ම ඒ ෙහළා දැ√h එතරh ඵලදාº 

ෙනාJය. අ?©_ සාafi ගැන දPවPනට ඇO ආශාව, නා(D ඝාතන ව[P =b ගලවා ග?තtP අතර ෙ' ම, 

ෙකා$%&'( සvල ඝාතන ෙවOP =b ගලවා ග? අය අතරද එෙ'ම දැ¥ ෙලසåP දåPනට O°ණ. ඒ? Êbත 

ෙ¤රාගPනට සම? úවP êZෙ+ අත>P පත>P åêප ෙදෙනa පමK. bෙ£ෂෙයPම පWංශෙ+, ෙසNbය( වධක 
කඳtරැ &සා ලැà êංසා Mඩා x¡බඳව පWතÇaෂ අ?දැ√h Oøෙ , ඇëෙ''-ෙලාෙEP ê DZ “අx 

ෙනාහැෙරPනට” (In Spite  of  Ourselves)  වැ& Æදකලා ú ක ඩායh åêපයකට පමණå. ෙකෙ' නß©, 38

ෙබාෙහN bෙටක Deධ úෙ+ ඒ ගැන සාafiකරැවPෙÑ åයමP සහ 'වා‰න ක$_ ව[P අනාවරණය කරෙගන 
ෙසායාග? ෙතාරnරැ ෙකා$%&'( ෙපWාපගැPඩා bශාල පWමාණයa ෙබදා හ>$P, එයට සහාය ©P සහ ඒ ගැන 

තැ√මa ෙනාකළ සහ °යÉ, බැbP &හඬ úවPෙÑ අ†බලය යටෙ? යටප? කර දැ◊මû. උදාහරණ හැZයට 

ෙ∂b∂ රෑෙස( ෙÑ ‘වධක කඳtරැ පeධOය x¡බඳ ජාතÇPතර ෙකා$සම’ සහ ‘'ටා[PෙÑ අපරාධ ගැන සතÇය 
ෙසJෙh ෙකා$සම' දැabය හැåû. ෙh &හඬතාවය සාමානÇ තරමකට bZP bට දåPනට ලැøණ 'වයං-

සhපWජානනයa (self-awareness) n¡P නව b£ෙëෂණා?මක කෘO °êකර† ලැæය.  ෙසාල'ෙහƒ(DයP [Â 

“ÉලාÑ ෙකාෙදq ර�ස" (Gulag Archipelago), වාලh ෂලෙමාq (Varlam Shalamov) [Â åD? ෙලසåP &£පWභා කළ 

ෙනාහැå ඇDP ©_ අ?දැ√h ර�ග? “ෙකා[මා කතPදර" (Kolyma Tales), සහ xP යෙ? (Pin Yathay) [Â 
“=bගලවාෙගන DZP, මෙÑ ±ෙ?" (Stay Alive, My Son)  යනා=ය ඒවාෙ+ උදාහරණ ෙවO. ෙකා$%&'(වාදෙ+ 39

පWපංචය අPJaෂය යටට එeò, බටêර සමාජයP ඉතාම ත=P එය අëලාග?ත Jම කණගා_වට කාරණයû. අද 

දaවා ඔtP ෙකා$%&'( ක{මෙ+ සැබෑ ත?වයට ßÆණ òම, එê v[ක වශෙයP Oøණ අපරාධමය ßa^ ගැන 
ඒ ඒ පWමාණයP ව[P පWOaෙ•ප කළහ. ෙමම ත?වය x¡ගැƒම පWOaෙ•ප åçෙමP, ඔtPද “ෙබාරැෙq” 

අ†^මPතâණකරැවP ෙවO. එය ෙහා\Pම සාරාංශ කර ෙපPúෙ+ සමහර bට +‹∂>a ƒ(ෂ bය හැåû: “අ&a 

අය? එයම සතÇය යැû ත=Pම b£වාස කර$P DZන බව දåන තාa කë, $&'¨ ඕනෑම ෙදයa සතÇය යැû 
b£වාස කර† ඇත.” 

 ෙමයට ßÆණ òමට ±,ë ෙලDP පැOර පැවO ප¨බැ'මa O°යද, &çaෂකයP åêප ෙදෙනa 

අÔෙයNගයට ඉ=>ප?ව DZO. 1920 ගණP Dට 1950 ගණP දaවා, b£වාස කළ හැå ද?ත êඟJම හßෙq, 

(ෙසNbය( ෙරΩමය ඒවා අනල'ව සඟවා තැæම &සා) පaෂෙයP ඉව? ú අයෙÑ ෙතාරnරැ මත පමණa 
b£වාසය තබPනට පEෙ+ෂකයPට Deධ bය. එවැ& ෙත'තෙhPnවa ඉOහාසඥයP සලකන සාමානÇ සැක 

සêත බවට භාජනය Jම පමණa ෙනාව, ෙකා$%&'( ක{මෙ+ êතවාòP ඒවාට ක{මා†≈ලව අවමP කළහ. 

ප¡ගැƒෙh ෙÜතනාෙවP කට%n කරනවා යැûද, ෙකා$%&'( bෙරN‰ බල යටෙ? ෙමවලh බවට ප?ව ඇතැû 

 See Pierre Rigolout, Les Français au goulag (Paris: Fayard, 1984); and esp. Jacques Rossi, Le Goulag de A à Z (Paris: Le Cherche 38

Midi, 1997).

 Varlam Shalamov, Kolyma Tales, trans. John Glad (New York: W. W. Noton, 1980); Pin Yathay with John Man, Stay Alive, My son 39

(London: Bloomsbury, 1987).
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åයාද, ඔtP පaෂය හැරදා ñයtPට ෙචNදනා කළහ. ෙපNë බාටP  Dය ෙපාෙ? [යන ප>=, 1959 ò පැ?ත 40

අ?හැර දමා ñය KGB ඉහළ &ලයa දැරෑ අෙයa ෙවOP ÉලාÑ ගැන [Â b'තරයa ලැෙ¤b යැû åයා ênෙq 

කtද? ෙචෙකා'ෙලNවැåයාෙවP xටමං කරන ලද, සැබෑ නම Ω> ෙවëටœෘ'å (Jiři Veltrušky) ú, පWාÑ ê 1945 ò 

නා(D bෙරN‰ කැර[ සංbධානය කළ අය ú ද, සහ 1949 ò රට හැර දමා යPනට බලහ?කාරh එëල ú ද 
±eගලයා, බාටP ෙවOP උපෙද' පතාb යැû කtද ênෙq? එෙහ?, යh අෙයa මෑත කාලයක ò bවෘත කරන 

ලද රහDගත ±රාෙëඛන nළ ඇO ෙතාරnරැ වලට ßÆණ ෙදPනට කැමැO නh, 1959 ò ©P වගnග Dයëලaම 

සh≥EණෙයPම &රවදÇ බව එයාට ෙසායාගPනට ±,වP ෙqb. 

 1960 ගණP සහ 1980 ගණP වල ò, ෙසNë'ෙහƒ(DයPෙÑ ‘ÉලාÑ ෙකාෙදq ර�ස’ සහ ප¨ව පැ$K 
රැDයP bcලවෙ+ ‘රn ෙරNද’ චක{ය &•පාදනය කෙˆ මහජන මතය ගැන අනෙcafiත හැරbëලå. එය 

සාêතÇය ú &සාම, එය පWJන “ëMෙය^ෙගP ú &සාම, ‘ÉලාÑ ෙකාෙදq ර�ස’ (The Gulag Archipelago) ඒ කතා 
කළ ෙනාහැå ú ක{මෙ+ සැබෑ 'වභාවය හ¨ කරගPනට සම? bය. ෙකෙ' tවද, ෙසNë'ෙහƒ(DයPට පවා 

කඩnරාව êë åçම ගැට, සහගත bය. පWංශෙ+ පWධාන =නපතා ±ව?පතක ±ව?ප?කලාෙq=ෙයa  1975 ò 
ෙසNë'ෙහƒ(DයPව සමාන කෙˆ “ගැලthකරැවP හැZයට නා(ìPව සාදරෙයP x¡ග?,”  xෙයE ලවාë 41

(Pierre Laval), ජාa ෙඩා>ෙයා (Jacques Doriot), සහ මාෙසë ¥ය( (Marcel Déat) යනාòPට û. එනß?, 
කාhෙබNජෙ+ මෘග අපරාධ xP යෙ? bDP ß,ම&P ෙහ¡ කරන ලද ෙලDP, සහ ෙකා9මා නැවත පණ ගැPú 
ශලෙමාq ෙලDPම, ඔÆෙÑ වාEතාව ක{මය ෙහ¡කරPනට උපකාර bය.  ඊට? මෑත කා9නව, [ෙයාƒ∂ 

ෙබ˙•ෙනq යටෙ? ෙ'වය කළ, ෙසNbය( ක{මය හා එකඟ ෙනාú පWධාන තැනැ?ෙතa ද ú,  qලැ¥$යE 

øෙකාq'å ෙකා$%&'( ෙරΩමෙ+ අපරාධ කට%n ගැන b&£චය කරPනට නව †ෙරhබEÑ b&£චය 

සභාවa xê_වPනට යැû උeයාචනය කෙˆය. ෙහෙතම “ෙමා'කq සමඟ ග†ෙද† ෙ¤çම” (Reckoning with 
Moscow) ෙපාෙතP Dය bෙරNධතාවෙ+ හඬ නැflය. ඔÆෙÑ කෘOයට බටêර රටවë ව[P සෑෙහන තරමක 

සාEථක?වයa ê$bය. ඒ? ඒ කාලෙ+ ò ම, ෙකෙ' නß©, 'ටා[Pව නැවත පWOසං'කරණය කරන පWකාශන 
°êJම පටP ගැ†K.  42

 bDවැ& Dයවස අග ෙවeò, ෙමයාකාරෙයP ෙ—දාPත මඩ ෙගාෙහාරැවල වැ… DZන, සං≈ල, සහ මතෙ1ද 

ව[P xරැ™ කාරණයa ගැන bමEශනය කරPනට අxව ෙපාළඹවන ලද අÔෙcWරණය ^මaද? අද, 
±රාෙëඛනගාර ව[P හßවන දැය, ෙh ඉaම ñය අtරැ©වල bZP bට දåන වාEතා තහtරැ කරû. එෙ'ම ඒවා 

අxට ඉ=>යට xයවරa තබPනට? ඉඩa සපයû. පැවO ෙසNbය( %&යනෙ+, සහ පැවO “ජනතාවෙÑ 

පWජාතPතâවාදයP” nළ ú, සහ කාhෙබNජෙ+ ද, Mඩාකාර පWOප?O සඳහා සැක¨න bෙ£ෂ සංbධාන bDP 

පව?වාග? අභÇPතර ±රාෙëඛන ව[P 2ෂණෙ+ දැවැPත සහ ක{මා†≈ල 'වභාවෙ+ දරැ™ සතÇය එ¡යට 
ෙගෙනû. සැබෑ ප>DeÅ ගැන [2ත වාEතා සහ සාafi x¡ෙව[P එකn කර$P, සහ අප ඉ=>ෙ+ ඇO කාරණය 

ෙබාඳ කරවන ෙeශපාලන සහ අû¥යෙලාΩ ගැට, පැහැ=[ කර$P, ෙh bෂයය ගැන bදÇාE˚ පWෙqශයa 

ගැƒමට කාලය පැ$ණ ඇත.  ෙh &çaෂකයP Dය, ෙදනාම ෙගෙනන ලද පWධාන කාරණය ෙමයû: ෙකා$%&'( 
ක{මය nළ අපරාධෙ+ සැබෑ වැදග?කම ^මaද? 

 ෙh පEයාෙලNකෙයP, අxට b£වාසය තැ°ය හැå bදÇාE˚ය සහාය ^මaද? ß[Pම, අෙc ක{ම ෙපP†h 

කරPෙP ඉOහාසය ගැන ඇO අෙc වග√ම x¡බඳ අවෙබNධයû. ෙහාඳ ඉOහාසඥෙයa ෙපරලා ෙනාබැü ගලa 
ඉO> කරPෙP නැත. ෙeශපාලනමය tවද, අû¥යෙලාΩමය tවද, ෙපෟeග[ක tවද, සහ åD© ෙවන? සාධකයa 

ෙහN සැලåëලට ගත %?තa bDP Dය දැ†ම ෙසායා යන ගෙqෂණෙ+ ò ඉOහාසඥයාට බාධා කළ %n ෙනාෙq. 

ප>DeÅ ෙසායා ගැƒම සහ එ්වා ප>වEතනය, bෙ£ෂෙයPම ෙh ප>DeÅ òEඝ කාලයa O'ෙ' රාජÇ 

ෙëඛනාගාරවල අOශෙයP රහ'තැPවල උවමනාෙවPම සඟවා ඇO bෙටක, සහ ජනතාවෙÑ හෘදය සාafiය 
^මaදැû ෙසායා බැ9ම කරeò, ඉOහාසඥයා ප¨බට bය %n නැත. ෙh ෙකා$%&'( 2ෂණෙ+ ඉOහාසය 

%ෙරNපෙ+ ඉOහාසෙ+ පWධාන ප>Üෙ‘දයa ෙවû. එෙ'ම එය ඒකාÅපOවාදය ගැන අධÇයනය ෙකෙරන 

ෙඵOහාDක [යැb[ වල පරමාEථ ෙදකකට ඍÕවම සhබPධ ෙq. අx DයëලPම දැනටම? ê(ලE පWOරෑපෙ+ 
ඒකාÅපOවාදය ගැන ද&ß; ඒ? ෙල&Pවාò සහ 'ටා[Pවාò අ†වEතනයa ද Oøණා යැû අx අමතක ෙනාකළ 

 Paul Barton (pseud.), L’institution concentrationnaire en Russie, 1930-1957 (Paris: Plon, 1959).40

 Bernard Chapuis, Le monde, 3 July 1975.41

 See, e.g., Ludo Martens, Un auto regard sur Staline (Paris: EPO, 1994); and, in a less fawning style, Lilly Marcou, Staline, vie privée 42

(Paris: Calmann-Lévy, 1996).
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%nû. ඒකාÅපOවාදෙ+ ෙකා$%&'( පWOරෑපය ෙනාසලකා හ>$P ඉOහාසය ගැන ෙකාටසa පමණa [Jම තව 
©රට? පWමාණව? නැත. ෙකා$%&'(වාදෙ+ ඉOහාසය එê ජාOක, සමාජºය, සහ සං'කෘOක x>bතරයPට 

පමණa ìමා åçෙමP කාරණාව සැඟJම සාaෂා? කරPනට කඩnරාවåP වැìම තව ©රට? ඒ?n ගැPbය 

ෙනාහැaකå. ෙh තEකෙ+ සාධාරණ?වය ඇO තරh තහtරැ ෙවPෙP ඒකාÅපOවාදෙ+ පWපංචය %ෙරNපයට සහ 
ෙසNbය( කාලයට පමණa ìමා ෙනාJම යන ප>DeÅෙය&. එයම මාඕ ෙÑ óනයට?, උnරැ ෙකා>යාවට?, සහ 

ෙපාë ෙපා( ෙÑ කාhෙබNජයට? අදාළû. සෑම ජාOක ෙකා$%&'(වාදයaම ෙසNbය( ගEභාෂයට 

ෙපකKවැලåP යාJ ඇත. ෙලNක වÇාcත ෙමෙහ%ෙh b'තාරණය එê අÔෙcWතාEථයû. අx සාකÜඡා කරන 

ඉOහාසය ය† ෙලNකය ±රා පැOර පවOන පWපංචයå. එ් &සා එය ම†ෂÇ?වෙ+ DයëලPටම අදාළ úවå. 

 ෙමම ෙපාෙ? ෙදවැ& අරßණ එය 'මාරකයa හැZයට x¡ගැPJමû. ඔtPෙÑ මතක පවා මකා දමPනට 

ක{මා†≈ලව x¡ෙව? හැ⁄ ෙයNධ බලයකට හ¨ ú අêංසකයP සහ &Eනා$ක bP=තය ෙගෟරවƒය ෙලDP 

අ†'මරණය åçමට අxට ආචාර ධාE$ක වග√මa ඇත. බE[P තාcපය කඩා වැ…ෙමP ප¨ව, සහ 
ෙකා$%&'(වාදෙ+ බල vල'ථානය ú ෙමා'කq ê බලය ඇද වැ…ෙමP ප¨ව, bDවැ& Dයවෙ' ෙබාෙහN 

ෙ—දාPත වලට ස?කාරකයා ú මහාeJපය %ෙරNපයû. ජනxWය මතකය නැවත පWOසං'කරණය කාEයයට එයට ද 

පැවç ඇත. ෙh ෙපාත ඒ වෑයම සඳහා x>නමන අෙc දායක?වයû. ෙh ෙපාෙ? කEතෘවරැP ඒ මතකයP 
ඔtPම bDP උ¨ලO. ෙමයට දායක?වය සපයන ෙදෙදෙනa මධÇම %ෙරNපයට bෙ£ෂ බැ\යාවa ඇO අය 

ෙවO. අ&a අය 1968 bcලවෙ+ ò ෙහN මෑත කා9නව, නÇාûක සහ පWාෙයNñක ú ඔtP bDPම ලද අ?දැ√h 

ව[P සhබPධ ෙවO. 

 ෙh ෙපාත 'මාරකයa ෙමPම ඉOහාසයa ද ෙලDP ඉතා bbධ ú තලයP ආවරණය කරû. 
ෙකා$%&'(වාදෙ+ පWාෙයNñක බලපෑමa එëල úවා යැû åව ෙනාහැå තරh ú රටවë ගැන ද එය ¨,ෙවP 

සඳහP කරû. මහා °˙තානÇය, ඔ'ෙ([යාව, ෙබëΩයම, සහ ෙවන? රටවë සමාජºය ෙහN ආ ” බලයට එûP 

බලපෑමa Deධ ෙනාtK. අෙනa පැOවලට °ය ඇOකරවන බලව? පWභවයa ෙලDP -1946 P ප¨ එaස? 
ජනපදය- නැ?නh ශaOම? වÇාපාරයa ෙලDP (එය එê බලය åDදා අëලාග?ෙ? නැO tව?)  පWංශය, 

ඉතා[ය, 'පාéඤය, BCDය සහ පෘnගාලය වැ& රටවë වලට ෙකා$%&'(වාදය xbDණ. තව? රටවë වල ò, -

නැෙගනêර %ෙරNපය සහ රැDයාව වැ&- දශක ගණP ±රා අëලා ෙගන DZ බලය ñ[g යeò, ෙකා$%&'(වාදය 
නැවත? පWO&Eධාරණය වPනට පටP ගැ&ණ. අවසානෙ+, &ල වශෙයP ෙකා$%&'(වාදය තවම? පවOන -

óනය, උnරැ ෙකා>යාව, å%බාව, ලාඕ', සහ bය(නාමය වැ& රටවල එê ^ඩා ñ& ස,ව තවම? වැෙන$P 

පවOû. 

 ඉOහාසය සහ මතකය ගැන ú කාරණා සhබPධෙයP අෙනa අයට ෙවන' ú පEයායයP OෙබPනට 
හැåû. ෙකා$%&'(වාදෙයP ¨, බලපෑමa එëල ú, නැ?නh එය ගැන °යa පමණa Oø™ රටවල, ෙh 

කාරණා ගැන අවශÇ ෙවPෙP සරල අධÇයනයa සහ වටහා ගැƒමå.  ෙකා$%&'( ක{මය සැබැbPම අ?දැå 

රටවë, ජාOක සමාදානෙ+ මතෙ1දයට ßÆණ òම?, එෙ'ම êට± ෙකා$%&'( පාලකයPට දËවh කළ %nද 
යPන µරණය කළ %nû. ෙh සhබPධෙයP, නැවත එa ú ජEම&ය වඩා?ම ±©ම සහගත සහ 

“ආ£චEයා?මක” උදාහරණය &ෙයNජනය කරû. අෙයa එය හා සැස÷මට කëපනා කළ %?ෙ? %ෙගා'ලාq 

bනාශය ගැනû. ෙකෙ' නß©, ක¡P O° ෙචාෙකා'ෙලNවැåයාව, -අද ෙචa ජනරජය සහ 'ෙලNවැåයා úව- 
ෙපNලPතය, සහ කාhෙබNජය එක හා සමාන ෙලසåP ඔtPෙÑ ෙකා$%&'( මතකෙයP සහ ඉOහාසෙයP ඇO 

තරh «?තාෙqB කhපනයට සහ ©කට ßÆණ ò ඇත. එවැ& 'ථානවල සbඥා&කව ෙහN අbඥා&කව 

දåPනට ඇO b'මෘOය °ඳ වැ…h ය† පWසා=තව, මානDකව, ආෙqගා?මකව, සහ ෙපෟeග[කව, ඒ අEධ 

ශතකයa ෙහN ඊට වැ¥ කාලයa ±රා පැOර පැවO ෙකා$%&'(වාදෙයP ල? සාvêක nවාල ¨ව කරPනට 
සහාය ෙවන නැOවම බැ> අංගයa ෙලස ෙපƒ යû. ෙකා$%&'(වාදය තවම? බලය අëලාෙගන DZන තැP, 

ඒවාෙ+ පWජා MඩකයP සහ ඔtPෙÑ අ†පWාcOකයP එaෙකN óනෙ+ සහ å%බාෙq ෙමP ක{මා†≈ලව ඔtPෙÑ 

å{යා වසP කර ඇත, නැ?නh උnරැ ෙකා>යාෙq ෙමP ආ ”වක bලාසෙයP 2ෂණය පWවEධනය åçෙh =ගටම 
&යැෙළO. 

 ඉOහාසය සහ මතකය සංරafiත åçෙh වග√ම සඳහා ආචාර ධාE$ක ú x>bතරයa පැවµම ගැන 

සැකයa නැත. අx වරදකරැවP යැû ෙපPවන අය ෙමෙ' x¡nරැ ෙද† ඇත: “^මa ෙහාඳද ^මa නරකද යැû 
åයPනට කtද ඔබට අÅකා>යa ©PෙP?” 
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 ෙමê ෙයNජනා කරන &Eණායක අ†ව, ෙh කාරණය ගැන ෙහාඳ අවධානයa ෙයාß කර Oøෙ  x¡ෙව[P 
නා(Dවාදය? ෙකා$%&'(වාදය? ෙහළා දå$P කෙතN[ක පë[ෙ+  පය' XI පාcnමා bDP 1937 මාEn 14 

වැ&දා ‘දැෙවන සංෙqගයåP %nව’ (Mit Brennender Sorge) සහ 1937 මාEn 19 වැ&දා ‘=වÇමය 

ගැලthකරැවා’ (Divini redemptoris) යන Dර'තල ව[P °ෙෂාcවරැ ෙවත යවන පාcnමාෙÑ  චක{ෙëඛන වලû. 

ෙදවැPන දPවා DZෙ+ ෙදbයP bDP ම†ෂÇ වEගයාට සමහර අûµP පWදානය කර ඇO බවû, ඒ “Êbතයට 

අûOය, ශçරයට ඇO ආEජවය (integrity), සහ පැවැ?මට අතÇාවශÇ bÅ සඳහා; ෙදbයP bDP ඉ=>ප?කර 

ඇO මාEගෙ+ පරම ඉලaකය සඳහා යෑෙh අûOය, සහ ෙeපල තබාගැƒමට සහ භාbතයට ඇO අûOයû.”  
ෙකාටසකට පා” ෙවeò තව? පංOයක ජනතාවa පමණට වඩා ෙපාෙහාස? කරනවා යPනට එෙරêව 

&^?ෙවන පë[ෙ+ &ෙqදන nළ තරමක ෙපWNඩාවa දåPනට Oøණ?, $&' උදාර?වයට ෙගෟරවය ඉëලා 

DZන පාcnමාෙÑ ආයාචනෙ+ වැදග?කම පW£න කරPනට ෙනාහැåû. 

 1931 ò තරh ක[Pම, පාcnමා bDP °ෙෂNcවරැPට යවන ’40 වැ& වසෙE ò' (Quadragesimo nano) යන 

චක{ෙëඛනෙ+ පය' XI  ෙමෙ' &ෙqදනය කෙˆය: “ෙකා$%&'(වාදය උගPවPෙP සහ ෙසායPෙP අරß™ 

ෙදකå: [êë ෙනාකරන පංO %eධය සහ ෙපෟeග[ක 'වා$?වය (private ownership) සහß[P 

vෙලN?පාටනයû. ෙමය සඳහා රහDගත ෙහN සැඟtණ ක{ම නැත, එය පWDeÅෙ+, bවෘතව, සහ හැå ඕනෑම 
b=යa, වඩා?ම පWච ඩ úව tව?, ෙයාදාෙගන සාaෂා? කරගත %?තå. ෙh අරß™ ß©P පß™වා ගPනට 

කළ %n åD ෙදයa ගැන එය °ය ෙනාෙq, එයට ෙගෟරවƒය ෙහN ≥ජƒය ෙලDP සලකන åDවa නැත. බලය 

ගැන ෙවeò, කෲර?වෙයP සහ අමා†fiක?වෙයP එය සාහDක ෙවû. ආDයාෙq සහ නැෙගනêර %ෙරNපෙ+ මහා 

bශාල පWෙeශයP ෙඝNර $&' ඝාතන ව[P සහ bනාශෙයP නා'O කර දැ◊ම ෙමයට සාafi දරû.” ෙමම වදP 
පැ$Kෙ+ Dයව' ගණනාවa ±රා å{'Oයා& ෙනාú $&¨Pව ක{මා†≈ලව මරා දැ◊ම, කෙතN[ක පçaෂණ 

සභාව (Inquisition) පnරැවා හැçම, &දහ' «Pතනය මැඬ9ම, සහ ජනරාë ෆ‹ැPD'ෙකN  ෆ‹ැPෙකා (Francisco 
Franco) සහ ඇPෙටN&ෙයN සලසාE (Antonio Salazar) වැPනtPෙÑ ආඥාදායක ෙරΩමයPට සහාය òම %aO 
සහගත කළ ආයතනයåP පව අx x¡ග&ß. 

 ෙකෙ' tවද, ආචාර ධEමෙ+ භාරකාරෙය^ ෙලස පë[ය එෙ' å{යාකරනවා tව?,  ෙකා$%&'( 

පාafiකයPෙÑ “Jර” ආඛÇානයP ßණගැෙහeò ඒ ගැන ෙහN ඔtPෙÑ bP=තයP ගැන ඇෙසන හදවත පැ9 යන 
b'තර ගැන, ඉOහාසඥෙයa හැZයට x¡nරැ ෙදPෙP ෙකෙ'ද? ඔÆෙÑ ‘Dêවටන’ (Memoirs) ê ෆ‹ැP¨වා-ෙරෙP 

ඩ ෂෙටNබ˙ෑP∂ (François-René de  Chateaubriand) ෙමෙ' [යû: “ƒචභාවෙ+ &හඬ බව පැවෙතeò, වහලාෙÑ 

යදhවල හඬ සහ ∞වකයාෙÑ (informer) කටහඬ හැෙරPනට ෙවන åD© හඬa ඇෙසPෙP නැත; පWජා Mඩකයා 

ඉ=>ෙ+ DයëලPම ෙවqලeò, ඔÆෙÑ පWසාදය =නා ගැƒම ෙමPම ඔÆෙÑ අපWසාදයට බ¬PJම? භයානක ෙවeò, 

මහජනතාවෙÑ ආෙqගයP  පවරන ලද ඉOහාසඥයා මnෙවû. ටැDට' (Tacitus) අÅරාජÇය nල ඒ වන bට? 
උපත ලබා DZය බැbP ƒෙරN ±ÆමාPනෙයP සÌ§ක úෙ+ය.”  ඉOP අx ෙh “ජනතාවෙÑ ආෙqගයP මnJම” 43

යන පWෙÿ[කා?මක සංකëපය ෙව†ෙවP ෙපƒ DZPනට ෙනායß. ඔÆෙÑ Êbතෙ+ අවසP කාලෙ+ ò 

ෂෙටNබ˙ෑP∂ද ෙh සංකëපය ගැන තව ©රට? b£වාස ෙනාකෙˆය. ෙකෙ' tවද, යh මධÇ'ත ම(මåP, එෙ'ම 
ඔÆව ෙනාසලකා හැ>යද, 2ෂණෙ+ පWOඵලයa ෙලසට &හඬ කරන ලeදtPෙÑ හඬ ගැන ඔtP ෙව†ෙවP 

කතා åçමට ඉOහාසඥෙය^ට කළ හැåû. ෙමê ò ඉOහාසඥයාෙÑ කාEය භාරය ව†ෙ+ ශා'µâය &Eමාණයa 

&පදJමû. ඔÆෙÑ පWථම කාEයය ප>DeÅ සහ ද?ත xê_Jමû. ඒවා අනnරැව දැ†ම බවට ප?ෙq. තව ©රට? 
åයෙතා?, ෙකා$%&'(වාදෙ+ ඉOහාසය ගැන ඉOහාසඥයාෙÑ සhබPධය අසාමානÇ úවå: ඉOහාසඥයPෙÑ 

%nකම J ඇ?ෙ? ඉOහාස ෙëඛනෙ+ “ෙබාරැව” ගැන =න වකවා™ අ†ව D©Jh ෙපළගැ'Jමටû. එෙ'ම අදාළ 

v[ක ෙතාරnරැ වලට පWෙqශය ±රාෙëඛනාගාර bවෘත Jම &සා ලැæ Oøණ?, මතෙ1දය අt'සPනට යZ≈(_ 

ෙලDP ෙකෙරන සැල¨h ගැන, සං√Eණ සාධක ෙබාෙහාමයකට ßÆණ ෙදPනට D©වන ඉOහාසඥයා ඒවා ගැන 
සැබෑ තn ෙනාදPනා සරල බැbP පWෙqශh bය %nû. ^මa ෙකෙ' tව?, ෙමයාකාර ෙඵOහාDක දැ†ම සමහර 

v[ක DeධාPත ව[P Æදකලා කර$P දැåය ෙනාහැåû. එනh, &ෙයNΩත පWජාතPතâවාදයක çO වලට ඇO 

ෙගෟරවය ඇn,ව Êbතයට සහ $&' උදාර?වයට ඇO ෙගෟරවය Dයëලටම ඉහ¡P O°ය %nû. ඉOහාස 
ෙq=කාෙq å{යාකරැවP “b&£චය” කරPනට ඉOහාසඥයP ෙයාදාගPනා $†h ද ඩ එයû. 

 ෙමම සාමානÇ ෙÿn &සා, ඉOහාසය ගැන åD© &Eමාණයකට ෙහN $&' Dêවටනයකට යh ෙපෟeග[ක 

ú අÔෙcWරණයa åD? ෙලසåP ෙනාගෑJ OෙබPෙP නැත. ෙමම ෙපාත සඳහා දායක?වය සැපÂ සමහර අය 

 François-René Chateaubriand, Memoirs of Chateaubriand, trans. and ed. Robert Baldick (New York: Alfred A. Knopf, 1961), p. 218.43
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ෙකා$%&'(වාදෙ+ ±©ම සහගත ත?වයP x¡බඳව සෑම bටම අß?තP ෙනාúහ. සමහර අව'ථාවල ò ඔtPද, 
(ඉතා ¨, වශෙයP tව?) ෙකා$%&'( ක{මෙ+ යh කාEය භාරයa දැරෑ අයû. එaෙකN ෙල&Pවාò-'ටා[Pවාò 

පාසැëවල සතÇල¤ÅකයP ෙහN ඒ හා ආ“§තව යන ලeදP úහ. නැ?නh එê bbධාකාරෙයP ෙබò ñය 

(ෙටœා('åවාòP, මාඕවාòP) úහ. ඉOP ඔtP තවම? වමට ෙබාෙහN ෙසûP හtëJ DZPෙP නh, -නැ?නh, 
හ>යටම åයeò, ඔtP තවම? වමට හtë J DZන &සාම- ඔtPෙÑ 'වයං-රවටා ගැƒෙh ෙÿn ගැන වඩා? 

¨ප>aෂාකාç බැëමa අවශÇයû. ඒ මානDක ත?වය ඔtP beව? ගමෙP එaතරා පාරක ගමPකරවා ඇත. 

ඔtPෙÑ beව? පWකාශන ව[P, සහ ‘අã? bකëපය’ (La novella alternative) සහ ‘ෙකා$%&'ෙh’ (Communisme) 
වැ& ඔtP පWකාශනය කරන අධÇාපන සඟරා ව[P ඔtP අධÇයනය කරPනට ෙතNරාග? මාතෘකා අ†ව එය 

හැඩ ගැ¨ණå. ෙh bෙ£ෂ ආකාරෙ+ නැවත තaෙ'රැවa සඳහා ගාමක බලයa සපයනවා හැෙරPනට ෙමම 
ෙපාතට ඊට වැ¥ යමa කළ ෙනාහැåû. ෙh වාමාං“කයPට පැවç ඇO කEතවÇය හෘදය සාafiයට අ†ව ෙසායා 

බලPනට ඔtP ඉ=>ප? tවෙහා?, ෙh කාරණය එPන එPන වැ¥ෙවන බලගn දැ¥ දafiණාංශ අPතවාòPට 

පමණa බාර ෙනාකර, ෙh ගැන කතා åçමට අûOයa ඔtPටද ඇතැû åයා ඔtP ෙපPව† ඇත. 
ෙකා$%&'(වාදෙ+ අපරාධ b&£චය කරPනට අවශÇ, අPත ෙeශෙcW◊ ෙහN ෆැD'( දEශන අ†ව ෙනාව, 

පWජාතPතâවාò අගැ%h 'ථාවරයක Dටû.  

 ෙh පWෙqශය කැඳවPෙP රටවë Dයëල අතර b£ෙëෂණයå. ඊට óනය සහ U.S.S.R., å%බාව සහ 
bෙය(නාමය ගැන සැස÷h ඇnළ? bය %nû. අෙහN, දැනට ඇO වාEතා පWමාණෙයP සහ ÉණෙයP µරණා?මක 

ෙලDP $ශ§ J පවOû; සමහර ත?වයP ගැන ±රාෙëඛන තවම bවෘත කර නැත. ෙකෙ' tවද, ඒවා නැO tව? 

අxට අෙc ෙමෙහය කරෙගන යා %n යැû දැ†K. අx මනා ෙ' පැහැ=[ සහ පW£න කරPනට ෙනාහැå ප>DeÅ 

පමණකට අපව ìමා කරගPෙනß. අxට අවශÇ ෙh ෙපාත ±ෙරNගා◊ ú කEතÇවයa කරPනටû. එûP තව 
අධÇයනය සහ අ&^? අයෙÑ Dnb[ වලට ±,ë පදනමa හදා ෙදPනටû. 

 ෙh ෙපාෙ? වචන ෙබාෙහාමයå, ඒ? xP®ර අëපයå. xP®ර êඟකම ෙකා$%&'( අපරාධ සඟවා 

තැæෙh පවOන වඩා?ම ¨මට ú කාරණ අත>P එකå. මාධÇෙයP සංතෘcත ú ෙගN9ය සමාජෙ+, 
ඡායාරෑපකරණෙයP සහ ෙට[bෂP xP®ර ව[P ලැෙබPන “සතÇය” උëපත බවට ප?ව ඇත. අෙහN, ÉලාÑ 

සහ ෙලNගාû (laogai) සhබPධව අxට ඇ?ෙ? ©Eලභ ±රාෙëඛන ඡායාරෑප අතෙලා'සa පමK. ^ලාaහරණෙ+ 

ෙහN ‘ෙ£§•ඨ ඉ=> xhම’ කාලෙ+ පැවO සාගතය ගැන ෙහN åD© ඡායාරෑපයa නැත. †ෙරhබEÑ ê ජයගCාêක 

බලයPට බEජP-ෙබëසP (Bergen-Belsen) ê ò ෙසායා ගැ†ණ දහ' ගණනක මළDරැරැ අ”ම වශෙයP 

ඡායාරෑපකරණයට සහ Dනමාකරණයට හැåයාව පෑ=ණ. ඒ bමEශකයP ෙසායාග?ෙ? පWජාMඩකයP bDPම 
ග? ඡායාරෑප Oøණ බවû. උදාහරණයa ෙලDP, අතදරැෙවa වඩාග? කාPතාවකට ඍÕවම ෙව¥ තබන නා(D 

xP®රයa ඒ අතර O°ණ. ෙකා$%&'( ෙලNකෙ+ පවOන අ¬ර nල එවැ& සමානකh දåPනට ඉO> J නැත. 

එê 2ෂණය සංbධානය úෙ+ අOශය රහDගතවû. 

 ෙමයට එකn කරන ලද ඡායාරෑපමය වාEතා ගැන පාඨකයා ඉතා ¨, ෙලසåP පමණa තෘcOම? ෙව† 

ඇත. $[යන ගණනක ජනතාවa භාජනය කරන ලද °ê¨™ අ?දැ√ම x¡බඳව x_වa x_වa පාසා 

åයවPනට ඔtPට කාලය අවශÇ ෙව† ඇත. ෙ—දවාචකෙ+ ප>මාණය ගැන උපකëපනය කරPනට ඔtPට 
වෑයමa ගPනට Deධ ෙවû. එෙ'ම දශක ගණනාවa යන nරැ ඉOහාසෙ+ පැëලමa එûP ඉO> කර†ෙ+ åයා 

වටහාගPනට? එය ගැන සංෙqò?වයa ඇO කරගPනට? ඔtනට වෑයමa ගPනට Deධ ෙවû. පාඨකයP 

bDP ඔtPෙගP ඇDය %n පWධාන පW£නය, “ඇû?” åයාû. ඔtP bDP “හnරP” යැû හංව” ගැ∞ DයëලPවම 

nරPකර දැ◊ෙh අවශÇතාවය ඇû ෙල&P, ෙටœා('å, 'ටා[P, සහ අෙන^? අය b£වාස කෙˆ? “•ටාචාරෙ+ 
v[ක ධEම අත>P එකa ú, “ඔබ bDP ඝාතනය ෙනාකළ %nû” යPන උëලංඝණය කරPනට ඔtනට හැå 

යැû ඔtP උපකëපනය කෙˆ ^මන බලපෑමåPද? අx ෙh ෙපාත ±රාම ඒ පW£නයට උ?තර ෙදPනට වෑයh 

කරPෙනß.

40



ජනතාවට එෙර* රාජ+ය-: ෙස01ය2 
රැ4යාෙ5 ප7ච9ඩ;වය, මැඬ?ම, සහ 
Aෂණය 

!කල$ ව&' 

[ඉ*+ ,- ./පෙ2 ඇ4 54ය7 සඳහා ප+ව&තක සටහ>] 

1994 සැDතැ7බ& මස ‘ඉ4හාසය’ (L’histoire) නමැ4 සඟරාෙN  පළ කරන ලද 

54යම ,-වහQ කරන ලRදS> යවන ලද ගම> මා&ග දUවV. 

ෙදවැ! 54යම XලාY ෙකාෙදN රZස ෙප>වV. ,-වහQ කළ අය ප*ං] කරවන 
ලද කලාප සහ ඔS> රඳවා තැ_ මා&ග$ථ (transit) තැ>, එෙ$ම ,-වහQ කර 

යැc පdධාන කලාප සහ f4 බලෙය> වැඩග' ජනපද, පdධාන කඳSරැ 

කiඩාය7 සහ එ/ c කඳSරැ ,/j තැ> දUවV. 

ෙතවැ! 54යම පdධාන දැව/දැව සඳහා ග$ කපන මා&ග සහ l7+ය මා&ග, 

5රකරැව> m5> ඉ*කළ mශාල ඇල මා&ග, 5රකරැව> m5> ඉ*කළ නගර, 

සහ පතQ කැf7 $ථාන දUවV. 

හතරවැ! 54යම ඔස&ලාY ෙකාෙදN රZස (The Ozerlag  archipelago) / 
ෙRශපාලන 5රකරැව> සඳහා c කඳSරැ, සාමානo 5රකරැව> සඳහා c කඳSරැ, 

,+p සහ ගැහැq ෙව>කර තැ_ මා&ග$ථ කඳSරැ, ජප> 5රකරැව> සඳහා 

කඳSරැ, ෙගාmතැ> කඳSරැ, කා>තා කඳSරැ, මNවරැ> සඳහා කඳSරැ, 
5රකරැව> සඳහා ෙරrහQ, කඳSරැ සඳහා කන'ත, පdධාන පාලක සහ පළා' 

පාලක කා&යාල දUවV. එ/ sලාශtය: Leonid Mourkhine, Ozerlag 1937-1964 
(Paris: Edition Autrement, Coll. Mémoires, 1991). 
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1 ඔ-ෙත0බG 1Hලවය සJබKධෙයK 
ඇN 1රැOධාභාස සහ වැරQ වැටRJ 

 “‘ෙ{t|ඨ සමාජවා~ ඔUෙතrබ& mDලවෙ2’ පව4න ලද ‘ෙඵ4හා5ක 

වශෙය> ෙනාවැළැUmය හැ.යාව’ (historically inevitable) !රෑපණය .Çෙ7 

අවශoතාවය, ෙකාpÉ!$Ñවාදෙ2 කඩා වැÖම' සමඟ පÜáමට mයැà âෙ2ය. 
ඉ4> කQ âයා Sව' අවසානෙ2 ~ 1917 යä ‘සාමානo’ ෙඵ4හා5ක 5RãයU 

බවට ප'mය. කණගා-වට කාරණය, අප සමාජෙ2 අෙනU සෑම අෙයU ෙ$ ම, 

ඉ4හාසඥය> ද áංlෙN අSරැRද (Year Zero), (එය රැ5ය> ජනතාවෙY සçට 
ෙහr ෙදා7නස Sවද) ගැන පව4න sලාර7භ pථoාෙව> ගැලෙව>නට අකමැ4 

බවU ෙප>ව4.” 

 සමකාêන රැ5යාä ඉ4හාසඥෙයU ëයන ලද ඉහත වද>, !4 
ෙ'මාවU බවට ප'c අදහසU m$තර කර>නට සහාය ෙවV. 5Rãෙය> වසර 

80 U ෙගî âය පÜවද, 1917 වසෙ& කතාව පාලනය .Çෙ7 සටන, *â> 

*ගටම ඉතා ජන,dය'වය.> පවï. 

 එU ෙඵ4හා5ක පාසැලකට අäව ෙ7 ඔUෙතrබ& mDලවය යä ඉවසා 
දරා 5j සමාජයU මතට පැටc රජය ෙපරළා දමන ෙRශපාලන mDලවයU 

හැෙර>නට ෙවන .5වU ෙනාෙN. ඔS> අතරට, ඒ 5Ró> ගැන ෙගෙනන ලද 

‘ëබරQ’ සං$කරණය  යැV අප සලක>න ෙවäෙව> ෙපf 5jන අය ද ඇçළ' 
ෙව4. ෙ7 ඉ4හාසඥය>ට අäව, ඔUෙතrබ& යä රෙÑ ෙවන' ෙකාෙහ' 

තැනක සැබෑ සහායU .5' ෙලස.> ෙනාcවා c ද, ස7මතය අවඥාවට ලU 

කළා c ද, òRãෙය> සහ ෛධ&ෙය> ස,+ අ>තවා~> අතෙලා$සU m5> ඉතා 
දUෂ ෙල5> රජය ෙපරළ>නට ගැõ úම>තùණෙ2 පd4ඵලයV. ප{චා'-

ෙකාpÉ!$Ñ රැ5යාෙN 5යü ඉ4හාසඥය>, එෙ$ම †|ට එêÑ අය සහ 
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නායකය>ද වැ°ෙය> ,dයකරන සං$කරණය ෙමයV. එ/ 5යü සමාජ¢ය සහ 

ෙඵ4හා5ක බෙර> අV> î, 1917 5Rධ c ඔUෙතrබ& mDලවය නැවත 

.යැෙව>ෙ> ඉ4හාසය ෙවන$ කරන ලද හ*5 අනçරU හැjයටV. 

පdජාත>තùවාදය කරා ගම> කළ සමෘRãම', මහ' ෙ$ ෙවෙහස c පdාY 
mDලîය රැ5යාව, ඔS> $වභාවෙය> âය පාෙර> ෙවන$ අතකට හරවන 

ලRෙRය .යාV. ෙ7 දැUම මහ' හඬ.>, ත*> ආරUෂා කර>නV. ඉ4> 

ප{චා'-ෙසrmයÑ බල ව¶හෙ2 m$මය ජනක c අmß®>නතාව පව4න තාU 
කQ, (එ/ සෑම 5යü නායකෙයUම /ට© ෙකාpÉ!$Ñ !ලධාÇ> ෙව4), 

ව&තමාන රැ5ය> සමාජය එ/ “මෘග ෙසrmයÑ වරහ>” වë> ඈ' කර තැ´ම 

පැහැ*ëවම වා5දායකV. එV> පැහැ*ëවම ෙපf ය>ෙ> රැ5ය> සමාජය .5ම 
ආකාරය.> ඇ4ෙවන පÜතැmQෙQ බෙර> ෙනාෙපළා තබ>නට එය සම' 

ෙවන බවV. ‘ෙපෙර$ෙට¨ාVකා’ වසරවල ~ පැහැ*ëව ෙපäණ මහජන .≠යාවë> 

එÆදරN c, $ටාë>වාදය ගැන නැවත ෙසායාග'ත දෑ ෙව4> හටග' 

ෙNදනාෙව> mරාමයU ලැ´ම එV> සටහ> ෙN. 1917 ~ 5Rධ c පාලන බලය 
අ'ප' කරග' ෙබාQෙෂmU úම>තùණය Øl හ*5 අනçරකට වඩා වැ° යමU 

ෙනාcෙ2 න7, එV> .යැෙව>ෙ> රැ5ය> ජනතාව එම 5Ró>වල සාs/ක 

m>*තය> c බවV. 

 mකQප ෙල5>, 1917 ඔUෙතrබ& 5Ró> යä තා&.ක c ද, ෙපර!p4 

ෙපäණා c ද, ෙබාQෙෂmUවාදය ෙවත සmඥා!කව එUෙරාU c සාs/කය 

m5> ෙගන âය m∞U4ෙ2 .≠යාවëෙ2 ෙනාවැළැUmය හැ. ∞l> පැp±මU 
යැV .ය>නට ෙසrmයÑ ඉ4හාස ෙQඛන අධoයනය වෑය7 කර ඇත. එ/ 

mmධාකාර වë>, ෙ7 වoවහා+ක ඉ4හාස ෙQඛන අධoයනය m5> 1917 කතාව 

ඈඳා ඇ'ෙ' සම$ත ෙසrmයÑ ෙර≥මෙ2 fතoාä¥ල භාවය යන කාරණයටV. 

ෙ{t|ඨ සමාජවා~ ඔUෙතrබ& mDලවය ඉ4හාසෙ2 ෙවන$ කළ ෙනාහැ. 
ගමනක පdµපලයU cවා න7, සහ එය m∞U4ෙ2 ප∂mඩය සම$ත 

ෙලrකයකට ද>වන ලද 5RãයU cවා න7, එෙහන7 ඉ4>, ෙසrmයÑ 

ෙRශපාලන ක≠මය සහ mDලවෙ2 පd4ඵලයU ෙල5> හටග' රාජo ආයතන යä, 
$ටාë> සමෙ2 වැර* 4òණද, ඒ 5යQල !යතෙය>ම fතoාä¥ල ෙවV. 

ෙසrmයÑ ෙර≥මෙ2 කඩා වැÖම $වභාmකම ෙගෙනන ලRෙR එක පැ'ත.> 

ඔUෙතrබ& mDලවය සහ∞ë> fතoාä¥ල ෙනාවනවා යැV .යාද, අෙනU 
පැ'ෙත>  සා7පdදාVක මාU$වා~ දැUම අçරැහ> c බව ෙනාෙහා' ජන,dය 

ෙබාQෙෂmU õතùය.> .Nෙවා', “ඉ4හාසෙ2 úq ¥ඩයට” දැ7මා .යාV.  

ෙකෙ$ Sවද, $ටාë>වාදෙ2 ∑ෂණෙ2 මතකය ෙ$ ම, මාU$වා~ සං$කරණවල 
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5Ró> ගැන මතකය ද ∏වç> අතර 5j>ෙ> සමහර mට පැව4 U.S.S.R. ට 
වඩා වැ° 4Éq බව.> බට/ර රටවQ වල mය හැ.V. 

 ëබරQ දැUම සහ මාU$වා~ දෘ{jය යන ෙදකම පd4Uෙ|ප කරR~, 

ෙතවැ! ඉ4හාස ෙQඛන අධoයන පdවණතාවයU මෑත කාලෙ2 ~ වෑය7 කර 
ඇ'ෙ' රැ5ය> mDලîය ඉ4හාසෙය> ස7π&ණෙය>ම අV°යෙලා≥ය ඉව' 

කර>නටV. මාU ෙෆෙරr (Marc Ferro) ෙY වචන වë> .Nෙවා', “1917 

ඔUෙතrබ& නැªÖම එUවරම සාs/ක ෙමෙහÉමU ෙම>ම ඉතා Üü ,+සU 
සැබැm>ම !යැüන 5RãයU ද ෙN” යැV එය පැහැ*ë කර>නට ග>නා 

උ'සාහය.. 1917 5Rã> වë> මçෙවන ෙබාෙහr පd{න වල ~, පමණට වඩා 

සරල ෙල5> ඉ*+ප' කල ëබරQ දැUම ,Æගැfම පd4Uෙ|ප කළ 
ඉ4හාසඥය> m5> පdධාන ගැටü ./පයU හΩනාෙගන ඇත. ආ&µකය 

හ∞දාකරණය .Çෙම> සහ පළ∞ ෙලrක ÉRධයට රැ5ය> අãරාජoය ෙගන 

යෑෙම> හටග' සමාජ කැළæQල çÆ> ෙගන âය øpකාව úමUද? ය7 

mෙ{¡ත පdචiඩ'වයU මç î එය ෙපාlෙN සමාජයට එෙර/ව .≠යා'මක කළ 
ෙRශපාලන පdචiඩ'වයට මග පෑlවාද? ස7π&ණෙය>ම ආඥාදයක mෙරró c, 

රාජo mෙරró c, පdධාන වශෙය> ජන,dය සහ ෙපාlජන ෙපර∞ණU m5> 

ඉතාම'ම ඒකාãප4 c සහ ඉතාම'ම රාජoවා~ c ෙRශපාලන කiඩායමU 
බලයට ෙගන ආෙN ෙකෙ$ද? අවසාන වශෙය>, රැ5ය> සමාජය 1917 වසර 

©රාම පd4Uෙ|ප කළ ෙනාහැ. ෙල5> රZ°කQවා~ îම සහ ෙබාQෙෂmUවාදෙ2 

Ümෙ{ෂ පdපංචය අතර úමන ස7බ>ධයU ,/-වා ග>නට ©üව>ද? 

 කාලයාෙY ඇවෑෙම>, එෙ$ම මෑතක ~, පdෙබrධම' සහ පdාණව' ෙල5> 

ඉ4හාසඥය> අතර ඇ4 c වාදmවාදය>/ පd4ඵලයU වශෙය>, 1917 

ඔUෙතrබ& mDලවය දැ> ෙපf ය>ෙ> වoාපාර ෙදකU ෙමාෙහාතකට එU 

තැනක ~ එUc අව$ථාවU හැjයටV: එක අෙත.>, ඉතා ප+$ෙසp> 
සංmධානය කළ පUෂයU m5> බලය උlරා ගැfම පdාෙයrâකව *ග හැරැෙ> 

රZ°කQ m*යට ෙවන$ ෙවන$ ආකාරය> අäවV. අෙනU අ4>, එ/ 

අV°යෙලා≥ය, සහ එ/ සංmධානය, එ/ mDලîය .≠යාවëය සඳහා සහභා¬ c 
අෙනU 5යQල> ෙව4> mmධ ආකාර ග' මහා සමාජ¢ය mDලවයU ඇ4mණ. 

සමාජ mDලවය çළ mmධ පැ4කඩ ද.>නට ලැò∂. ග7බද ජනතාව අතර 

ඉමහ' බලය.> සහ දැ° ෙ$ ∞Q බැසග' කැරëකාර වoාපාරයU ඇçළ' 
mය. ඒ කැරëකාර හැ*යාෙN පdභවය> රැ5යාෙN ඉ4හාසෙ2 ඈතකට *ව 

ය>න.. එය ඉඩ7 /pය>ට 4_ Øl RෙNශෙය> පමණU ෙනාව සලúq cෙ2 

නගරය ගැන' සහ ෙපාlෙN ,ට$තර ෙලrකයා ගැන' එකෙ$ පැව4 දැ° 
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අm{වාසය සමඟV. එය පdාෙයrâකව, ඕනෑම රාජo මැ*හ'îමU ගැන පැව4 

අm{වාසයU mය. 

 එයාකාරෙය> බලR~, 1902 පට> ග' mDලîය කටÉç චක≠ වල ∞l>ඵල 

ගැ>îම 1917 â7හානෙ2 සහ 55රෙ2 ද.>නට ලැòq බවU ෙපf යV. එ/ 
පළ∞ සැබෑ ඵලmපාක දැෙන>නට පට> ග'ෙ' 1905 5ට 1907 දUවා 

කාලෙ2ය. ඒ අäව 1917 වසර යä ෙ{t|ඨ කෘ¡කා&pක mDලවෙ2 ïරණා'මක 

අවãය mය. ඉඩ7 /pක7 ,Æබඳව මහා ඉඩ7 /pය> සහ ග7බද ජනතාව 
අතර ගැ-7 හටගැfමV. ග7බද ජනතාවෙY ඇ5> බලR~, එය ~&ඝ කාලයU 

4$ෙ$ ෙපරැ7 ,රෑ “කü-ෙපාළව ෙබ~ම” (Black-Earth partition) ඉ-îමV. 
නැ'න7 පSෙQ කටවQ සංඛoාව අäව ඉඩ7 ෙබ~ යාමV. එෙ$ම එය ග7බද 
ජනතාව සහ නගරය අතර වැදග' ගැ-මU ද cෙ2ය. ග7 පළා' ගැන 

නගරයට ඇ4 5යü පාලන බලය ග7බද ජනතාව m5> පd4Uෙ|ප කළහ. ඒ 

දැUම අäව බලR~, 1917 යä 1918-1922 සහ 1929-1933 ©රා *â> *ගට ඇ~ 

ආ ගැ-7 මාලාවක එක අව$ථාවU පම∂. බලා'කාරෙය> කළ සාs/කරණෙ2 
පd4ඵලයU හැjයට ග7 පළා' වලට ස7π&ණ පරාජයU අ'කර ~ එය !මා 

mය. 

 ග7බද mDලවය> 1917 වසර ©රා ඔS>ෙY වoාපා රයට ය7 ජවයU 
ලබාග>නට සම' ෙවR~, ඒ අව$ථාෙN ~ ම, හ∞දාව çළ sëකවම úqî යන 

.≠යාවëයU 5Rධ ෙවp> පැව4ණ. ග7බද ෙසාQදාlව> pëයන 10 කට වඩා 

,+සU çÆ> හ∞දාව !&මාණය î 4òන', ඔS> සට> වැ* ÉRධෙ2 
වැදග'කම ඔS>ට වටහා ග>නට ෙනාහැ. cහ. ෙ7 ග7බද ෙසාQදාlව> 

අතර ෙRශෙDd«'වයU නැ4කම ගැන රැ5ය> ජනරාQවරැ ඒකම4කව ෙහළා 

දැUකහ. ඒ ෙසාQදාlව>ෙY 5mQ වගà7 »මාව> ඔS> mõ ග7බද ප+සර 

ඉUමවා âෙ2 ඉතාම' කලාçර.!. 

 ෙතවැ! sëක වoාපාරයU ද පට> ගැä∂. ඒ ෙRශපාල!කව .≠යා…ê c 

කා&pක ශtpක පං4ෙය!. ඔS> බØතරය mශාල නගරවල එකçî 5jයහ. 

ඒ' ඔS> ශtpක ජනගහණෙය> අ  තරp> 3% U තර7ව' ෙනාîය. එක 
පර7පරාවU çළ ~ පමණU පැව4 ආ&µක නîනකරණෙ2 .≠යාවëෙය> 

හටග' 5යü සමාජ mසංවාද ආසවනය කෙÃ නාග+ක සමාජ ප+සරෙ2 ∏ව' 

cව>ය. ෙ7 ප+සරෙය> උපත ලැòෙN ශtpක අVï> ආරUෂා .Çම ඉලUක 
කරග' වoාපාරය.. “ශtpකය>ෙY බලය” සහ “ෙසrmයÑ අයට බලය” යනා~ 
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වශෙය> පැව4 පdධාන ෙRශපාලන ආද&ශ පාඨ ./පය.> පමණU ඒ ගැන 

ඔSනට අවෙබrධයU 4ò∂. 

 ෙ7 රැ5ය> රාජàය පාලනය යටෙ' mෂම ජාï> »ඝÕෙය> m∞U4ය 

ලබR~, හතරවැ! සහ අවස> වoාපාරය උපත ලැ´ය. ෙ7 ජාï> ෙබාෙහාමයU 
m5> උRයාචනය කෙÃ $වයං පාලනයට ඇ4 අV4යV. අනçරැව 

$වාóන'වයV. 

 ඒ ඒ සෑම වoාපාරයකම ෙNගය අäව, ඔS>ෙY අභo>තර බෙලr'පාදකය 
අäව ඔS> පdග4ය කරා ,ය මැ>නහ. ඒ ඒ අයට ඔS>ෙYම c අŒලාෂය> 

cහ. ඒවා පැහැ*ëවම පUෂෙ2 ෙRශපාලන .≠යාවලට ෙහr ෙබාQෙෂmU ආද&ශ 

පාඨ වලට »මා කළ හැ. ඒවා ෙනාîය. න∞' ඒ හැම එකUම සා7පdදාVක 
ආයතන mනාශ කරන සහ 5යü අãකාරය> ෙසrදා පාü කරන උ'ෙDdරකයU 

බවට හැ+ණ. 1917 ඔUෙතrබරෙ2 එU ෙකj ඒ' ïරණා'මක ෙමාෙහාතක ~, 

ෙබාQෙෂmU mDලවය -පdබල ෙRශපාල!ක +UතයU çළ 5Rධ c ෙRශපාලන 

ÜüතරයකෙY .≠යාව- ඔSෙනාS>ෙY ක≠මෙNද සහ ඔSෙනාS>ෙY ~&ඝ කාêන 
අර∞q mmධාකාර cව', ෙ7 අෙනU 5යü වoාපාරවල අŒලාෂය> සමඟ 

ස7පාත mය. ඉ4> ඉතාම' Üü කාලයකට ෙRශපාලන බලය අQලා ගැfෙ7 

úම>තùණය සහ සමාජය mDලවය එකට එකç mය. නැ'න7 ඊට' වඩා 
පැහැ*ëව .ය>ෙ> න7, අනçරැව එන ආඥාදායක'වෙ2 දශක වල ~ ඔS>ව 

නැවත' ෙදපැ'තට ෙව> කර>නට ෙපර, එම කාලය m5> ඔS> ස7–ඩනය 

කරන ල*. 

 1917 55රෙ2 ~ ©©රා âය සමාජ සහ ජා4ක වoාපාර ව&ධනය cෙ2 

Ümෙ{— ත'වය> එකçîෙම!.  දරැq ආ&µක අ&_දය, සමාජ සබඳතා 

කඩාකDපQකාÇ îම, රාජo යා>තùණෙ2 ෙපාl අසා&ථක ත'වය>, සහ සමහර 

mට වඩා'ම වැදග' කරැණ cෙ2 ෙපාl පdචiඩ'වය පව4න වාතාවරණයU 
ඇ4 .Çම සඳහා මඟ පාදන ලද සම$ත ÉRධයV. 

 Ñසා&වා~ ෙර≥මය නැවත පණ ගැ>îම ෙවäවට සහ සමාජෙ2 

අස7π&ණ සහ∏වනය නැවත පd4$ථාපනය .Çම ෙවäවට, පළ∞ ෙලrක ÉRධය 
m5> ú+රැ ෙල5> ඉ$මç කර දැUcෙ2  1905-06 mDලවෙය> ඒ වන mට' 

ෙදදරා 4òණ, සහ පdමාණව' ෙනාc සහන සහ පd4සං$කරණවාදයට යÆ 

∞රi  ෙල5> ,mÜණ, ඒකාãප4 ක≠මය áෙඳන l&වලතාවයV. එෙ$ම ÉRධය 
m5> ෙප>වන ලRෙR mෙRශ පdාYධනය !තරම ලැ´ම මත යැෙප>නට Øරැ c 
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අස7π&ණ ආ&µක නîකරණෙ2 l&වලතාවයV. අවසාන වශෙය>, ÉRධය m5> 

පාලන බලය සç සහ කා&pක c නාග+ක රැ5යාව අතර සහ mශාල වශෙය> 

$වාóන c සා7පdදාVක ජනසමාජ c ග7බද රැ5යාව අතර දැ° ෙබ~ම යÆ 

$ථාපනයට සම' mය. 

 ගැ-ෙ7 c අෙනU 5යü සහභාâකය> ෙල5>, Ñසා&වා~ රජය ද m{වාස 

කෙQ ඉUම∂> අවස> කළ හැ. ÉRධයU ලැෙ“m .යාV. ∞Øදට පdෙNශයU 

ෙනාමැ4 රැ5යාවට පැනSණ ආ&µක ස7බාධක හ∞ෙN ඔS>ෙY පැවැ'ම 
ෙකාතර7 පdමාණයකට mෙRශ සැපÉ7කරැව> අතට බාරî ඇ'දැV දැනග>නට 

ලැò∂. ඔ$j¨ය>-හංෙY+ය> බල ඇ∂ ආක≠මණය' සමඟ 1905 ~ ඔS>ට 

බට/ර පdා>තය> අ/p mය. එV> ෙපrල>තෙ2 ඉහළ සංව&ãත කා&pක 
අංශෙ2 !|පාදන රැ5යාවට නැ4î âෙ2ය. ෙR…ය ආ&µකය ÉRධෙ2 mභාගයට 

∞Øණ ෙද>නට සම' නැ4 බව වැ°කQ ෙනාෙගා$ දැUîය. 1915 තර7 ∞Q 

කාලයක ~ ඔS>ෙY පdවාහන පRධ4ය කඩා වැ-ෙ> වාහන අමතර ෙකාට$ 

/ඟයU හට ගැfම !සV. රැ5ය> ක&මා>තශාලා Éධ වෑය7 සඳහා ස7π&ණ 
ෙල5>ම වාෙY හැරîම !සා ෙR…ය ප+ෙභrජනයට අවශo !|පාදනය කඩා 

වැjණ. මාස ./පයක ~ බ  /ඟ දැàම සාමානoයU mය. දÇ”තාවය හැම අත 

පැව4ණ. ග7බද පළා'/ ප+හා!ය »ඝÕෙය> 5Rධ mය. කෘ¡කා&pක ණය 
/jහැjෙ2 නැව4ණ. ඉඩ7 ෙබ~ ~ම නැව4ණ. මහා ප+මාණෙය> හ∞දාවට 

,+p බඳවා ගැ!ණ. ෙගාmෙපාළ සç> සහ ධානo හ∞දාවට පවරා ගැ!ණ. 

!|පාදන භාiඩ /ඟ cහ. 1906 ~ අගමැ4 ,යෙතr& $ෙටාë,> (Pyotr 
Stolypin, ඔØව 1911 ~ ඝාතනය mය) m5> ෙග නන ලද කෘ¡කා &pක 

පd4සං$කරණ !සා හටග' .≠යාවëෙය> Øවමාරැ සබඳතා mනාශ î නගරය 

සහ ගම අතර Øවමාරැව ස7π&ණෙය> නැව4ණ. වසර çනU ©රා අඛ>ඩව 

ඇ~ âය ÉRධය çÆ> රජය යä ,ට$තර සහ සçරැ බලයU යන m{වාසය 
ග7බද වැ5ය> çල තව' දැ° mය. හ∞දාෙN පැව4 අඟ/ගක7 *නපතා වැ° 

ෙව>නට පට> ග4. ©රවැ5ය> ෙලස ෙනාව දාසය> හැjයට ෙසාQදාlව>ට 

සැලෙක>නට පට> ගැfම !සා හ∞දාෙN !ලධාÇ> සහ ඔS> යටෙ' c අය 
අතර ෙනාඉවÜ7 සහගත ත'වය> උග‘ mය. රාජාãකර ෙර≥මයට ඉ4+ c 

4òණ Üü න7òව' පරාජය> ./පයU !සා අ/pî යන ල*. රැ5ය> ග7බද 

පළා'වල ගැ’රැ ෙල5> තහSරැව පැව4 පdචiඩ'ව ස7පdදාය, 1902-1906 
කාලෙ2 මහ' කැරëකාර ෙල5> ෙපf ය>නා ලRද, තව' ශU4ම' ෙල5> 

ව&ධනය cෙ2ය. 
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 1915 අග ෙවR~, f4ය සහ mනය ගැන c බලය තව lටර' රට çළ 

ෙනාපව4න බව පැහැ*ëව ෙප!ණ. ෙර≥මෙ2 කර.යාගත ෙනාහැ. ත'වය 

හ∞ෙN, රජය m5> තව lරට' සපය>ෙ> නැ4 ෙ$වාව>/ පාලනය අතට ග' 

කp- සහ සංmධාන හැම පැ'ත.>ම ඇ4îමU ද.>නට ලැáණ. ෙල÷  බලා 
.යා ගැfම', නගරයට සහ හ∞දාවට ආහාර ෙගන ඒම' ඒවාෙ2 ෙමෙහවර 

cහ. රැ5ය> ජනතාව තම>වම ආi  කරග>නට පට> ග'හ. එම මහා 

වoාපාරෙ2 හැඩය සහ ගැ’ර ගැන .5ෙවú අනාවැ. ෙනා.යන ලRද.. ඒ' 
ෙ7 ෙමෙහÉ7 කQ පව4>නට න7 බලය ෙව4> සහාය සහ *+ගැ>îමU 

ලබාගත Éç mය. ඒ' ඒ බලය එUවරම හැම පැ'ෙත>ම m5රැවා හැෙරp> 

පැව4ණ. 

 රජය සහ 5mQ සමාජෙ2 වඩා'ම *Éq පRධ4 අතර සබඳතා 

ෙගාඩනඟ>නට වෑය7 කරනවා ෙවäවට ෙදවැ! !කල$ කෙÃ තම ආi ෙN 

සහ ග7බද ජනතාව අතර තමා ෙහාඳ –තෘ ගෘහ sëක (paterfamilias) c 
ජන,dය රෙජU යන පd4රෑපය ත*> අQලාෙගන 5ÖමV. ඔØ හ∞දාවට අණ~ම 
බාර ග'ෙ'ය. ඒ රට පරාජයට ∞Øණ ෙදp> 5jය~ ත! ©Rගල පාලකෙයU 

ෙල5> 5ය*mනසා ගැfෙ7 .≠යාව.. ෙමාâෙලN (Mogilev) sල$ථානෙ2 5ය 
ෙපෟRගëක l7+ෙ2 Øදකලා c ෙදවැ! !කල$, 1915 55රෙ2 පට> රට 
පාලනය නව'වා දැ«ය. එය බාර cෙ2 ඇෙලUසැ>ඩÿා මහරZ≥නටV. ජ&ම> 

ස7භවෙය> c !සා ඇයට ෙපාl ජනතාව ෙබෙහm> අකමැ4 cහ. 

 ඇ'ෙත>ම 1916 වසර ©රාම ආi ව අ4> බලය âëŸ යp> පැව4ණ. 
රැ5යාෙN පdථම ජා4ක වශෙය> ෙතrරා ප' කර>නා ලද c ස7ෙ7ලනය, ⁄මා 

(Duma) වසරකට එUරZ$ cෙ2 ස4 ./පයකට පම∂. ආi ව' එ/ 

ඇම4වරැ', 5යQල>ම එක හා සමාන ෙල5> ජන,dය ෙනාîම', අසම' îම' 

!සා ඔS> සç c බලය ඉතා ඉUම∂> එU අෙයúෙග> තව අෙයúට මාරැ î 
âෙ2ය. ඇෙලUසැ>ඩÿා මහරZ≥න', ර$©j> ඇçü ඇයෙY úඩා කiඩායම', 

හçරැ ආක≠මණයU සඳහා රට mවෘත කරන úම>තùණයකට සැරෙසනවා යැV 

කටකතා හැම අත පැ4ර âෙ2ය. ÉRධයට *න>නට රාජාãකාරය සම' නැතැV 
පැහැ*ë mය. 1916 වසර අවසානය ෙවR~ එය තවlරට' ආi  කළ හැ. රටU 

ෙනාîය. ෙRශපාලන අ&_දකාÇ ප+සරයක, රට වැÖ ඇතැV ෙදසැ7බ& 31 වැ!දා 

ර$©j> ඝාතනය îෙම> ෙප!ණ. ÉRධය පට> ග!R~ ඉතා l&ලභ ෙල5> දැ. 
වැඩ ව&ජන, දැ> වැ° වැ°ෙය> ද.>නට ලැáණ. කලබලකාÇ ත'වය> 

හ∞දාව ඇçලට' පැ4ර ආෙNය. පdවාහන පRධ4ෙ2 ස7π&ණ mයSQකාÇ 

ත'වය !සා ÉRෙධrපකරණ ෙබදා හැÇම කඩා වැjණ. ෙමයාකාරෙය> 1917 
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ෙපබරවා+ෙ2 *නය>/ ~ l&වලව සහ සහ∞ë>ම අපà&4යට ප'ව 5j 

ෙර≥මයU අ'ප' කරග>නට හැ.යාව ලැáණ. 

 p!Ü> ෙපෙට¨ාග‘ැ÷ ගැ+සමෙ2 5j දහ$ ගණනU කැරë ගැõහ. ශtpක 

උRෙඝrෂණ 5Rධ mය. ඒවාට දව$ පහU යR~ Ñසා&වා~ ෙර≥මය කඩා වැ-∂. 
එV> ෙප>cෙ2 ෙර≥මෙ2 l&වලතාවය පමණU ෙනාෙN. ජන,dය කැරZQලU 

පාලනය කරගත ෙනාහැ. c හ∞දාව » » කඩව 4òණ බවV. එෙ$ම 

ෙප>cෙ2 mරැRධ පැ'ත, වoව$ථාä¥ල පdජාත>තùවා~ පUෂෙ2 ëබරQ අය 
5ට සමාජ පdජාත>තùවා~> දUවා, ඉතා දරැq ෙල5> ෙබ~ 4´ෙම> .5l ෙපර 

õදානමU ෙනාc බවV. 

 mරැRධ පැ'ෙ' ෙRශපාලන බල m5> ෙ7 ඕපපා4ක c ජන,dය අරගලය 
හැඩග$ව>නට ෙහr මා&ෙගrපෙRශකයU ෙද>නට .5' mෙටක අත l>ෙ> 

නැත. එය î* වë> හටෙගන, ෙතාÇ÷ මාëගාෙN (Tauride Palace) Üෙඛrපෙභr¬ 

කාමරවල, එන7 ⁄මා ආසනෙ2 ~ නැව4ණ. ëබරQවා~> කළහකාÇ රං¤වලට 

áය cහ. සමාජවා~> හ∞දා පd4චාර වලට áය cහ. සමාජ mDලවයU කරා යන 
*ග ගමෙ> පළ∞ ,යවරU හැjයට ෙ7 “ò&‹වා5” mDලවය l- ëබරQ අය 

අතර කQ ඇෙදp> *U ගැ$ෙසp> âය පdම>තùණවල පd4ඵලය cෙ2 බලය 

ෙබදා ගැfම ස7බ>ධෙය> අපහැ*ë අදහස.. පා&ëෙ7>ç පdජාත>තùවාදෙ2 
සහ සමාජ mනෙ2 ëබරQ අර∞q ගැන තැàෙම> Éç තාවකාëක ආi ව, 

උ'සාහ කෙÃ පdංශ සහ á›තානo pතù පා&ශවය> සමඟ ෙනාෙවන$ ෙල5> 

m{වාසය තබාග!p>, fiතන c ද, ධනවා~ c ද රැ5යාවU ෙගාඩනඟ>නටV. 
ඔS>ෙY පරම හçර> cෙ2 ෙපෙට¨ාග‘ෑ÷ ෙසrmයÑ පUෂයV. “සාs/කෙ2” 

mDලîය කැමැ'ත ෙකÆ>ම !ෙයrජනය කරä ,∂ස 1905 ~ ෙස>Ñ 

–ට&$බ&Y ෙ{t|ඨ ස7පdදාෙය> එය !&මාණය කරන ලRෙR සමාජවා~ 

සට>කා«> අතෙළා$සU m5!. න∞' ෙ7 ෙසrmයÑ ද ඉතා »ඝÕෙය> ෙවන$ 
ෙවp> පැව4 පdපංචය.. ©üQ îම', එ/ mමධoගත ආකෘ4යU 4´ම', සහ 

ඔS> !ෙයrජනය කරනවා යැV .fl !තර ෙවන$ෙවන මහජන මතය !සා' 

එය එයටම හÜî 4áණ. 

 1917 මා&ç 2 5ට ඔUෙතrබ& 25 දUවා අäයාතව රැ5යාව පාලනය කළ 

තාවකාëක ආi  çනU ©රාතන ෙර≥මෙය> දායාද c ගැටü mසඳ>නට 

අසම' යැV ඔD© කළහ. ආ&µක අ&_දය, අසා&ථක Éද වෑයම, ශtpක පං4 
කළෙකrලාහල, සහ කෘ¡කා&pක ගැටüව ඒවා cහ. බලෙ2 5j නව p!Ü> 

cෙ2 -වoව$ථාදායක පdජාත>තùවා~ පUෂෙ2 ëබරQ ,+ස, පළ∞ ආi  ෙදෙU 
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බØතරය, සහ ෙතවැ! ආi ෙN බØතරය cෙ2 ෙම>ෙෂmUවා~> සහ සමාජ 

mDලîයවා~> cහ. බලය /p cෙ2 නගරබද එêÑ යැV හැ*යාව> ෙවන$ 

කරග' අයටV. 5mQ සමාජෙ2 *Éq යැV සැලෙකන හැ*යාව> 4á, “ජනතාව” 

ගැන අ>ධ m{වාසය.> සහ තම>ව âලග>නා ෙනාවැටෙහන “අΩරැ 
සාs/කය” ගැන áෙය> mõ අයටV. පරණ ෙර≥මය කඩා වැÖම' සමඟ 

ෙබාෙහr වශෙය> 5Rධ cෙ2, mDලවෙ2 පළ∞ මාස ./පෙ2 ~ පමණU ෙහr 

පැව4 අπරැ සාමකා« $වභාවය !සා ඔS>ට පdජාත>තùවා~ව කටÉç කරත 
හැ. !දහසU පෑ~ 4´මV. පළ∞ තාවකාëක ආi  ෙදෙU පdධා!යා c ද, 

පරමාද&ශවා*ෙයU c ,d>$ ‡ෙවාN (Prince Lvov) වැ>න> 5/න මැ NෙN 

රැ5යාව “ෙලrකෙ2 !දහ$ම රට” .ÇමටV. ““රැ5ය> ජනතාවෙY ජවය,” ඔØ 
5ය පdථම පd4ප'4 පdකාශය ëÉෙNය, “එ/ $වභාවය ෙප>වා ඇත. එ/ ඇ4 

පැවැ'ෙම>ම එයට m{ව ෙලස.> පdජාත>තùවා~ ජවයU බව ෙප>වV. ස&ව 

පdජාත>තùවාදයU පçරැවා හ+>නට ෙසායනවා පමණU ෙනාව ඒ ජවයට 

උවමනා කර>ෙ> පdංශ mDලවෙය> ∞ë>ම ෙප>වා l> ඒ ‘!දහස, 
සාමානා'මාතවය, සහ සෙහrදර'වය' කරා යන ගම> මා&ගෙ2 ආඩ7බර 

ෙල5> ය>නටV.” 

 ෙමවැ! m{වාස ෙව4> මා&ෙගrපෙRශන ලබp>, තාවකාëක ආi ව 
එයට හැ. තර7 ,+සU ෙවäෙව> පdජාත>තùවා~ sලධ&ම ෙගන âයහ. නව 

!දහ$ ෙගන ආහ.  ස&වජන ඡ>දය ,/-වන ල*. පං4ය, ජා4ය ෙහr ආගම 

අäව පැව4 5යü අසාධාරණක7 තහන7 කළහ. ෙපrල>තය සහ „>ල>තයට 
ඔS>ෙY ෙRශ හැjයට ඒවා පාලනය කරන අVï> හΩනාග'හ. තම ෙRශෙ2 

Üü ජාï>ට $වයං පාලනය ෙපාෙරා>l cහ. ෙ7 5යü වෑය7 සෑෙහන කාලයU 

©රා පd4ඵල ෙගන ෙRm යැV ද, ෙRශෙDd«ය'වෙ2 නැ‰මU ඇ4 ෙN යැV ද, 

සමාජ සං/Âයාව තහSරැ ෙකෙ&m යැV ද, pතù පාU¡ක බලෙNග සමඟ හ∞දා 
ජයග‘හණය> සහ4ක ෙවä ඇතැV ද, බට/ර පdජාත>තùවා~ රටවල අ‡' 

ෙර≥ම සමඟ ශU4ම' බැÊ7 ඇ4 කර ගත හැ. යැV ද, යනා~ වශෙය> 

ආi ව ප+කQපනය කෙÃය. ඒ', f4ය රZàමට උ'Üක c ඉතා ÜපÇUෂාකාÇ 
බවU !සා, එ/ අනාගතය ආරUෂා කරන ,යවර ස7මත කරගැfම ආi ව 

පd4Uෙ|ප කෙÃය. එය තරෙ2 .යා 5jෙ2 “තාවකාëකව” 5jය Éç බවV. ඒ 

!සාම වඩා'ම ඉUම> ïරණ ගත Éç කාරණා: එන7 ÉRධෙ2 ගැටüව සහ 
ඉඩ7 ගැන ගැටüව, උවමනාෙව>ම mසඳ>ෙ> නැ4ව 5jයහ. ඉ4> ඒ 

පාලනෙ2 5j මාස ./පය çල ~ තාවකාëක ආi වද ඔD© කෙÃ ආ&µක 

අ&_ද සමඟ ගැෙට>නට ඔSනට කÆ> 5j රජය ෙම>ම එයද අසම' බවV. ඒ 
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ආ&µක අ&_ද ÉRධය සමඟ ළª> ඈÊ පැව4යහ. සැපÉ7 ගැටü, දÇ”තාවය, 

උRධමනය, ආ&µක ස7බ>ධතා áÊ පැවïම, වoාපාර වැ» යාම, සහ mරZ.යාව 

ඉතා මහ' ෙල5> ඉහළ යාම යනා~ 5යQලම සමාජෙ2 ෙනාස>Ü>තාවය 

තව' වැ° කර>නට ෙÁç cහ. 

 ආi ෙN කර.යාගත ෙනාහැ.යාව හ∞ෙN, සමාජය $වාóනව එය 

සංmධානය කරග!p> පැව4ණ. ස4 ./පයU çළ දහ$ ගණනක ෙසrmයÑ 

,+සU, අසQවා»> සහ ක7හQ කp- වë>, (රç ∞රකරැව>) අmග' ශtpක 
කiඩාය7, සහ ෙසාQදාlව>, ග7බද ජනතාව, ෙකාසැU$, සහ ගෘහ∂ය> 

ෙව4> සැෙසන ලද කp- á/ෙව>නට පට> ගැ!ණ. ෙ7වා රැ5යාෙN 

ෙRශපාලන අදහ$ .යා පෑෙ7 නව ආකාර cහ. ව>* ඉQල>නට, නව වෑය7 
ගැන සහ වාදmවාද වල ~ මහජන මත දUව>නට එෙතU ෙනාc සංසද වë> 

අව$ථාව පෑl∂. එය වචනෙ2 ප+සමාDත අ&ථෙය>ම !දහෙ$ උ'සවයU mය. 

ෙපබරවා+ mDලවෙය> ∞දා හ+න ලද, මැඬපව'වා ග' ඉßඡාභංග'වය> සහ 

ෙනාසçට !සා *ෙන> *න පdචiඩ'වය වැ° S∂. නව ෙර≥මෙ2 
ෙRශපාලනඥය> අෙDUෂා කළ ප+Rදට හා'ප5>ම ෙවන$ ආකාරය.>, 

“අවස> ෙනාවන රZ$î7” (Mitingovanie) වë> පdජා ත>තùවා~ පා&ëෙ7>ç 

.≠යාවëය *ග හැ+ණ. සමාජ ෙමෙහÉ7 රZ°UQවා~ îම 1917 වසර ©රාම 5Rධ 
mය. 

 පැය අටU වැඩ .Çම, දඩ සහ අෙනU ෙවන' කරදරකාÇ c ෙරXලා5 

ඉව' කර>න යැV ද, සමාජ රUෂණ, ෙNතන වැ° .Ç7 යනා~ ආ&µක 
උRයාචන වë> පට> ග' ශtpකය> අනçරැව ෙRශපාලන උRයාචන පට> 

ග'හ. එV> ෙ$වාෙයrජකය> සහ ෙ$වා !ÉU4ය> අතර පැව4 සමාජ 

සබඳතා රZ°කQ m*ෙය> ෙවන$ අතකට හැÇ ඇ4 බව .යැS∂. ක7හQ 

ඇçෙQ ශtpකය> කp- ඇçළත සංmධානය cහ. එ/ ~ ඔS>ෙY sëක 
පරමා&ථය cෙ2 රZ.යාවට බඳවා ග>නා .≠යාවëය පාලනය .Çම, ක7හQ 

වසා දැ«ම නැවïම, සමහර mට !|පාදන ක≠ම පවා පාලනයටV. එය 

පව'වාෙගන යෑමට ශtpක පාලනය සඳහා ආi ෙN ස7π&ණ අ‡' ආකාරයU, 
“ෙසrmයÑ බලය” අවශo mය. එයට පමණU රZ°කQ ක≠මෙNද ෙගෙනන 

හැ.යාව පැව4ණ. mෙ{ෂෙය>ම වoාපාර උlරා ඒවා ජනසç කර>නට. එවැ! 

අර∞ණU 1917 වස>තෙ2 ~ /තාග>නට ෙහr ä©üව> cව.. 

 1917 mDලව çළ ග7බද-ෙසාQදාlව>ෙY øpකාව —pëයන 10 U පමණ 

හ∞දාෙN සචêකරණයව 5j ,+p— ïරණා'මක cහ. හ∞දාව අ'හැර යාම', 
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සට> වැ~මට අකමැ4 îම' !සා රැ5ය> හ∞දාව ඉතා ඉUම∂> mÜරැවා 

හැÇම ෙÁçෙව> රාජo ආයතන කඩා වැÖමට ද එV> 5Rධ mය. තාවකාëක 

රජෙ2 පළ∞ f4ය !ú' කරන බලය මත පදන7ව, —Üපතල “ඕඩ& න7බ& 

ව>,” çÆ> අãරාජoය හ∞දාෙN ෙසාQදාlව> සඳහා c නරකම †Uෂණ Ç4 
sෙලr'පාටනය කරන ල*— එ/ ~ ෙසාQදාlව> ෙව4> හැlන කp- ඔS>ෙY 

බලෙ2 »මාව> ෙමානවාදැV බල>නට බලය වැ° කරගැfම පට> ග'හ. 

ඔS> නව !ලධාÇ> ප' කරග'තා පමණU ෙනාව, හ∞දා Éෙධrපායය> සහ 
උපක≠ම සැලÜ7 .Çෙ7 ද ෙයlනහ. ෙ7 “ෙසාQදාl බලය” යන අදහස çÆ> පාර 

කැ©ෙ>, රැ5ය> හ∞දාෙN අණෙදන !ලධා+යා c ජනරාQ ඇෙලUෙසV 

බෘ5ෙලාN (Aleksei Brusilov) ඉ*+ප' කළ පදවහර ෙහව' “අගQවල ඇ4 
ෙබාQෙෂmUවාදයටV.” ඔØ m$තර කරV: “ෙකාpÉ!$Ñවාදය, !&ධන පං4ය, 

ෙහr වoව$ථාෙව> සැබැm>ම .යැSෙ> úමUදැV ගැන යා>තp> ෙහr 

අදහසU ෙසාQදාlව>ට ෙනාමැ4 cහ. ඔSනට ඕනෑ cෙ2 සාමය, ඉඩ7 සහ f4 

නැ4ව !දහෙ$ ∏ව' ව>නටV. !ලධාÇ> නැ4ව, සහ ඉඩ7 /pය> නැ4ව. 
ඔS>ෙY ෙබාQෙෂmUවාදය cෙ2 !දහස ගැන c පරමා&…ය අදහසකට ඇ4 

ආශාවට වඩා යමU එ/ ෙනාîය -සැබැm>ම එය ආර≥කවා~ cව..” 

 අවස> රැ5ය> පdහාරය අසා&ථක c පÜ, 1917 È! මාසෙ2 ~, හ∞දාව 
කඩා වැෙට>නට පට> ග4. පd4mDලîයවා~> යැV ෙචrදනා කරp> 

ෙසාQදාlව> m5> 5ය ගණනU !ලධාÇ>ව අ' අඩංXවට ෙගන සsලඝාතනය 

කර දැsහ. හ∞දාව අ'හැර පළා âයS> සංඛoාව ඉහළ යන ල*. අෙගr$ç සහ 
සැDතැ7බ& මාස ෙවR~ දස දහ$ ගණ!> හ∞දාෙව> *නපතා පළා යන අය 

5jයහ. ග7බද-ෙසාQදාlවාට 4òෙi එක පරමා&ථය.. හැ. තර7 ඉUම∂> 

තම !වහන බලා යෑමටV. ඒ ඉඩ7 /pය>ට අV4 c ඉඩ7 සහ පÍ ස7ප' 

නැවත ෙබදාහැÇෙ7 ~ එV> ෙකාටසU ලබාගැfෙ7 අව$ථාව අ/p කර 
ෙනාගැfමටV. 1917 È! 5ට ඔUෙතrබ& දUවා කාලෙ2 ෙසාQදාlව> pëයන 2 

කට වඩා සංඛoාවU, සට> !සා mඩාෙව> ද, දරාගත ෙනාහැ. ත'වය> ,+ 

ගැ+ස7 සහ අගQ çළ lU mÊම එපා îම' !සා »ඝÕෙය> කඩා වැෙටන 
හ∞දාව අ'හැර âයහ. ඔS>ෙY පැp±ම !සා ග7බද පළා'වල පැව4 

ෙනාස>Ü> ත'වය> !යත වශෙය>ම ඉහළ âෙ2ය. 

 කෘ¡කා&pක කලෙකrලාහල 1917 â7හානය දUවා ෙබාෙහr lරට 

පැවçෙ> පළාතට »මාc ෙලස.!. mෙ{ෂෙය>ම 1905-06 කාලෙ2 පැව4 
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කෘ¡කා&pක mDලව සමඟ සසඳා බලන mට එය පැහැ*ëV. Ñසා& රජකම 

අ'හැ+යාය යන පdවෘ'4ය පැ4ර âය mට, ග7බද ස7ෙ7ලනයU ∞ණගැ» 

ඔS>ෙY lU ගැනmë සහ උRයාචන ඉ*+ප' කරන ෙප'සමU ëයන ල*: ඉඩ7 

*ය É'ෙ' ඒවාෙ2 වැඩ කරන අයටV, ඉඩ7 /pය>ට අV4 c අ$වැ>න 
කපාග' පÜව යÆ වගා කරන ෙතU /$ව ඇ4 ඉඩ7 වහාම නැවත-ෙබදාහැ+ය 

ÉçV, සහ 5යü úê වහාම අ කළ ÉçV. ෙකෙම> ග7බද වැ5ය> තව 

තව' සංmධානය cහ. Xරැවරැ>, †ෂoය>, mදoාඥය>, ෛවදoවරැ>, සහ 
සතoල“ãක පැmRද> යනා~ ග7බද උගç> පd∞ඛ'වය ග!p> ප+$ථාfය 

සහ පළා' මÑටp> කෘ¡කා&pක කp- ,/-ව>නට cහ. ඒ 5යQල>ම 

සමාජවා~ mDලවවා~>ෙY අර∞q පැ'ෙ' 5jයS> cහ. මැV 5ට È! දUවා, 
ෙබාෙහr කෘ¡කා&pක කp- කෙÃ ඉඩ7 /pය>ට අV4 c කෘ¡කා&pක ”වo 

සහ පÍ ස7ප', වනෙරාදවQ, තණ á7 සහ අ$වැ>න කපාග' පÜව යÆ වගා 

කරන ෙතU /$ම ඇ4 ඉඩ7 අQලා ගැfමV. ෙ7 ඉඩ7 ÉRධෙ2 ~ පැහැ*ë 

වශෙය> පdධාන m>*තය> cෙ2 mශාල පdමාණයක ඉඩ7 අV4ෙය> Éç අයV. 
ඒ' (ග7බද වැ5ය> අතර වැ°ෙය> යහප' ආ&µක මÑටමක 5j úලාU 

අයද, $ෙටාë,> ෙගනා පd4සං$කරණ වë> වා5 ලබාෙගන ඔS>ෙY úඩා 

ඉඩ7 කැබë පව'වාෙගන âය ෙහV> ඔS>ද සමාජෙ2 වගà7 වë> 
!දහ$ව 5j !සා) කiඩායමU හැjයට කරදර වලට ∞Øණ පෑහ. ඔUෙතrබ& 

mDලවයට ෙපර 5ටම úලාU අය ෙබාQෙෂmU වහරට මෘl ඉලUක ෙල5> 

හÜව 5jයහ. ඒ සට> පාඨ çළ “∞දQ ෙහායන ග7බද වැ5ය>,” “ග7බද 
ò&‹වා5ය,” සහ “ෙQ උරා ෙබාන úලාU අය” ආ~ වශෙය> ඔS>ව හැÂ>S∂. 

ඒ ෙවR~ කÆ> 5j තර7 ඔS> වැදග' බලයU දැරැෙN නැත. ෙ7 කාලය ෙවR~ 

ඔS> ෙබාෙහාමයකට ඔS> සç පÍ ස7ප', ය>තù සහ ඉඩ7 සමාජයට ආපØ 

පවර>නට 5Rධ î 4áණ. ඒවා නැවත-ෙබදාහැÇම 5Rධ mය. ඒ කටවQ àයකට 
ක>න *ය Éç යැV ගණ> කරන පැර∂ සාමානා'මවා~ 5Rධා>තයU අäවV. 

 හ∞දාව අ'හැර âයS> ආපØ ඒම !සා අSüවන ලද කෘ¡කා&«ය 

ගැටü, â7හානය ෙවR~ තව තව' පdචiඩ cහ. අෙගr$ç මාසය අවසානෙ2 
කෘ¡කා&pක පd4සං$කරණ පරUú කරනවා යැV ෙපf යාම !සා, ආi ව l> 

ෙපාෙරා>l කැ වා යැV අතෘD4ම'ව, ග7බද වැ5ය> පහර l>ෙ> ඉඩ7 

/pය>ෙY !වාස වලටV. ඒවා â!තබා දැ7ෙ7 ඉඩ7 /pය> යÆ ෙනාඑ>න 
ෙල5> පළවා හ+න බලාෙපාෙරා'çෙව!. ÉUෙ&නෙ2 සහ රැ5යාෙN මධoම 

පdා>ත —ටැ7ෙබාN (Tambov), ෙප>සා (Penza), ෙවාෙරාෙන$ (Voronezh), 
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සරෙටාN (Saratov), ඔෙරQ (Orel), -ලා (Tula), සහ +යාසා> (Ryazan)— වල 

දහ$ ගණනක !වාස â! තැáණ. 5ය ගණනක ඉඩ7 /pය> මරා දැpණ. 

 සමාජ mDලවය එෙ$ වoාDත î යR~, පාලනෙ2 ෙය~ 5j එêÑ අය සහ 
ෙRශපාලන පUෂ —ෙබාQෙෂmUවා~> එ/ ෙනාîම සඳහ> කළ Éç 

වo4ෙ&කය.— 5යQලම ය7 ආකාරය.> ඒ ෙමෙහÉම පාලනය .Çෙ7 ආශාව 

අතර' හ∞දා කැරZQලක සරල mසΩම අතර', එකU ෙතrරාගත ෙනාහැ.ව 
කQ ෙගcහ.  ශtpක පං4 වාසය කරන ලද පdෙRශය>/ ජන,dය'වයU 4á 

ෙම>ෂmUවා~> සහ ග7බදව ශU4ම' පදනමU සç c සමාජවා~ 

mDලවවා~> ෙදෙගාQල>ම මැV මාසෙ2 රජෙ2 පදm ලබාග' පÜව එෙතU 
කාලයU ඔS> උRයාචනෙ2 ෙය~ 5j පd4සං$කරණ .≠යාවට නැංîමට අසම' 

cහ. mෙ{ෂෙය>ම සමාජවා~ mDලවවා~> ඉඩ7 පd4සං$කරණ ෙගන ඒමට 

අෙපාෙහාස' cහ. ෙබාෙහr වශෙය> ෙමම අසා&ථක'වයට ෙÁç cෙ2 ඔS> 

සමාජ mනය සහ f4 ගරැක හැ*යාව ගැන mෙ{ෂ වශෙය> අවධානය ෙයා∞ 
කරන ලද ආi වU සමඟ එUව කටÉç කර>නට 5Rධî 4´මV. පdධාන 

වශෙය> ò&‹වා» c රජයක, කළමනාකරැව> සහ නායකය> හැjයට 

ප'îෙම> මධo$ථ සමාජවා~ පUෂ කෙÃ පd4සං$කරණ ගැන වැ°ෙය> 
රZ°කQ îම ෙබාQෙෂmUවා~>ට පැවÇමV. එ/ ~ ඔS> ආi ෙN 

සහභා¬'වය !සා .5l වjනා යහපතU ෙනළා ග>නට අසම' cහ. ආi ව 

ෙව4> ක≠මෙය> රෙÑ ෙRශපාලන තථoතාවය> âëŸ âෙ2ය. 

 ෙ7 ක≠මෙය> වැ°ෙවන අරා≥ක'වය හ∞ෙN, ක&මා>තකරැව>, ඉඩ7 

/pය>, සහ හ∞දා නායකය>, සහ වැ° කළ.Çමට ප'ව 5j සමහර 

ëබරQවා~> ද හ∞දා úම>තùණයU ගැන කQපනා කරp> 5jයහ. එම අදහස 

ෙයrජනා කරන ලRෙR ජනරාQ ලැවා& ක&!ෙලrN (Lavr Kornilov) m5!. ඔS> 
අත+> ෙබාෙහr ෙදෙනU අදහස අ'හැර දැsහ. ම>ද හ∞දාව ෙයාදා කරන 

රජය ෙපරÏමU !සා !යතෙය>ම ඇෙලUසැ>ඩ& ෙකෙර>5 පd∞ඛ'වය ග' 

ඡ>දෙය> ෙ'Ç ප' c තාවකාëක ආi ෙN 5mQ බලය mනාශ î යන !සV. 
ඒ' තාවකාëක ආi ව අවස> අ&_දයකට ඇද දැ∞ෙN අෙගr$ç 24-27 

*නය> / ~ ජනරාQ ක&!ෙලාN පd∞ඛව 5Rධ c රජය ෙපරළන úම>තùණය 

අසා&ථක îෙම!. 5mQ සහ හ∞දා ආඥාදායක'වය යන ෙදපැ'ත ෙවäෙව> 
ෙපf 5jයS> එ.ෙනකා සමඟ ඵලදා¢ ෙනාc වාද mවාදෙ2 ෙය~ 5jය ~, රෙÑ 
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පdධාන ආයතන -අãකරණ  පRධ4ය, 5mQ ෙ$වය, සහ හ∞දාව කැ° áÊ 

âෙ2ය. 

 ඒ' නා ග+ක සහ ග7බද ජනගහණය> රZ °කQකරණය .Çම 

“ෙබාQෙෂmUකරණෙ2” .≠යාවëයU cවා යැV හැÂ>îම ෙදrෂ සහගත ෙවV. 
ඔS> -“ශtpක බලය” සහ ෙසrmයÑ අයට බලය” යනා~ වශෙය>- සට> පාඨ 

ෙබදාග'ත ද, ඒවා සට>කා« ශtpකය>ට සහ ෙබාQෙෂmUවා~ නායකය>ට 

ෙවන$ අ&ථ ෙගන l>න.. හ∞දාව çළ, “අගQවල පැව4 ෙබාQෙෂmUවාදය” 
යä 5යQලටම ඉහÆ> සාමය සඳහා පැව4 ෙපාl පdා&ථනාවV. එය, ෙලrකය 

එෙතU දැක 4_ වැ°ෙය>ම ෙQ හැÌ සහ හා!යU ඇ4 කරන ලද ÉRධෙ2, 

5යü රටවල Éද ව*p> 5j අය එකෙ$ ෙපf 5jන ලRදV. ග7බද වැ5ය>ෙY 
mDලවය අ  වැ° වශෙය> ඕපපා4ක c ගමනක *ග හැෙරp> පැව4 අතර 

ඔS> වැ°ෙය> පාU¡ක cෙ2 සමාජවා~ mDලවෙ2 වoාපෘ4ය සඳහාය. එය 

“කü-ෙපාළව ෙබදා ~ම” සඳහා කැමැ'ත දැUmය. කෘ¡කා&pක පd{නය ෙවත 

ෙබාQෙෂmUවා~> ,m5 අ>දම ග7බද වැ5ය>ෙY කැමැ'තට සහ∞ë> mරැRධ 
cවV. ෙබාQෙෂmUවා~>ට කැමැ'ත දැUcෙ2 5යü ඉඩ7 ජනසç කර>නටV. 

අනçරැව දැවැ>ත සාs/ක ෙගාmෙපාළ මª> ස7ප' ප+හරණයටV. ඒ' 

ග7මානවල ඒ ෙබාQෙෂmUවා~ය අදහ$ ගැන එතර7 දැäමU ෙනා4áණ. 
ඔSනට ලැòෙ> හ∞දාව අ'හැර පළා ආ අය ෙගෙනන ලද අදහ$ පටලවා අSQ 

කරන ලද වා&තා පමණ.. ඒවාෙය> ඔS> ලබාග'ෙ' “ඉඩ7” සහ “සාමය” 

යන මැ≥U වචන ෙද.> සාරාංශ කළ ප∂mඩයV. 1917 ඔUෙතrබ& මාසෙ2 
ආර7භය ෙවR~ ෙබාQෙෂmU වoාපාරෙ2 සාමා≥ක'වය ෙදදහසකට වඩා වැ° 

ෙනාîය. ඒ' කp- ගණනාව.>, ෙසrmයÑවා~>, සහ ෙවන' úඩා කාiඩ 

වë> සම$ත ආයත!ක /ඩ$ ©රව>නට âය ඒ â7හානෙ2 ~, මනා ෙ$ 

සංmධානය c úඩා කාiඩයකට සමාäපා4ක ෙනාවන මහ' බලයU අ'ප' 
කරග>නට ක*ම වාතාවරණයU හැ~ 4ò∂. ඉ4> ෙබාQෙෂmU පUෂය කෙÃ 

අ>න එයV. 

 එ/ 1903 !&මාණෙය> පÜව, රැ5යාෙN ෙම>ම Éෙරrපෙ2 ද, 
ෙබාQෙෂmU පUෂය අෙනú' සමාජ පdජාත>තùවා~ය පdෙNග වë> ,ට4> 

5jෙ2ය. පdධාන වශෙය> ඔS> එෙ$ 5jෙ2 එවක පැව4 සමාජ සහ 

ෙRශපාලන ක≠මෙය> රZ°කQ ෙල5> අV>ව 5Öම සඳහාය. එෙ$ම එ/ 
පdාර7භය ඉතාම' දැ° ආකෘ4ය.> !මව, †Uෂණ පd4ප'4 ඇ4ව, එêÑවා~ 

නව රZQලට අය' වෘ'ïයෙN~ mDලවවා~> ෙව4> සම>mත c !සV. ඒ 

!සා, mශාල සාමා≥ක'ව 4òණා c ද, ©üQ ෙල5> ෙවන$ c mmධ දැUම 
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4òණා c ද, ෙම>ෂmUවා~> සහ ෙවන' Éෙරr–ය සමාජ-පdජාත>තùවා~ පUෂ 

වë> අතෙර> ස7π&ණ mරැRධ පැ'තක ෙබාQෙෂmUවා~> 5jයහ. 

 ෙල!>වා~ ෙබාQෙෂmUවාදය තව' ෙපරා හ+න ලRෙR පළ∞ ෙලrක 

ÉRධයV. එවක පැව4 අ!U 5යü සමාජ පdජාත>තùවා~ පdවාහය> සමඟ 
කටÉç .Çම ඔS> පd4Uෙ|ප කළහ. “අãරාජoවාදය, ධනවාදෙ2 ඉහළම 

ෙN*කාව” (Imperialism, the Highest Stage of Capitalism) වැ! රචනා çÆ> 

දUවන ලද නoායා'මක $ථාවරය !සා ෙල!> දැ° ෙ$ ෙකා> î 5jෙ2ය. 
mDලවය *ග හැෙර>නට ï>lව ඇ'ෙ' ධනවාදය වැ°ෙය>ම *Éqවට ප'ව 

5jන රටවල ෙනාෙN, න∞' රැ5යාව වැ! ආ&µකව සෑෙහන පමණ අ ෙව> 

*Éq c රටවQ වල යැVද,  එය කළ හැUෙU mDලîය වoාපාරය 
ෙමෙහයව>නට †Uෂණෙය> Éç, අ>තයටම ය>නට õදාන7 c, නව රZQෙQ 

mDලවවා~> 5jනවා න7 පම∂ යැV .යp> ඔØ ත&ක කර>නට පට> 

ග'ෙ'ය . ෙ7 ස7බ>ධ ෙය> එV> අ &ථව' c ෙ2 !&ධන පං4 

ආඥාදායක'වයU !&මාණය කළ “අãරාජoවා~ ÉRධය” 5mQ ÉRධයකට 
හැරîමV. 

 ඇෙලUසැ>ඩ& {ëයා,!ෙකාN (Aleksandr Shlyapnikov) ෙවත 1917 

ඔUෙතrබ& 17 වැ! *නය ස/ත ë,ෙ2 ෙල!> ෙමෙ$ ëයV: 

ෙකj කාêන වශෙය> mය හැ. අ ෙව>ම නරක දැය වäෙ2 ÉRධෙ2 

~ Ñසා&වාදය පරාජයV… අෙD වැඩවල සාරය (එය දෘෙඪr'සාŸ, 

ක≠මාä¥ල, සමහර mට ඉතා ~&ඝ කාêන) වäෙ2 ÉRධය 5mQ 
ÉRධයකට ප+ව&තනය කර ගැfෙ7 ඉලUකයV. එය කවදා 5Rධ 

ෙNදැV ය>න තව' පd{නය., ම>ද එය තවම පැහැ*ë නැ4 බැm!. 

අ, ඒ ඵල –ෙදන ෙමාෙහාත එනçරැ බලා 5jය ÉçV, ක≠මාä¥ලව 

එය ඵල –ෙද>නට බලා'මක බලය ෙයදmය ÉçV… අ,ට 5mQ 
ÉRධයU ෙපාෙරා>l mය ෙනාහැ.V. එෙ$ම එය !ෙයrග කර>නට ද 

ෙනාහැ.V, න∞' අ, ඒ ෙවäෙව> අ,ට හැ. තර7 කාලයU කටÉç 

කළ ÉçV. 

 ÉRධය ©රාම, හැ. 5යü ආකාරය.>ම 5mQ ÉRධයU *+ගැ>îමට 

ෙබාQෙෂmUවා~> õදාන7ව 5jය ÉçV යන ඒ අදහසට ෙල!> නැවත 

නැවත' ,m5ෙ2ය. “පං4 ÉRධය ගැන m{වාස කරන ඕනෑම ෙකෙනU,” ඔØ 
1916 සැDතැ7බරෙ2 ~ ëîය, “5mQ ÉRධය ,Æගත Éçය, පං4 පදන7 c 
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ඕනෑම සමාජයක, එය $වභාmක ස>ත4යV, ව&ධනයV, පං4 ÉRධෙ2 

පd4ඵලයV.” 

 ෙපබරවා+ mDලවය 5Rධ cෙ2 ෙබාෙහr ෙබාQෙෂmUවා~> ,ටරට ෙහr 

,ටමංව කරන ලදව 5jය ~ ය. ඉ> පÜව ෙල!>, (ඔØෙY පUෂෙ2 බØතර 
නායක'වය ෙම> ෙනාව) තාවකාëක ආi ව m5> !යැüන සාමකා« 

පd4ප'4 අසා&ථක ෙNයැV අනාවැ. àෙNය. ඔØ õ+ß / ~ 1917 මා&ç 20-15 

අතර ëfl ‘,ටරට 5ට ëයන ëÉ7’ (Letters from  Abroad) හතෙර> පdාNඩා 
නමැ4 ෙබාQෙෂmU *නපතා පතùය ∞”ණය කර>නට එ°තර cෙ2 එකU 

පම∂. (ෙපෙට¨ාග‘ෑ÷ ෙබාQෙෂmUවා~ නායක'වෙ2 එවක පවැ4 ෙRශපාලන 

අදහ$ වë> එය ඉතා lර$ථ cහ). ඔØ උRයාචනය කෙÃ ෙපෙට¨ාග‘ෑ÷ ෙසrmයÑ 
අතර සහ තාවකාëක ආi ව අතර සබඳතා Uෂ∂කව නැව'îමV. එෙ$ම ඊ 

ළඟට එන mDලවෙ2 “!&ධන පං4ෙ2” අ*යර සඳහා .≠යාකාÇ õදානමV. ඔØ 

l- ආකාරෙය>, ෙසrmයÑවා~> ද.>නට 5Öම යä mDලවය දැනටම' 

“ò&‹වා» අ*යර” පÜකර ඇත. mDලîය ඒජ>තවරැ දැ> බලා'කාරෙය> 
පාලන බලය අQලා ෙගන, එV> 5mQ ÉRධෙ2 ආර7භය *ග හැÇම 5Rධ cව', 

ෙ7 අãරාජoවා~ ÉRධයකට 4තU තැáය ÉçV. 

 1917 අෙDdQ 3 වැ!දා ඔØ නැවත රැ5යාවට පැp∂ පÜ, ෙල!> ෙ7 
අ>තවා~ $ථාවර ෙවäෙව> ෙපf 5Öම *ගටම කරෙගන âෙ2ය. ඔØෙY 

Üපd5Rධ ‘අෙDdQ !බ>ධන’ (April Theses) çÆ> ඔØ පා&ëෙ7>ç  ජනරජයට 

සහ පdජාත>තùවා~ .≠යාවëයට දැUc ෙනාස>5ෙඳන ෛවරය නැවත නැවත' 
ඉ*+ප' කෙÃය. ෙපෙට¨ාග‘ෑඩෙ2 ෙබාQෙෂmUවා~ නායක'වෙ2 බØතරයට එය 

.5' ෙලස.> වටහා ග>නට ෙනාහැ. îම', සහ ඍ‹වම දැUc පd4පUෂ 

බව' 4òණ', ෙල!>ෙY අදහ$ සඳහා කැමැ'තU ඇ4 ෙව>නට පට> 

ගැ!ණ. ඒ mෙ{ෂෙය>ම පUෂයට අ‡4> බඳවා ග>නා ලද අය ෙව4!. 
$ටාë> ඔS>ව හැÂ>cෙ2 ‘පdාෙයrâකය>’ (praktiki) එන7 (නoයාචා&යවා~> 

ෙනාවන අය) .යාV. මාස ./පයU çළ ~, සාමානo ජනතාව අත+> ආ අය, 

ග7බද-ෙසාQදාlව> ද ඇçüව, පUෂෙ2 sëක තැනU දර>නට සම' mය. 
ඔS> නාග+ක සහ mRව' අයට වඩා වැ° cහ. ඉතාම' lDප'  තැ> වë> 

නැ‰ ආ ෙ7 සට>කා«> ඔS> සමඟ ෙගනාෙN රැ5යාෙN ග7බද සං$කෘ4ෙ2 

ÉRධෙ2 වසර çන 4$ෙ$ කැළï වැ° î 4òණ පdචiඩ'වයV. ෙRශපාලනය 
ගැන දැäම ඉතාම' අවම පÜá7 වë> පැp∂ ඔS> ෙබාQෙෂmUවාදෙ2 ∞ලo 

ආකෘ4ය සහ mRව' ආකාරය .5l මාU$වා~ දහමක »මා වලට හÜ 

ෙනාෙවp> ෙවන$ කර>නට ක≠මෙNද ෙසcහ. mෙ{ෂෙය>ම, “ò&‹වා» 
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ත'වය” ය>න සැබෑ සමාජවාදයකට ප+ව&තනය ෙවR~ අවශo දැV ය>න 

පd{න කර>නට ඔS>ට .5' උවමනාවU ෙනාîය. ඍ‹වම කරන .≠යාවU 

සහ බලය ගැන පමණU ගැන m{වාස කරp>, ඔS> සහාය l>ෙ> 

ෙබාQෙෂmUවාදෙ2 එU පdවණතාවයකටV. එන7 එ>න එ>නම නoායවා~ 
වාදmවාද අ'හැර වැ°ෙය>ම ඉUම∂>ම අවශo c බලය අQලා ග>ෙ> 

ෙකෙ$ද ය>න ගැන අවධානය ෙයා∞ කර>නටV. 

 ෙදපැ'ත.> එන පd වණතා ෙද කU මැRෙR  ෙල!> /රî 5jෙ2ය. එU 
පැ'ත.> cෙ2 සාමානo ජනතාව ෙව4> හැlන, සටන අරඹ>නට ෙනාඉවÜ7 

ෙල5> බලා 5jන ,+සV. ඒ ෙපෙට¨ාග‘ෑ÷ අසල c ෙක≠ා>$ටා÷ නාSක කඳSෙ& 

නාmකය>, වVෙබr&Y / රç ∞රකරැව> කාiඩ වë> හැlන ශtpක 
කiඩාය7, සහ අගäවර සමහර ෙර≥ෙ7>ç cහ. අ!U පැ'ෙ' cෙ2 හ*5 

Sවෙහා' කැරZQල අසා&ථක ෙN යැV áෙය> Éç නායකය> කiඩායම.. 

ෙබාQෙෂmU පUෂය, එක පැ'තක අය පමණට වඩා වැ° උRෙයorගය' අෙනU 

පැ'ෙ' අය áෙය> 5Öම' !සා 1917 වසර ©රාම ඉතා දරැq ෙල5> ෙදකට 
ෙබ~ 4´ම ෙපාl ෙඵ4හා5ක මතයට පටහැ! cවV. ෙ7 අව$ථාව ෙවR~ 

ජන,dය පUෂ mනය යä භU4ය ගැන cවU pෙසක යථා&ථයU ෙනාîය. 

නාSක කඳSර සහ රජෙ2 හ∞දා අතර හටග' ගැ-7 !සා 1917 Èë මාසෙ2 
3-5 *නය> / ~ ෙබාQෙෂmU පUෂය ස7π&ණෙය>ම mනාශ î යන තැනට 

ආෙNය. එV> පÜව ෙපෙට¨ාග‘ෑඩෙ2 පැව4 උRෙඝrෂණ වoාපාර ෙQ හැê7 වë> 

අවස> ෙවR~ ෙල!> ඇçü ,+සU රෙට> ,ටමං කරන ල*. 

 ඒ' ෙබාQෙෂmU පUෂය 1917 අෙගr$ç මාසය අග ~ අmග' 

ෙමෙහÉම.> බලය අQලා ග>නට තර7 ෙහාඳ ත'වය.> නැවත' මçmය. 

mෙ{ෂෙය>ම සා7පdදාVක ආයතන සහ අãකා+ය> ගරා වැෙටR~, සමාජ 

වoාපාර ව&ධනය ෙවR~, ජනරාQ ක&!ෙලාNෙY රජය ෙපරළන හ∞දා 
úම>තùණය අසා&ථක ෙවR~, ආi ව ∞Øණ පෑ මහ' පd{න රා†ය හ∞ෙN 

කර.යාගත ෙනාහැ.ව 5jන බව පැහැ*ëව ෙපä∂.  

 නැවත' ෙල!>ෙY ෙපෟRගëක Úpකාව, නoායචා&යවා*යා හැjයට සහ 
බලය අQලා ගැfෙ7 sෙලrපායඥයා හැjය', ïරණා'මක cෙ2ය. 1917 

ඔUෙතrබ& 25 වැ!දා 5Rධ c රජය ෙපරÏෙ7 ෙබාQෙෂmU úම>තùණයට ෙපර 

ස4 ./පය çල ~, හ∞දාවට පාලනය පවරාගැfම ෙවäෙව> ඔØ 
ෙපෟRගëකවම කටÉç õදාන7 කෙÃය. ෙබාQෙෂmUවා~>ෙY “mDලîය 

fතoාä¥ල බව” ගැන Èë *න çළ ත*> බැට කෑ අ'දැà7 Éç c â‘ෙගr+ 
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5ෙනාîN සහ ෙලN කැමෙනN (Lev Kamenev) වැ! අය m5> 5යü 

සමාජවා~>ෙY සහ බØතර සමාජ පdජාතù>තවා~>ෙY සහායට වැ° කැමැ'ත 

දැUîම ගැන, සහ කQ 4යා ෙනාl- මහ' ජනතාවU එකçෙවp> පැව4 

උRෙඝrෂණෙය>ද ෙල!> පÜබැ$ෙ$ නැත. „>ල>තයට ,ටමං î 5j ෙල!>. 
එ/ 5ට ෙබාQෙෂmU පUෂෙ2 මධoම කp-ව ෙවත mDලවෙ2 නැ‰ 5Öම 

ආර7භ කර>න යැV .යp> රචනා සහ ëÉ7 ෙනාකඩවා යව>නට පට> 

ග'ෙ'ය. “සාමය ෙගන ඒම සහ ඉඩ7 ෙබ~මට අව$ථාව Uෂණෙය> සපයන 
බව .යා , කාටව' පැරදmය ෙනාහැ. බල අ'4වාරමU තැfමට 

ෙබාQෙෂmUවා~>ට ©üව!,” යැV ෙÁ ëÉෙNය. “ෙබාQෙෂmU බØතරයU !ල 

වශෙය> ඇ4ෙවන ෙතU බලාෙගන 5Öෙ7 උවමනාවU නැත; mDලවා~> එවැ! 
ෙR සඳහා බලාෙගන ඉ>ෙ> නැත. අ, Uෂ∂කව බලය අQලා ෙනාග'ෙතා' 

ඉ4හාසය අ,ට .5 දවසක සමාව ෙනාෙදä ඇත.” 

 එ>න එ>නම mDලîය ෙල5> *ග හැෙරන වාතාවරණය çළ ෙල!> 

එෙ$ ෙනාපමාව කටÉç කර>න යැV àම ෙබාෙහr ෙබාQෙෂmU නායකය> çළ 
සැක ඇ4 mය. එV> ඔS> mU¡Dත cහ. ජනතාව පÜපස අඛiඩව රZÊ 5ට 

ඔS>ව ඕපපා4කව *ගහැෙරන පdචiඩ'වය> සඳහා උ5ගැ>îම සහ 

ඔUෙතrබ& 20 වැ!දාට ෙයlන සම$ත රැ5ය> ෙසrmයÑ ෙදවැ! ෙකාංග‘සය 
ෙතU එම $ථාවරෙ2 ත*> රZÊ 5Öම පමණU පdමාණව' යැV ඔS> m{වාස 

කළහ. ෙකාංග‘සෙ2 ~ ෙබාQෙෂmU බØතරයU ලැෙබන බව ඉතා පැහැ*ëව 

ෙපෙනp> 4ò∂. ඒ, හ∞දාෙN සහ මහ' සංඛoාවක !&ධන පං4යU අතර c 
ෙසrmයÑවා~> ෙව4> පමණට' වැ°ෙය> !ෙයrජනය ෙවp> පැව4 !සාV. 

එෙහ', ෙසrmයÑ ෙකාංග‘සෙ2 ඡ>ද පd4ඵලයU අäව බලය පවරා ගැfම 5Rධ 

Sවෙහා' එ/ ~ බලය හSෙQ ෙබදා ගැfමට 5Rධ ෙNය ය>න ගැන ෙල!> 

දැ° áයU දැUcෙ2ය. මාස ගණනාවU 4$ෙ$ ඔØ උ'Üක cෙ2 
ෙබාQෙෂmUවා~>ට පමණU බලය පවරා ගැfමටය. ඔØට උවමනා cෙ2 වැය 

úමU Sව' , ෙදවැ! ෙකාංග‘සෙ2 රZ$î7 ආර7භයට ෙපර හ∞දා 

ක≠ම>තùණය.> ෙබාQෙෂmUවා~> අතට බලය පවරා ගැfමV. එවැ! ,යවරU 
අෙනU සමාජවා~ පUෂය m5> එක ෙ$ ෙහළා ද.ä ඇතැV ඔØ දැන 5jෙ2ය. 

ඒ !සා කා&යUෂම ෙල5> ඔS> 5යQල>වම mරැRධ පැ'තට තQ‡ 

කර>නට', එV> 5යü බලය ෙබාQෙෂmUවා~> අතට ප'ෙවන මා&ගය 
පාද>නට ෙÁ සම'mය. 

 රහ5ගතව ෙපෙට¨ාග‘ෑ ඩයට පැ pණ 5j ෙල !> ඔUෙතrබ& 10 වැ !දා, 

ෙබාQෙෂmU පUෂෙ2 මධoම කp-ෙN සාමා≥කය> m5එU ෙදනාෙග> 
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ෙදාෙළා$ ෙදෙනú ∞ණ ගැ5ණ. පැය දහයක පdම>තùණ වë> පÜව පUෂය 

m5> ග>නා ලද වඩා'ම වැදග' ïරණය ෙවäෙව> බØතර ඡ>දයU 

ලබාග>නට ඔØ සම' mය. එය, අmග' කැරZQලU Uෂ∂කව පට> ගැfෙ7 

කා&යය බාර ගැfමV. ඒ ïරණයට දහ ෙදෙනU පUෂව ඡ>දය l>හ. 5ෙනාîN 
සහ කෙමෙනN ෙසrmයÑවා~>ෙY ෙදවැ! ෙකාංග‘සය ෙතU බලා ඉ>නට කැම4 

c, එයට mරැRධව ඡ>දය l> ෙදෙදනා cහ. ඔUෙතrබ& 16 වැ!දා, මධo$ත 

සමාජවා~>ෙY mරැRධ'වය මැද Sවද, ෙට¨ාÑ$. m5> ‘ෙපෙට¨ාග‘ෑ÷ mDලîය 
හ∞දා කp-ව’ (Petrograd Revolutionary Military Committee -PRMC) ,/-වන 

ල*. එම හ∞දා සංmධානය නoාVක වශෙය> පාලනය cෙ2 ෙපෙට¨ාග‘ෑ÷ 

ෙසrmයÑවා~> යටෙ' Sව' එය .≠යා කටÉç 5Rධ cෙ2 ෙබාQෙෂmUවා~> 
අ4!. ඔS>ෙY කටÉ'ත cෙ2 අmග' කැරZQලU හරහා බලය එම 

සංmධානෙ2 අතට අQලා ගැfමV. එමª> ජන,dය අරා≥ක කැරZQලU හටෙගන 

එV> ෙබාQෙෂmU පUෂය පැ'තකට ඇද වැÖම වළUවා ගැfම සඳහාV. 

 ෙල!>ෙY කැමැ'ත අäව, ෙ{t|ඨ සමාජවා~ ඔUෙතrබ& mDලවෙ2 ඍ‹ 
සහභාâකය> සංඛoාව ඉතාම' »pත ,+සU —එන7 ෙසාQදාlව> දහ$ 

ගණනU, ෙක≠ා>$ටා÷ වë> නාmකය>, PRMC / පරමා&ථය ෙවäෙව> එU c 

රç ∞රකරැව>, සහ ක7හQ කp-වë> පැp∂ ෙබාQෙෂmU සට>කා«> 5ය 
ගණනU— පම∂. pය âය සංඛoාව ඉතා Üü පdමාණය.> පව'වාෙගන, 

සම$ත ෙමෙහÉම ඉතා Üමට ෙල5> කරෙගන ය>නට ඔS> සම' cෙ2 

õUෂම õදානම' සහ mරැRධ පැ'තU ෙනා5Öම' !සාV. බලය අQලා ගැfම 
PRMC  නාමෙය> 5Rධ .Çම වැදග' cව.. එV>, පUෂෙ2 මධoම කp-වට 

,ට$තරෙය> c .5ෙවU ෙසrmයÑ ෙකාංග‘සය සමඟ බැÊ ෙනාමැ4ව, තම 

බලය එක 5RãයU !සා ලැòණා යැV .ය>නට හැ.යාව ලැò∂. 

 ෙල!>ෙY උපායමා&ගය සා&ථක cෙ2ය. “ෙසrmයÑවා~>ට ෙහාෙර> 
උවමනාෙව>ම සැලÜ7 කළ හ∞දාමය .≠යාවU” යැV ෙහළා ද.න ලද මධo$ථ 

සමාජවා~> ෙ7 සා&ථක'වය හ∞ෙN ~ ෙකාංග‘සෙය> ඉව' cහ. ඉ4+ cෙ2 

වාමාං†ක නැ’රැවU 4á සමාජවා~ mDලවකරැව>ෙY úඩා කiඩායමU 
පම∂. ෙල!> “5යü බලය ෙසrmයÑවා~> යටතට” යැV ëයා, úම>තùණය 

ස7මත කරගැfම සඳහා ෙයාදා ගැෙනR~, ඔS>ද ෙබාQෙෂmUවා~> සමඟ 

එකç cහ. ෙ7 sëක වශෙය> !ල ත'වයU ග' !යමය ෙබාQෙෂmUවා~>ට 
ඉඩU ලබා l>ෙ> “ෙසrmයÑ රාජoෙ2” වාසය කරන ජනතාවෙY නාමෙය> 

ඔS> රට පාලනය කරනවා යන පdබ>ධෙය> මmතව 5j පර7පරා ගණනාවU 

ඊ ළඟ දශක ./පය ©රා රවටත හැ.යාවV. පැය ./පයකට පÜව රZ$îම 
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අවස>නට ෙපර, ෙල!> සභාප4 c ‘ජනතා ෙකාp$සා&වරැ>ෙY ෙසrmයÑ 

කS>5ලය’ (Soviet Council  of  People’s Commissars  -SNK) ෙකාංග‘සය අ‡' 

ෙබාQෙෂmU ආi ව m5> අäමත කළහ. ඔS> සාමය සහ ඉඩ7 ගැන ද 

!ෙයrග ෙදකU අäමත කළහ. 

 සමාජ වoාපාර සහ අ‡' ෙර≥මය අතර වැර* වැටŸ7 සහ ගැ-7 ඉතා 

ඉUම∂> හට ගැ!ණ. පරණ ෙRශපාලන, සමාජ සහ ආ&µක ක≠මය mනාශ කර 

දැ«ම සඳහා ඒවා එෙතU කටÉç කර 4òෙi $වාóනවV. පළ∞ මතෙÙදය 
හටග'ෙ' කෘ¡කා&pක mDලවය ස7බ>ධෙය!. සෑම අව$ථාවක ~ ම 5යü 

ඉඩ7 ජනසç .Çම ෙවäෙව> ෙපf 5jයා Sවද, දැ> අවා5 සහගත ත'වය> 

./පයU එUරා… îම ෙÁçෙව> ෙබාQෙෂmUවා~>ට 5Rධ cෙ2 සමාජවා~ 
mDලîය වැඩසටහන පැහැරෙගන ග7බද වැ5ය> අතර ඉඩ7 නැවත 

ෙබදාහැÇම අäමත කර>නටV. “ඉඩ7 ස7බ>දෙය> c 5යü අVï> ෙම/ ~ 

.5l ව>*π&ණයU ෙනාමැ4ව sෙලr'පාටනය ෙවV, එෙම>ම 5යü ඉඩ7 

නැවත ෙබදාහැÇම සඳහා ප+$ථාfය කෘ¡කා&pක කp- යටතට බාරෙවV” යැV 
“ඉඩ7 ගැන ï>l පdකාශය” .යා 5jෙ2ය. පdාෙයrâකව 1917 â7හානෙ2 ~ 

5Rධ î 4òණට fතoාä¥ල බවU පdදානයට වඩා වැ° යමU එV> 5l 

ෙනාîය. එන7, ඉඩ7 /pය> සහ úලාU ෙව4> රජය සç කරග>නා 
නාමෙය> ග7බද වැ5ය> m5> ඉඩ7 අQලාෙගන 4´මV. එ් ඕපපා4ක c 

ග7බද වැ5ය>ෙY mDලවය සමඟ එUෙව>නට ඔSනට 5Rධ cහ. ම>ද, එය 

ඔS>ෙY බලය අQලා ගැfමට ඔSනට ඉඩ පාදා l> ෙහV!. තම>ට අවශo 
cව කර>නට ෙබාQෙෂmUවා~> තව' දශකයU බලා 5jයහ. ෙසrmයÑ 

ෙර≥මය සහ ග7බද වැ5ය> අතර දැ°ම c ගැටම හටග>ෙ> ඒ 

බලා'කාරෙය> ග7මාන සාs/කරණය කර>නට යR~ය. එය 1917 ගැ-ෙ7 

ෙˆදfය අã|ඨානයV. 

 ෙදවැ! ගැ-ම ඇර’ෙ> ෙබාQෙෂmU පUෂය සහ අෙනú' ඕපපා4කව 

හටග' 5යü නව සමාජ !මැS7 අතරV. එන7, ක7හQ කp-, É!ය>, 

සමාජවා~ පUෂ, අසQවැ5 සංmධාන, රç ∞රකරැව>, සහ ඒ 5යQල>ටම 
වැ°ෙය> සා7පdදාVක ආයතන බලය mනාශ කර>නට සහාය c ෙසrmයÑවා~> 

යනා~> දැ> ඔS>ෙYම පැවරැ7 බලය වැ°කර ගැfම සඳහා සට> ව*>නට 

පට> ග'හ. ස4 ./පයU යR~ ඔS> එUෙකr ෙබාQෙෂmU පUෂය යටතට 
âයහ, නැ'න7 ස7π&ණෙය>ම යටප' cහ. ෙසrmයÑවා~>ට වැ°ෙය> 

ෙබාQෙෂmU පUෂය ඇçළත පැව4 බලය සඟවන කබාය cෙ2 “5යü බලය 

ෙසrmයÑවා~> යටතට” යන ඒ ඇ$-බැ>Ω7 .යමනV. එය 1917 සම$ත 
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රැ5යාව ©රාම ජන,dය එකම සට> පාඨය cවා යැV .ව හැ.V. 

ෙබාQෙෂmUවා~> ෙපf 5j>ෙ> ශtpකය> ෙවäෙව> යැV .යැS∂. ඒ' 

ඔS>ෙY පdධාන උRයාචනයU c “පාලනය ශtpකය> යටතට” ය>න ඉතා 

ඉUම∂> පැ'තකට දැ∞∂. ඒ ෙවäවට ශtpකය>ෙY නාමෙය> වoාපාර සහ 
ශtpක බලය රජෙ2 පාලනයට ප'mය. mරZ.යාව ගැන ඇ$ගහෙගන ඉ>නට 

5Rධ îම', සැබෑ ෙNතන පහළ යෑම', සහ හැම 4$ෙ$ම úසâ>ෙ> ඉ>නට 

5Rධ îම' යනා*ෙය> –ඩා mÂ ශtpකය> සහ ආ&µක කා&යUෂමතාවයU 
ගැන පමණU සැල.Qල දැUc රජය අතර එ.ෙනකා වටහා ග>නට 

ෙනාහැ.යාවU හටග4. 1917 ෙදසැ7බ& තර7 ඈතක ~ 5ට, නව ෙර≥මයට 

ශtpකය> ෙගෙනන පැp∂ë ක>දරාවකට සහ එ>න එ>නම වැ°ෙවන වැඩ 
ව&ජන වලට ∞Øණ ෙද>නට 5Rධ mණ. වසර ©රා ශtම බලය çළ ඉතා 

ÜපÇUෂාකාÇව ව©රා 4á m{වාසfය'වෙය> වැ° පdමාණයU, ස4 ./පයක 

~ ෙබාQෙෂmUවා~>ට අ/p cහ. 

 ෙතවැ! වැර* වැටŸම ව&ධනය cෙ2 ෙබාQෙෂmUවා~> සහ /ට© Ñසා& 
අãරාජoෙ2 m5රව පැව4 අෙනú' ජාï> අතරV. ඔS> පැ˜ $ෛවÇ'වය 

සාUෂා' කරග>නට ෙබාQෙෂmU රජය ෙපරÏෙ7 úම>තùණය !සා හැ.යාව 

ෙNගව' S∂. ඉ4> ඔS> 5çෙN නව ෙර≥මය ඔS>ෙY පරමා&ථයට සහාය 
ෙදä ඇතැ V .යා V . ප රණ අã රා ජo ෙ2 mõ ජනතා ව ෙවä ෙව> 

සාමානා'මතාවය සහ ජනතාවෙY $වාãපතoය හΩනාගැfමට ලUව, ෙව>î 

යෑමට සහ $වයං පාලනයට ඇ4 ඔS>ෙY අV4ය' හΩනාගැfමට ලUව, 
ෙබාQෙෂmUවා~> ෙ7 ජනතාවට මධoගත රැ5යාä පාලනෙය> කැ¯ ය>නට 

ආරාධනා කළ ෙලසU ෙපä∂. මාස ./පය.> „>ල>ත, ෙපrල>ත, බාQjU 

ජනතාව, ÉUෙ&න, ෙජr&≥ය>, ආ&ෙ7!ය>, සහ අ$රාබජා> ජනතාව ඔS>ෙY 

!දහස පdකාශ කර 5jයහ. කර.යාගත ෙනාහැ. c ෙබාQෙෂmUවා~> ෙ7 
ජාï>ට ඉ*+ෙය> ඔS>ෙY ආ&µක අවශoතා ෙපර∞q කරග'හ. ෙවන' 

ආකාරය.> ,+මසා ග>නට ෙනාහැ. ෙR යැV ÉUෙ&න 4+˘, ෙකrකස$ / 

පැෙට¨rëය7 සහ ඛ!ජ ”වo, සහ අෙනú' 5යQල නැ4වම බැ+ ආ&µක වා5 
ෙල5> නව රජය l-ෙNය. පාලනය ස7බ>දෙය> ඔS> ඒ පළා' ෙවත දැUc 

බලෙය>, නව රජය ඔD© කෙÃ /ට© තාවකාëක ආi වට' වඩා අãරාජoය 

/pîමට තම> ÜlÜ /pක7කරැෙවU යැV .යාV. 

 ෙ7 ගැ-7 සහ වැර* වැටŸ7 .5දාක සැබෑ ෙල5> mසΩෙ> නැත. ඒ' 

ඒවා ක≠මෙය> වැ° ව&ධනය cහ. නව ෙසrmයÑ ෙර≥මය සහ සම$ත සමාජය 

අතර පරතරය එ>න එ>නම වැ° ෙව>නට එය ෙÁç mය. නව බාධක සහ 
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දළද˙ ෙල5> ෙපäණ ජනගහණය හ∞ෙN, ඔS>ෙY බල ආයතන ශU4ම' 

කර එ/ බලය රඳවා ගැfම ,∂ස ෙබාQෙෂmU ෙර≥මය හැරැෙ> ∑ෂණයට 

සහ පdචiඩ'වයටV. 
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2  TGධන පංN ආඥාදායක;වෙZ යකඩ  
 හ[තය 

 ෙබාQෙෂmUවාදෙ2 නව බල ආකෘ4ය ඉතා සංà&ණ mය. එ/ මහජන 

∞Øණ, “ෙසrmයÑවා~>ෙY බලය” !ල වශෙය> !ෙයrජනය කරන ලRෙR මධoම 
mධායක කp-ව m5!. f4 හදන රජෙ2 පRධ4ය cෙ2, ෙR…ය වශෙය> සහ 

ජාතo>තර වශෙය> ය7  මÑටමක fතoාä¥ල බවU සහ ,ÆගැfමU 

ලබාගැfම ,∂ස අරගලයක ෙය~ 5j ‘ජනතා ෙකාp$සා&වරැ>ෙY ෙසrmයÑ 
කS>5ලය’ (SNK) යටෙ'ය. ආi වට ද ඔS>ෙYම c mDලîය සංmධානයU 

mය. ඒ බලය සැබැm>ම අQලා ගැfමට පdධාන ෙල5> කටÉç කළ 

'ෙපෙට¨ාග‘ෑඩෙ2 mDලîය හ∞දා කp-වV’ (PRMC). “ෙමාෙහාතක දැäව' 

.Çම.> .≠යාවට නැංmය හැ., ෙමය .5' අãකා+මය මැ*හ'îමU නැ4, 
සැහැQ‡ , නමo…ê ආකෘ4යU. පd4වා *යා පරාජයට !&ධන පං4 

ආඥාදායක'වෙ2 යකඩ හ$තය ෙයාදා ග>නට කාලය පැpෙණR~ එයට .5l 

»මා පනවා 4òෙi නැහැ,” යැV එ/ ∞Q කාලෙ2 5ට කටÉç කළ ˚ëU$ 
ජ&5>$. එය ව&¬කරණය කෙÃය. 

 ෙමම, “!&ධන පං4 ආඥාදායක'වෙ2 යකඩ හ$තය” (ෙචකා නමැ4 

ෙබාQෙෂmU රහ$ ෙපාê5ය හΩ>ව>නට පÜ කාලයක ~ ෙයාදා ගැäණ පද 
වහර) පdාෙයrâකව ෙයාදා ගැäෙi ෙකෙ$ද? එ/ සංmධානය සරල සහ ඉතාම' 

කා&යUෂම mය. !ලධාÇ> හැටෙදෙනú සම>mත PMRC / ෙබාQෙෂmUවා~> 

හතÆ$ අටU ද, ෙබෙහm> වමට බර c සමාජවා~ mDලවා~> ./ප ෙදෙනUද, 

ආරා≥කවා~> අතෙලා$සU ද cහ. එය !ල වශෙය> පැව4ෙ2 සමාජවා~ 
mDලවකරැෙවU c ඇෙලUස>ඩ& ලැ5pය& (Aleksandr Lazimir) නමැ4 රෑ,ක 

සභාප4 යටෙ' ය. ඔØෙY සහායට ඇෙලUසැ>ඩ& ඇ>ෙටාෙනාN-ඔN»>ෙකr 

(Aleksandr Antonov-Ovseenko) සහ ජ&5>$.  යන ෙදෙදනා ඇçüව, හතර 
ෙදෙනU cහ. සැබැm>ම PMRC පැව4 *න පන$ çෙ> ~ mධාන 6,000 කට වැ° 

සංඛoාවU, බØතරය පරණ úඩා කඩදා5 කෑëවල úරැ- අú+> සභාප4 ෙහr 
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ෙQක7 යැV තම>ව හΩ>වාග' m5 ෙදෙනú ඒ !යම තම තම න7 වë> 

අ'ස> කළහ. 

 ඒ mã mධාන සහ ෙව° තබා මරා දැ«7 !යම ෙබදා හ+>නට' එවැ!ම 

සරල ක≠මයU පැව4ණ: දහසකට ආස>න c “ෙකාp$සා&” නp> !ලතල දැරෑ 
Rî4ය පRධ4යU çÆ> PRMC  කටÉç කෙÃය. ඔS> හ∞දා  කාiඩ , 

ෙසrmයÑවා~> අතර, පdජා කp-වල, සහ ප+පාලනෙ2 !ලතල දැරෑ යනා~ mmධ 

Uෙ|තùවල ෙ$වෙ2 ෙය~ 5jයහ. ෙමම ෙකාp$සා&වරැ> උ'තර l>ෙ> PRMC 
ට පම∂. ඒ !සා ඔS>ෙY ïරණ ෙබාෙහාමයU ආi ෙව> බැහැරව ෙම>ම 

ෙබාQෙෂmU මධoම කp-ෙව> බැහැරව 5Rධ cහ. ඔUෙතrබ& 26 වැ!දා පට>  

(ෙනාවැ7බ& 8) , ෙබාQෙෂmU නායකය> ආi ව ,/-ව>නට ෙගා$ 5jය ~, 1

.5ෙවú' ෙනාදැන 5j, !&නාpක ෙකාp$සා&වරැ ./ප ෙදෙනU “!&ධන 

පං4 ආඥාදායක'වය ශU4ම'” කර>නට ෙමෙ$ ïරණය කළහ: පd4mDලîය 

කටÉç සඳහා සංmධානය îෙ7 තහනම, අගäවර ,/j පdධාන ©ව'ප' 

ආයතන හතම වසා දැ«ම (ò&‹වා» සහ මධo$ථ සමාජවා~), ෙ&°ෙයr සහ 
ෙටëග‘ා¸ $ථාන තම පාලනයට ගැfම, වාස$ථාන සහ ෙපෟRගëක /pක7 

වë> Éç වාහන රජයට පවරා ගැfෙ7 වoාපෘ4ය ,/-îම. ©ව'ප' ආයතන 

වසා දැ«ම *න ./පයකට පÜව ආi ෙN පdකාශය.> fතoාä¥ල කරä 
ලැáණ. තව' ස4යU යR~, දැ° ෙරා$ පෙරා$ ස/ත mවාද ./පය.> පÜව, 

ෙසrmයÑවා~>ෙY මධoම mධායක කp-ව ස7මත කරන ල*.  2

 තම>ෙY ශU4ය ෙකාතර7දැV ගැන සහ4කයU ෙනාcෙය>,  සහ කÆ> 
සා&ථක c උපක≠මයම ෙයාදා ග!p>, ෙබාQෙෂmU නායකය> ∞ë> 

“සාs/කෙ2 ඕපපා4ක c mDලîය $වභාවය” යැV ඔS> හΩ>වන ලRද ගැන 

*+ම' cහ. ආරා≥ක'වය ඇ4îෙම> ගැලෙව>නට කළ É'ෙ' ෙමානවාදැV 

mමස>නට $ෙකාN (Pskov) පdා>තෙ2 5ට පැp∂ ග7බද ෙසrmයÑ !ෙයr≥ත 
,+සකට ,Æçරැ ෙදp>, ජ&5>$. පැහැ*ë කෙÃ ෙමෙහමV:  

 1918 ෙපබරවා+ 1 දා ෙතU රැ5යාව Èëය> කැලැ>ඩරය භාmතා කරන ල*. එය 1

පව4>ෙ> ෙජr&≥ය> ක≠මෙය> දව$ 13 කට පÜවV. ඒ අäව රැ5යාවට 1917 
ඔUෙතrබ& 25 *නය ෙවR~ ෙසÜ Éෙරrපයට එය 1917 ෙනාවැ7බ& 7 වැ!දා mය.

 A. Z. Okorokov, Oktyabr’ i krakh russkoi burrzhuaznoi pressy (October and the destruction of 2

the Russian bourgeois press) (Moscow: Mysl’, 1971); Vladimir N. Brovkin, The Mensheviks after 
October: Socialist Opposition and the Rise of the Bolshevik Dictatorship (Ithaca: Cornell 
University Press, 1987).
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අප සç කා&යය පරණ ක≠මය කඩා áඳ දැ«මV. අ,, ෙබාQෙෂmUවා~>, 

ෙ7 කා&යය ත!වම .Çමට තර7 සංඛoාව.> Éç ෙනාෙව∞. ඔS>ෙY 

m∞U4ය සඳහා සට> ව*න අය ෙගෙනන සාs/කෙ2 mDලîය 

ඕපපා4ක බවට අ, ඉඩ *ය ÉçV. එV> පÜව, සාs/ක'වය යා Éç 
පාර úමUදැV .යා ෙබාQෙෂmUවා~> වන අ, m5> ෙප>ව∞. PRMC 
çÆ> කතා කර>ෙ> සාs/ක'වයV. ඔS>ෙY පං4 හçර>ට 

එෙර/ව, ජනතාවෙY හçර>ට එෙර/ව, .≠යා කර>ෙ> ඔS>. අ, 
ෙමතැන ඉ>ෙ> –°තය> m5> ඔS>ෙY –ඩකය>ට දUවන RෙNෂය 

සහ පÆගැfමට ඇ4 fතoාä¥ල ආශාව .න7 මා&ගයක යා යçද 

.යා මඟ ෙප>ව>නට පමණV. 

 දව$ ./පයකට ෙපර, ඔUෙතrබ& 29 වැ!දා (ෙනාවැ7බ& 11), PMRC 
රZ$îමක ~, “ජනතාවෙY හçර>” සමඟ «ට වඩා දැ° ෙ$ සට> වැ*ය Éç 

යැV .fl හΩනා ෙනාග' ./ප ෙදෙනU 5jයහ. ෙ7 ,Æෙවත ඊ ළඟට පැp∂ 

මාස, අSරැl, සහ දශක ./පෙ2 ~ මහ' ෙල5> සා&ථක mය. ෙනාවැ7බ& 13 
(ෙනාවැ7බ& 26) දාතම ෙයlණ PRMC  !ෙNදනය.> එය නැවත සැල.Qලට 

ෙයා∞ mය: “බැංú, භාiඩාගාර, l7+ය මා&ග, සහ තැපැQ සහ ෙටëග‘ා¸ 

කා&යාල යනා~ 5යQෙQ 5jන රාජo ප+පාලනෙ2 ඉහළ තනçරැ දරන අය 
ෙබාQෙෂmU ආi ෙN ෙමෙහÉ7 කඩාකDපQ කරp> 5j4. ෙමතැ> පට> 

එවැ! අයවü>ව හැÂ>mය É'ෙ' “ජනතාවෙY හçර>” හැjයටV. ඔS>ෙY 

නම සෑම ©ව'පතකම පdකාශනය කරä ඇත. ජනතාවෙY හçර>ෙY න7 
ලැV$ç සෑම මහජන $ථානයකම පdද&ශනයට තැෙබä ඇත.”  ෙ7 ලැV$ç 3

පdකාශනය î දව$ ./පයU යR~, අ‡' !ෙNදනයU !ú' mය: 

“කඩාකDපQකාÇ, සමෙDUෂණෙ2 ෙයෙදන සහ අව$ථාවා~ ෙල5> හැ5ෙරන 

අයව දැ> ජනතාවෙY හçර> ෙල5> වහාම අ'අඩංXවට ෙගන ෙක≠r>$ටා÷ 
5රබාරවලට ,ට'කර යැmය හැ.V.”  තව' දව$ ./පයU ඇçළත ~, ~&ඝ 4

කාêනව බලපෑ7 ඇ4 කරන, අ‡' ම4 ෙදකU PRMC m5> හΩ>වා l>ෙ>ය: 

ඒ “ජනතාවෙY හçර>” සහ “සැකකරැෙවU” යන අදහ$ ෙදකV. 

 A. G. Belov, Iz istorii Vserossiiskoi Chrezvychainoi Komissii, 1917-1921: Sbornik dokumentov 3

(From history of the All-Russian Extraordinary Commission, 1917-1921: A collection of 
documents) (Moscow: Gos. izd-vo polit. lit-ry, 1958), p.66; George Leggett, The Cheka: Lenin’s 
Political Police (New York: Oxford University Press, 1981), pp. 13-15.

 Belov, Iz isorii VChk, pp. 54-55.4
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 ෙනාවැ7බ& 28 වැ!දා (ෙදසැ7බ& 11) රජය m5> “ජනතාවෙY හçර>” 

යන ම4ය සං$ථාගත කෙÃය. ෙල!> අ'ස> කළ !ෙයrගය.> .යැSෙi 

“ජනතාවෙY හçර> ,Ç 5jන පUෂයU c වoව$ථාදායක පdජාත>තùවා~ 

පUෂෙ2 සෑම නායකෙයUම ෙ7 අäව f4යට පටහැ!ව කටÉç කරන ලRදS> 
හැjයට සැලෙකන අතර වහාම අ' අඩංXවට ප'කර mDලîය උසාmයට 

ඉ*+යට ෙගන ආ ÉçV”  .යැmණ. එම උසාm, “උසාm ,Æබඳ !යම අංක 1” 5

අäව ඒ ෙවR~ ,/-වන ලRදා පම∂. ග7බද ආi ව සහ ශtpකයා අතර 
පර$පරයU ඇ4 !සා', නැ'න7 සමාජ පdජාත>තùවා~ ෙහr සමාජවා~ mDලîය 

පUෂවල ෙRශපාලන වැඩසටහ> සමඟ පර$පරයU ඇතැV” යන එම 

!යමෙය> එෙතU පැව4 අ!ú' 5යü f4 sෙලr'පාටනය cහ. නව f4 
පන' ෙගෙනන ෙතU “mDලîය ක≠මයට සහ එ/ f4යට අä¥ලව” ï>l *ය 

Éç යැV පdකාශ ෙක+ණ. එම ම4ය ෙකාතර7 අපැහැ*ë cවාද .යෙතා' එV> 

mmධාකාර ෙල5> f4 කැ¯7 වැ° mය. පරණ ෙර≥මෙ2 උසාm වහාම 

.≠යා'මක වන ප+Rෙද> යටප' කර දැpණ. ඒ ෙවäවට  “!&ධන පං4ෙ2 
රජයට එෙර/ අපරාධ,” “කඩාකDපQ .Çම,” “ඔ'ç සැප¢ම,” “තම ත'වය 

˝¡ත .Çම” යනා~ වශෙය> “පd4mDලîය අපරාධ” m!{චයට සහ වැර* .≠යා 

කලාපය>/ !යැüනාදැV ෙසායා බැêම ,∂ස ජනතාවෙY උසාm සහ mDලîය 
උසාm ෙගෙනන ල*. 1918 5ට 1918 දUවා ÉU4ය සඳහා c ජනතාවෙY 

ෙකාp$සා& ෙල5> කටÉç කළ °p4ù ú&$. (Dmitry Kursky) හΩනාග' 

ප+*, mDලîය උසාm යä .5ම ෙලස.> සාමානo “ò&‹වා5” පද වහෙර> 
cවU ෙනාෙN. ඒවා !&ධන පං4ෙ2 ආඥාදායක'වෙය> Éç උසාm cහ. ඒවා 

පd4mDලවය ම&ධනය කරන සටෙ> අm cහ. ඒවාෙ2 පdධාන අර∞ණ cෙ2 

m!{චය ෙනාව ∞ëä©ටා දැ«මV.  ඒ mDලîය උසා m අතර “mDලîය මාධo 6

උසාmයU” ද mය. මාධo m5> කරන ලද 5යü අපරාධ m!{චය .Çම සහ 
“උවමනාෙව>ම වැර* සහගත පdවෘ'4 ∞”ණය කරp> ජනතාවෙY මනස çල 

mසංවාදය ව©රන”  ඕනෑම පdකාශනයU නව'වා දැ«ම එ/ øpකාව mය. 7

 ෙ7 නව සහ ඊට කÆ> අසා ෙනා4òණ ව&ග වë> (“සැකකරැව>,” 
“ජනතාවෙY හçර>”) ෙපෙන>නට පට> ග!R~ සහ ඔS> ගැන කටÉç 

 Ibid., p.67.5

 D. I. Kurskii, Izbrannye stat’s rechi (Selected articles and speeches) (Moscow: God. izd-v0 6

lurid. lit-ry, 1958), p.67.

 E. A. Finn, “Antisovetskaya pechat’ na skam'e podsudimykh” (Anti-Soviet press in the dock of 7

the accused), Sovestskoe gosudarstvo i pravo, no. 2 (1967), 71-72.
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කර>නට අ‡' ක≠ම පට> ග!R~, 'ෙපෙට¨ාග‘ෑඩෙ2 mDලîය හ∞දා කp-ව’ 

ඔS>ෙY ව¶හය නැවත හැ~ෙ7 .≠යාවëයක !යැÏ 5jයහ. පාං,j ෙතාග 

ෙකාතර7 අ ව පැව4 නගරයUදැV .යෙතා', වැ°/jෙයú ෙවäෙව> සලාක 

cෙ2 පා> රා'තQ බාගයකට අ ෙව!. ආහාර සැපÉම $වභාවෙය>ම දැ° 
වැදග'කම.> Éç mය. 

 ෙනාවැ7බ& 4 (17) වැ!දා ආහාර ෙකාpසම ,/-වන ල*. එ/ පළ∞ 

!ෙNදනෙය> “අä>ෙY ෙදා7නස çÆ> ලාබ උපයන ධනව' පං4” යැV ද, 
“ධනවç>ෙY අ4+Uත සහ ඔS>ෙY අෙනú' භාiඩ 5යQලම ද රජයට 

පවරා ග>න කාලය පැpණ ඇතැV” ද .යා ග&හාවට ලU ෙක+ණ. 

“ෙපෙට¨ාග‘ෑඩෙ2 සහ ෙපර∞ෙi අවශoතා සඳහා ආහාර එකç.Çමට” 
ෙසාQදාlව>, නාmකය>, ශtpකය>, සහ රç ∞රකරැව> ෙY mෙ{ෂ බලකාය> 

ධානo !පදවන පdා>ත ෙවත ,ට' කර හ+>නට ෙනාවැ7බ& 11 (24) *න 

ආහාර ෙකාpසම ïරණය කෙÃය.  ෙ7 ïරණය ග'ෙ' PRMC ෙකාpස7 වë> 8

එක.. ඔS> කQ 4යාම බලා'කාරෙය> පවරා ග>නා පd4ප'4ය හදාෙගන 
4ò∂. ඔS> වසර çනU 4$ෙ$ ඒ “ආහාර හ∞දා” යැîෙ7 ෙමෙහÉ7 

.≠යා'මක කළහ. නව ෙර≥මය සහ ග7බද වැ5ය> අතර ගැ-7වල පdධාන 

සාධකය ෙ$ ම, එV> පdචiඩ'වය සහ ∑ෂණය අSüවන ල*. 

 හ∞දා mම&ශන ෙකාpසම ,/-වන ලRෙR ෙනාවැ7බ& 10 (23) වැ!දාය. 

“පd4mDලîය” !ලධාÇ> (ෙබාෙහr mට ඔS>ව පාවාෙදä ලැòෙN ඔS>ෙYම 

ෙසාQදාlව> m5!), “ò&‹වා5” පUෂ සාමා≥කය>, සහ “කඩාකDපQකාÇ” 
කටÉç ගැන වරදකරැව> c !ලධාÇ> අ'අඩංXවට ගැfම එයට බාරව 

4áණ. ඉතා ෙකj කාලයක ~ ෙ7 ෙකාpසම mmධ mෂම දෑ ෙබාෙහාමයU බාරව 

5jෙ2ය. හාමතෙය> ෙපüන නගරෙ2 කරදරකාÇ වාතාවරණයක, රç 

∞රකරැව> සහ /jවන ,/-වා ග' pê¡යා කiඩාය7 වලට භාiඩ 
සැප¢මට !ෙයrග පනව>නට, mDලවෙ2 නාමෙය> රජයට පවරා ග>නට, සහ 

පැහැර ගැfමට බලය ලැò∂. ඒ බලය පවරන ලද අපහැ*ë !ෙයrග වලට 

අ 'ස> තැ ò ෙN කS රැ හ + ෙකා p $සා & ෙක ෙන. . ෙකා Qලකෑ ම , 
“සමෙDUෂණය,” “දැ° ෙ$ අතoාවශo !|පාදන ෙහාර රහෙ$ ෙගාඩගසා ෙගන 

5Öම”, “´ම'කම,” සහ “හçරැ පං4යක îම”  යනා~ අපරාධ යැV .යාග' 9

 S. A. Pavlychenkov, Krestyanskii Brest (The peasants’ Brest) (Moscow: Russkoe knigoizd. 8

too., 1996), pp. 25-26.

 Leggett, The Cheka, p.7.9
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වැර* !සා 5ය ගණ!> p!Ü> *නපතාම ෙ7 ෙකාpස7 ඉ*+යට ෙගෙනä 

ලැ´ය. 

 සාs/ක'වෙ2 mDලîය ඕපපා4ක බව සඳහා ෙබාQෙෂmU කළ 

ආරාධනය පdාෙයrâකව භාmතා කර>නට l|කර c උපකරණය.. පරණ 
©Rගëක ෙකr>තර ,+මසා ගැfම, සහ පdචiඩ'වය ©üQව පැ4+ 4ò∂. 

අmග' ෙහාරක7 ෙම>ම කඩ සාD© ෙකාQල කෑම ද.>නට ලැáණ. 

mෙ{ෂෙය>ම හÜ cෙ2 ෙÁම>ත මාëගාෙN (Winter Palace) á7මහෙQ පැව4 
ෙතාග සහ ම'පැ> múණන කඩ සාD© cහ. කාලයාෙY ඇවෑෙම> පdපංචය 

ෙකාතර7 පැ4ර පැවçනාදැV .වෙහා', PRMC  çළ 5mQ කලබල සහ 

´ම'කම යට' කරග>නට ෙකාpසමU ප'කළ Éç යැV ජ&5>$. ෙයrජනා 
කෙÃය. ෙදසැ7බ& 6 (19) වැ!දා ෙකාpසම m5> ෙපෙට¨ාග‘ෑඩෙ2 හ*5 f4යU 

!ෙNදනය කෙÃය.  

ඉ>පÜව "mDලවකරැව> ෙල5> ෙබාරැවට ෙපf 5jන අපdස>න කාරකය> 

ෙගෙනන කරදර සහ කලබල නව'වාêම සඳහා"  ඇÂ+ f4ය පැනmණ. 10

 ෙ7 ඉඳ/ට තැ!> තැන 5Rධ c කලබල වලට වඩා mDලîය ආi ව 

áයî 5jෙ2 රාජo ෙ$වකය> m5> පdˇල වැඩ ව&ජනයU ෙගෙ>m .යාV. 

එවැ>නU ඔUෙතrබ& 25 (ෙනාවැ7බ& 7) රජය ෙපරÏෙ7 úම>තùණය !මා 
ෙවR~ ද.>නට ලැòණ.. ‘පd4mDලව, සමෙDUෂණ සහ කඩාකDපQ .≠යා 

ම&ධනය සඳහා c සම$ත-රැ5ය> ෙකාpසම’ ,/-îම එම ෙබාරැ ත&ජනෙ2 

නාමෙය> ෙදසැ7බ& 7 (20) වැ!දා 5Rධ mය. එය ඉ4හාසයට එකç ෙව>ෙ> 
එ/ ∞Q අúරැ වë>, Vserossiiskaya Chrezvychainaya Komissiya po bor’be s 
kontryrevolyutsiei, spekulyatsiei  i  sabotazhem  -VChK, ෙකjෙය> එය ෙචකා 

යැV හැÂ>mණ. 

 ෙචකා !&මාණෙය> දව$ ./පයකට පÜව, ය7 තරමක අm!{]ත 
බව.> Éçව, PRMC mÜරැවා හ+>නට ආi ව ïරණය කෙÃය. á7 මÑටp> 

ෙමෙහÉ7 අධoUෂණය කරä ,∂ස mDලවයට ෙපර *න ස>ධoාෙN හැ˝ ඒ 

තාවකාëක ෙමෙහÉ7 ආකෘ4ය දැ> එ/ ක&තවoය ඉ- කර 4áණ. එය බලය 
අQලා ගැfමට මා&ගය පාදා ~, නව ෙර≥මයට ඔS>ෙYම c රාජo යා>තùණයU 

!&මාණය කරග>නා ෙතU එය ආරUෂාව සපයා 4ò∂. ඉ4> බල ව¶හය 

 V. D. Bonch-Bruevich, Na boevykh postakh fevralskoi i oktyabrskoi revolyutsii (At combat 10

posts in the February and October Revolutions) (Moscow: “Federatsiia,” 1930), p. 191.
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ගැන පැටëë ඇ4îම සහ වගà7 පමණට වඩා පැ4ර පැවïෙ7 අවදාන7 මඟ 

හරවා ග>නට', කÆ> 4òණ 5යü බලය fතoාä¥ල ආi වට, එන7 

ජනතාවෙY ෙකාp$සා&වරැ>ෙY කS>5යලට, පවර>නට ïරණය mය.  

 දැ° ïරණා'මක යැV .යා ඔS>ෙY නායකය> සලකන ලද ෙමාෙහාතක, 
ෙ7 “ ! &ධන පං 4 ආඥා දා යක'ව ෙ2 යකඩ හ$තය ” ෙනා මැ 4 ව 

ෙබාQෙෂmUවා~> කටÉç කර>ෙ> ෙකෙ$ද? ෙදසැ7බ& 6 (19) දා පැව4 

රZ$îමක ~, ආi ව m5> “රාජo ෙ$වකය>ෙY මහා ව&ජනය සහ 
කඩාකDපQ .≠යා mම&ශනයට', ඇ4ෙවන ගැ-7 ම&ධනයට' සඳහා අවශo 

mෙ{ෂ ෙකාpසමU ,/-îෙ7 බලය ජ&5>$. සෙහrදරයාට” පැවÇය. එය 

!වැර* පd4චාරය බව පැහැ*ëව ෙපf âය බැm> ඔØ ඉ*+ප' කෙÃ úමUදැV 
ගැන .5' සාකßඡාවU ෙනාîය. *න ./පයකට කÆ>, පdංශ mDලවය සහ 

1917 රැ5ය> mDලවය අතර සමානතා ද.>නට සැම mටම කැම4 c ෙල!> 

m5> ඔØෙY ෙQක7 Nලැ°pය& ෙබා>ß-බ›ෘmß (Vladimir Bonch-Bruevich) හට 
රහෙ$ .යා 4òෙi “පd4mDලîය අසංවර ,+ස මÑ- කර>නට අ,ට අෙDම c 
!.ය&-j>mQ (Fouquier-Tinville)”  ෙකෙනU ෙසායා ෙද>න ට යැV .යාV. 11

ෙදසැ7බ& 6 වැ!දා ෙල!>ෙY ෙ'Çම c “ශU4ම' ශtpක ජැෙකráය>” 

හැjයට ඒකම4කව ජ&5>$. ෙතrරා ප' කරග>නා ල*. ස4 ./පයකට 
කÆ> PRMC çÆ> ඔØ ජවෙය> Éçව කළ කටÉç !සා ආරUෂාව ,Æබඳ ෙÁ 

මහා mෙ{ෂඥෙයUව 5jෙ2ය. “අ, 5යü ෙදනා අත+> ˚ëU$ තමV 

වැ°ෙය>ම Ñසා&වා~ 5රෙගවQවල කාලය ෙගNෙව, එයා තමV ඔකාරානා 
(Okhrana) [Ñසා& ෙRශපාලන ෙපාê5ය] එUක වැ°ෙය>ම කටÉç කෙÃ. ඉ4> 

එයා ද>නව එයා ෙමාකද කර>ෙන .යල!” යැV ෙල!> m5> ෙබා>ß-බ›ෘmßට 

පැහැ*ë කෙÃය. 

 ෙදසැ7බ& 7 (20) ආi ව රZ$îමට ෙපර ෙල!>, ජ&5>$. ෙවත 
ප∂mඩයU යැîය: 

ඔබ අද සැපfl වා&තාව ස7බ>ධෙය!. එ/ π&mකාව ෙමයාකාර m*යට 

ëය>නට බැ+ද: ò&‹වා5ය m5> තවම' ෙනානැවï මහ' 
‹XDසාජනක අපරාධ කරp> සහ කැරë සංmධානයට සමාජෙ2 අ©ලම 

පහ' ෙකාට$ එකç කරp> 5j4. ò&‹වා5ෙ2 හSQකරැව>, ඉහළ 

තනçරැ දරන !ලධාÇ> සහ බැංú ෙ$වක සෙහrදරය>ද ෙ7 
කඩාකDපQ .≠යාව> çළ සහ ව&ජන සංmධානෙ2 ෙය~ 5jp>, 

 Ibid., p. 197.11
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සමාජෙ2 සමාජවා~ ප+ව&තනය සඳහා c ආi ෙN කටÉçවලට හා! 

ප∞ණවp> 5j4. ò&‹වා5ය ආහාර සැපÉම කඩාකDපQ කර>නට 

තර7 lර *ග ෙගා$ 5j4, එV> ඔS> හාමතෙය> තබා pëයන 

ගණනU මරණයට !යම කර ඇත. ෙ7 කඩාකDපQකරැව> සහ 
පd4mDලîයවා~> ම&ධනය සඳහා Ümෙ{ෂ ක≠මෙNද ග>නට 5lෙN. ඒ 

ෙවäෙව> ජනතාවෙY ෙකාp$සා&වරැ>ෙY ෙසrmයÑ කS>5ලය 

ෙගෙන>ෙ> ….  12

 ෙදසැ7බ& 7 (20) වැ!දා ස>ධoාෙN ජ&5>$. තම වoාපෘ4ය SNK ෙවත 

ඉ*+ප' කෙÃය. ඔØ තම මැ*හ'îම ගැන කතාව පට> ග'ෙ' mDලවය 

∞Øණ ෙදන “ඇçළ4> එන” අවදාන7 ගැන සඳහ> කරp!: 

අ, ∞Øණ ෙදන ඉතාම ú+රැ c ද, ඉතාම' අවදාන7 ස/ත c ද, ෙ7 

ගැටüව ෙවäෙව>, අ, අã|ඨාන…ë සෙහrදරය> ෙව4> පdෙයrජනය 

ගත ÉçV —ශU4ම', අäක7පාව නැ4 දැ° p!$Ü— mDලවය 

ෙවäෙව> 5යQල කැපකර>නට õදාන7 අය. සෙහrදරවරැ!, /ත>න 
එපා මම සරල ෙල5> mDලîය ආකාරයක ÉU4යU ෙහායනවා .යා. 

අ,ට ෙ7 පැෙ2 ~ ÉU4යU ගැන .5' තැàමU නැහැ! අ, ඉ>ෙ> 

ÉRධයක, හçරා ඉ*+යට එන ෙපර∞ෙi, සටන මරණය දUවාමV. මම 
ෙයr ජනා කර>ෙ> , මම උRයා චනය කර>ෙ> , යා>තùණයU 

!&මාණයටV, එය සතoෙය>ම mDලîය c ෙබාQෙෂmU mලාසෙ2 îම 

ÜlÜV, එmට 5යü පd4mDලîයවා~> සදහටම çර> කර දම>නට 
හැ.V! 

 ජ&5>$. අනçරැව තම කතාෙN වැදග' ෙකාටසට ,m5ෙ2ය, රZ$îෙ7 

සටහ> වල ෙමෙ$ ëයැî ඇත: 

ෙකාpසෙ7 කා&ය භාරය ෙමෙ$ය: (1) රැ5යාä øpෙ2 ෙකාතැනක 
Sව', úමන පdභවය.> Éç Sව', පd4mDලîය ෙහr කඩාකDපQකාÇ 

.≠යා ෙහr එවැ! .≠යාවකට තැ' .Çම ම&ධනයට සහ ∞ëä©ටා 

දැ«ම; (2) 5යü කඩාකDපQකාÇ> සහ පd4mDලîයවා~> mDලîය 
උසාmය ඉ*+යට ෙගන ඒම. 

 Leggett, The Cheka, p. 16.12
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ෙකාpසම m5> sëක mම&ශනයU කරä ඇත, ඒ එ/ කා&යය සඳහා 

එය ෙනාකරම බැ+ mෙටක පම∂. 

ෙකාpසම අංශ çනකට ෙබ~ පව4ä ඇත: (1) ෙතාරçරැ; (2) 

සංmධානය; (3) ෙමෙහÉ7. 

©ව'ප', කඩාකDපQකාÇ .≠යා , KDs  එන7 වoව$ථාදායක 

පd ජා ත>තù වා ~ > , ද U¡ණාං ශ ෙ2 සමා ජ වා ~ m Dලî ය වා ~ > , 

කඩාකDපQකරැව>, සහ වැඩ ව&ජකය> යනා~> ස7බ>ධෙය> 
ෙකාpසම mෙ{ෂ අවධාරණයU දUවä ඇත. 

ෙකාpසමට පහත දැUෙව>නා c ම&ධනය සඳහා c ,යවර ගත 

හැ.V: භාiඩ රජයට පවරා ගැfම, !වහ> වë> ජනතාව එÆයට 
දැ«ම, සලාක ප' අV> .Çම, ජනතාවෙY හçර>ෙY න7 ලැV$ç 

පdකාශනය, යනා*ය. 

ෙයrජනාව: ෙ7 ක- සටහන ස7මතයV. ‘පd4mDලîය, සමෙDUෂණ, 

සහ කඩකDපQකාÇ .≠යා ම&ධනය සඳහා c 5යü-රැ5යාä අ4ෙ&ක 
ෙකාpසම’ යැV ෙකාpසම න7 .ÇමV. 

 ෙ7 ෙයrජනා ගැන මහජනතාව දැäව' .Çම.  13

 ෙසrmයÑ රහ$ ෙපාê5ෙ2 ආර7භය ගැන සාකßඡා කරන එම ëයැmQල, 
!සැකෙය>ම පd{න ./පයU උපදව>න.. ඉ4> උදාහරණයU හැjයට, 

ජ&5>$. ඉ*+ප' කළ දැ° ආෙNගා'මක කතාව සහ ෙචකාට ලැòණ 

සාෙDUෂ වශෙය> තරමක බලය අතර ඇ4 පරතරය ගැන අ&ථ දUව>ෙ> 
ෙකෙ$ද? ෙබාQෙෂmUවා~> 5jෙ2 වාමාං†ක සමාජවා~ mDලîයකරැව> සමඟ 

එකඟතාවයකට එළෙඹ>නට ඔ>න ෙම>න .යාV. ඔS>ෙY නායකය> හය 

ෙදෙනU ෙදසැ7බ& 12 වැ!දා ආi වට ඇçQ කරෙගන 4áණ. !ෙයr≥ත 

ස7ෙ7ලනයU කැඳmය ÉçV යන පd{නයට ∞Øණ පාන ïරණා'මක 
ෙමාෙහාතකට ඔS> ,mස 5jයහ. ඒ' එ/ ~ ඔS> තවම' Ü‡තරය cහ. 

ෙබාQෙෂmUවා~>ෙY ෙRශපාලන Øදකලාîම එකඟතාවෙය> පÜ නැවෙ'm යැV 

අෙDUෂා mය. ඒ අäව ඔS> තම> ගැන වැ° අවධානයU ෙයා∞ ෙනාවන 

 Lenin i VChk: Sbornik dokumentov 1917-1922 (Lenin and the Cheka: A collection of 13

documents, 1917-1922) (Moscow: Politizlat, 1975), pp.36-7; full text in the State Archives of 
Russian Federation, Moscow (hereafter GARF), 130/2/134/26-27.
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ෙල5> ඉ>නට ïරණය කර 4ò∂. ෙදසැ7බ& 7 (20) අäමත කරග' 

ෙයrජනාවට පටහැ!ව, ෙචකා !&මාණය ගැන ෙහr එ/ කා&ය භාරය ගැන ෙහr 

ජනතාව දැäව' කරන !ෙNදනයU සැබැm> පdකාශනය cෙ2 නැත. 

 ඉ4> “අ4ෙ&ක ෙකාpසමU” හැjයට ෙචකා සමෘRධ cෙ2ය. යා>ත7 
ෙහr .යා පැවෙතන f4 පදනමU නැ4ව කටÉç කෙÃය.  ෙල!> ෙම>ම ත! 

කැමැ'තට කටÉç .Çෙ7 !දහස බලාෙපාෙරා'ç c ජ&5>$. එය ෙමවැ! 

අරැම ©lම mලාසය.> m$තර කෙÃය: “ෙචකා අäගමනය කළ Éç මා&ගය 
ෙප>ව>ෙ> ∏mතය m5>මV.” ෙ7 අව$ථාෙN ~ ∏mතය යäෙව> අදහ$ cෙ2 

“සාs/කෙ2 mDලîය ∑ෂණයV,” î* ©රා පැ4ර 4á පdචiඩ'වය ෙබාෙහr 

ෙබාQෙෂmU නායකය> m5> උqÜ7 ෙල5> *+ගැ>cහ. ඒ ෙමාෙහාෙ' ~ 
ඔSනට ජනතාවෙY ඕපපා4ක .≠යා ගැන ඔS> çළ 4á දැ° අm{වාසය 

අමතකව ෙගා$ 4áණ. 

 ÉRධය පැව4 කාලෙ2 ~ ජනතාවෙY ෙකාp$සා&වරෙයU c ෙට¨ාÑ$., 

ෙදසැ7බ& 1 (14) වැ!දා ෙසrmයÑවා~>ෙY මධoම mධායක කp-ෙN 
!ෙයr≥තය> අමතR~, අනçරැදායක අවදානම පdකාශ කෙÃ ෙමෙ$ය: “මාසයකට 

අ  කාලයක ~, ෙ7 ∑ෂණය ඉතාම' අ>තවා~ පdචiඩ'ව හැඩයU ග>නවා, 

පdංශ මහා mDලවය කාලෙ2 ~ 5Rධ cවා ෙල5>ම. අෙD හçර> එනක7 
බලාෙගන ඉ>ෙන 5රෙගවQ mතරU ෙනෙමV, p!ෙසúව ස7π&ණ ඔüව.> 

ෙකාට මÑටමකට බවට ප'කරව>න ©üව> පdංශ mDලවෙ2 ඒ අπරැ 

නෙවr'පාදනය c âලjනය'.”  14

 ස4 ./පයU යR~, ශtpක රZ$îමක ~ කතා කළ ෙල!> නැවත' 

∑ෂණය කැඳîය, එය ඔØ සඳහ> කෙÃ mDලîය පං4 ÉU4ය හැjයටV: 

සෑම mDලîය !&ධන පං4යU .≠යා කළ Éç ෙල5> ෙසrmයÑ 

ෙර≥මය .≠යා කර ඇත; –ඩාකාර පං4ෙ2 ආÉධයU c ò&‹වා» 
ÉU4ය ෙව4> ,+5lව ෙලස.> කැ¯ ෙගා$ ඇත… ෙසාQදාlව> සහ 

ශtpකය> අවෙබrධ කරගත É'ෙ' ඔS> ඔS>ට උදN කරග'ෙ' 

නැ'න7 ෙවන .5ෙවU ඔSනට උදN ෙනාකරන බවV. සාs/කය 
ඕපපා4කව නැ‰ 5jෙ2 නැ'න7, ෙ7 .5වU .5ම වැදග' cවකට 

අ,ව රZෙගන ය>ෙ> නැත… අ, සමෙDUෂකය>ට ඔS>ට ලැáය Éç 

 Delo naroda, 3 December 1917.14
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ෙල5> —/සට 4යන ෙව° උiඩය.>— සලක>නට අසම' 

Sවෙහා' අ, .5ම තැනකට ෙනායä ඇත.  15

 ∑ෂණය සඳහා කළ ෙමවැ! කැඳî7 !සා ෙබාQෙෂmUවා~>ෙY බලයට 

ප'îම ෙÁçෙව> දැනටම' පැ4ර 4òණ පdචiඩ'වය තව' දැ° mය. 1917 
55රෙ2 5ට ú,ත c ග7බද වැ5ය> කiඩාය7 m5> දහ$ ගණනක 

කෘ¡කා&pක ෙRපල වලට පහර ~, පdධාන ඉඩ7 /pකරැව> 5ය ගණ!> 

ඝාතනය කර 4áණ. 1917 â7හානය යä පdචiඩ'වය හැම තැන !4 
ෙලස.> පැ4ර 4òණ කාලයV. ඒ !සා පdචiඩ'වය .5' ෙලස.> නවක 

ෙනාîය. න∞' අනçරැව *ග හැෙරන වසර ./පෙ2 ~, mmධ ආකාරෙ2 

පdචiඩ'ව ගණනාවකට ඉඩ ලැáණ. පÜකාලය çල ~ මçî ෙපෙන>න ඒ 
ෙවR~ සැඟî, ව&ධනය ෙවp> පැව4ණ. එන7 කා&pක සමාජෙ2 හදවෙ' 

ධනවා~ සබඳතාවල මෘග'වයට එෙර/ c නගරබද පdචiඩ'වයU ෙල5>, 

සා7පdදාVක ග7බද පdචiඩ'වයU ෙල5>, සහ p!$ සබඳතා ú+රැ බවට 

සහ ෙනා5˜ ප+* ආප$සට යවන ෙල5> නැවත' හΩ>වා ෙදන ලද පළ∞ 
ෙලrක ÉRධෙ2 fiතන පdචiඩ'වය ෙල5> කැකෑÇ අS' එය එU තැනක ~ 

එකç mය. ෙ7 ආකාර çෙ> පdචiඩ'වය> එකç c කළ එය ©©රා යන 

pශtණයU cෙ2ය. එ/ පd4ඵලය රැ5යාä mDලවෙ2 ~ ඉතා mනාශකාÇ cෙ2ය. 
~&ඝ කාලයU 4$ෙ$ එකç ෙවp> පැව4 ෙනා+$Ü7 ත'වය> සහ සමාජ 

ඉßඡාභංග'වය> çÆ> එය mනය සහ අãකා+ය සඳහා c පාර7ප+ක ආයතන 

පැහැ*ëවම අසා&ථක යැV ෙප>îය. ජන,dය පdචiඩ'වය ෙRශපාලනෙ2 
පdෙයrජනයට ෙයාදා ගැ!ණ. නගරබද වැ5ය> සහ ග7බද වැ5ය> අතර 

එ.ෙනකා ගැන 4á සැකය සදා පැව4ය.. ග7බද වැ5ය>ට, ෙවනදාට' වඩා 

අද නගරය ෙපäෙ> බලෙ2 සහ –ඩනෙ2  ©-ව හැjයටV. නගරබද එêÑ සහ 

වෘ'ïය mDලවකරැව>ට, එ/ බØතරය cෙ2 උගç> ෙව4> හැ* ,+සV, 
අවශo cෙ2 ෙගr&.ෙY වද> වë> .යෙතා', “බාගයU 7ෙQßඡ ජනතාව c 

සාs/කයU”, ඔS>ෙY “ú+රැ සහජ ආශය>” සහ “ස'ව ඒක©Rගලභාවය>” 

සඳහා පd5Rãෙ2 ද˙ව7 .Çම ,∂ස “නගරෙ2 සංmධානා'මක mචාරය” ෙවත 
ෙගන ඒමටV. එම අව$ථාෙN ~ ම, තාවකාëක ආi ව ෙදදරා යැc උRෙඝrෂණ  

හටග'ෙ' ග7බද වැ5ය> !සා යැV ද , එV> úඩා Ü‡තරය c 

ෙබාQෙෂmUවා~>ට බලය සඳහා ඇ4 c /ඩැස ©රවන අව$ථාව අQලා ග>නට 

 V. I. Lenin, Polnoe sobranie sochinenii (Complete collected works) (Moscow: Gos.izd-v0 poll. 15

lit-ry, 1958-1966), 35:311.
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හැ. cවා යැV ද, ෙRශපාලනඥය> සහ mRවç> 5යQල>ම ෙහාÂ> දැන 

5jයහ. 

 1917 අවසානෙ2 සහ 1918 ආර7භෙ2 ~, නව ෙර≥මයට  වැදග' යැV 

.වහැ. mරැRධ පUෂයකට ∞Øණ ෙද>නට 5lcෙ2 නැත. ෙබාQෙෂmU රජය 
ෙපරළන úම>තùණෙය> මාසයU යR~, එය උçරැ පළා' ෙබාෙහාමය සහ 

මධoම-ෙවාQගා තර7 ඈතකට *ෙවන රැ5යාෙN මධoම පdෙRශ, එෙම>ම 

ෙකrකස$ / බාú සහ මධoම ආ5යාෙN ටැ|ෙක>Ñ (Tashkent) වැ! තරමU 
mශාල නගර පවා ඉතා කා&යUෂමව පාලනය කර>නට සම' mය. ÉUෙ&නය 

සහ „>ල>තය කැ¯ âය' ඔS> ÉRධයට යන අර∞ණU ෙප>cෙ2 නැත. 

ෙබාQෙෂmU හ∞දා බලයට mරැRධව සංmධානා'මකව 5jෙ2 3,000 U පමණ 
$ෙNßඡාෙව> එකç c úඩා හ∞දාවU පම∂. එය අනාගතයක ~ ද.>නට 

ලැෙබන “Ül හ∞දාෙN” ෙනාවැ q අවãයV. එය දúq රැ5යාෙN ~ හැෙදp> 

පැවçෙ> ජනරාQ pකාෙයQ ඇෙලU»N (Mikhail Alekseev) සහ ජනරාQ 

ෙකා&!ෙලාN (Kornilov) යන ෙදෙදනා අ4!. ෙමම Ñසා &වා~ ජනරාQවරැ 
ෙදෙදනා ඔS>ෙY 5යü බලාෙපාෙරා'ç තැòෙN ෙඩා> (Don) සහ úබ> 

(Kuban) ෙකාසැUවරැ> ෙවතV. ෙකාසැUවරැ> අෙනú' 5යü රැ5යාä ග7බද 

වැ5ය> ෙව4> ෙවන$ cහ. පරණ ෙර≥මෙය> ඔSනට ලැ´ 4òණ mෙ{ෂ 
වරපdසාදය cෙ2 වයස අSරැl 4$හය ෙතU හ∞දාෙN ෙ$වය .Çම සඳහා 

ෙහUෙටයා& 30 ක ඉඩ7 ෙකාට$ ලාŒෙයU îමV. තව' ඉඩ7 ලබාගැfමට 

තර7 උන>lවU ෙනාcෙ2 න7 ඔS> කෙÃ අඛiඩ පdය'නය.> තම>ට ලැ´ 
4òණ ඉඩ7 ආරUෂා කර ගැfමV. අෙනU 5යQලටම වැ°ෙය> ඔS> ආශා 

කෙÃ ඔS>ෙY ත'වය සහ $වාóන'වය පව'වාෙගන යෑමටV. úලාU හට 

හා! ප∞ණවන ලද ෙබාQෙෂmU !ෙNදන වë> 5' තැSලට ප' ෙකාසැU 

ජනතාව 1918 වස>තෙ2 ~ ෙබාQෙෂmU mෙරró> බල සමඟ අ'වැQ බැඳ 
ග'හ. 

 1917 ෙÁම>තෙ2 සහ 1918 වස>තෙ2 දúq රැ5යාව çළ ද.>නට 

ලැòණ පළ∞ සට> m$තර කර>නට “5mQ ÉRධය” යන වචනය වැ°ෙය>ම 
ÜlÜ ෙනාව>න mය හැ.V. $ෙNßඡා හ∞දාෙN ෙදç> දහසක ,+p සහ 6,000 

U තර7ව' ෙනාc ,+p සංඛoාව.> ජනරාQ රැෙඩාQ¸ 5ව&$ (Rudolf Sivers) 
යටෙ' පැව4 ෙබාQෙෂmU භට කiඩාය7 ÉRධෙ2 සට> වැlණහ. ෙ7 
සාෙDUෂව Üü පdමාණය.> Éç භටය> සංඛoාවU !යැüන ෙ7 සට> ගැන 

Uෂ∂කව කැ– ෙපෙනන ලUෂණය න7 එ/ ~ අQලා ග' ෙසාQදාlව> ෙවත 

පමණU ෙනාව 5mQ වැ5ය> ෙවත ද, ෙබාQෙෂmUවා~> m5> දැ° ම&ධfය 
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පdචiඩ'වයU ෙයාදා ගැfමV. දúq රැ5යාෙN හ∞දා පdධාන අණෙදන 

!ලධා+යා c ජනරාQ ඇ>ට> ෙඩ!.> (Anton Denikin) m5> 1919 È! 

මාසෙ2 ~ ,/-වන ලද ෙබාQෙෂmU අපරාධ mම&ශනය .Çෙ7 කp-ව m5> 

එය පැව4 ෙකj මාස ./පෙ2 ~ ÉUෙ&නෙ2, ¥බ>, සහ ෙඩා> පdෙRශය>/ 
සහ .≠pයාෙN ~, ෙබාQෙෂmUවා~> m5> කරන ලද ú+රැ අපරාධ ගැන වා&තා 

කර>නට වෑය7 කළහ. ෙකාpසම m5> එකç කරන ලද පdකාශ, 1926 ~ 

පළෙවන ස7භවo කෘ4යU c ස&ෙ# ෙමQXෙනාN (Sergei Melgunov) ëfl 
‘රැ5යාෙN රç ∑ෂණය, 1918-1924’ යන ෙපාෙ' පdධාන sලාශt ෙව4. ගණනය 

කළ ෙනාහැ. ú+රැ අපරාධ 1918 ජනවා+ මාසෙ2 5ට 5Rධ c බව එV> ෙපf 

යV. 5ව&$ෙY හ∞දාෙN ටැග>ෙරාY (Taganrog) / 5j හ∞දා භටය> ම'”වo 
සඳහා ඇ“බැ/cව> පන$ ෙදෙනUද, අත පය බÂන ලද “Ül” හ∞දා 

!ලධාÇ>ද, ක7හQ â! උlනකට (blast furnace) m5කරන ලදහ. ඉවැපෙටr+යා 

(Evapatoria) / හාර ප>»යයU පමණ !ලධාÇ> සහ “ò&‹වා »>” බැඳ 

තබp>, ශාÇ+ක වධ/ංසා වලට ලU කර, අනçරැව ∞Øදට m5 කරන ලදහ. 
ෙබාQෙෂmUවා~> අãවාසෙ2 5j ෙසවැ$ෙටාෙපාQ, යාQටා, අ‡|ටා, සහ 

57ෆෙරාෙපාQ වැ! .≠pයාෙN ෙබාෙහr නගරවල එවැ! පdචiඩ'ව 5Rධ mය. 

ඒ හා සමාන ú+රැ .≠යා 1918 අෙDdQ 5ට මැV දUවා කාලෙ2 කැරëකාර mශාල 
ෙකාසැU නගර වë>ද වා&තා cහ. “අ' කපා දැs මළ 5රැරැ, áඳ දැs ඇටක- 

ස/ත, 5රැෙර> /$ ඉව' කර දැs, හUකා áඳ දමන ලRදා c, සහ ©රැෂ 

ëංâක අවයවය ඉව' කරන ලද”  යනා~ අපරාධ වා&තා cෙ2ය. 16

 ඒ ෙඩ!.> ෙකාpසෙ7 වඩා'ම !රවදo ë,ෙගාä වë!. 

 ෙමQXෙනාN දUවන ප+*, සංmධානා'මක ∑ෂණෙ2 ක≠මාä¥ල භාmතය 

සහ .5ෙ$'ම පාලනය කරගත ෙනාහැ. c දරැq ත'වය> අතර ෙවනස 

දැUîම ඉතාම' l|කර ෙවV. 1918 අෙගr$ç සහ සැDතැ7බ& ෙතU, (ෙචකා 
පRධ4ය තැ!> තැන m5ර පැව4 !සා) එවැ! සsල ඝාතන ෙමෙහය c 

පළාෙ' ෙචකා ගැන සඳහ> .Çම ඉතා කලාçර.> 5Rධ cව.. ෙ7 

සsලඝාතන m5> ඉලUක කරන ලRෙR හçරැ සට>කා«> පමණU ෙනාෙN. 
ඒවා 5mQ “ජනතාවෙY හçර>” ඉලUක කරග>නා ල*. යාQටාෙN 1918 මා&ç 

මස ∞ල ~ ඝාතනය c 240 ක ,+සට ෙRශපානඥය>, fïඥය>, 

©ව'ප'කලාෙN~>, සහ Xරැවරැ> 70 U ද, තව' !ලධාÇ> 165 U ද අය' 
cහ. ඒවා .≠යාවට නංවන ලRෙR “අmග' හ∞දා කාiඩ,” “රç ∞රකරැව>,” 

 GARF, “Prague Archives,” files 1-195. For the period in question see files 1,2, and 27.16
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සහ ෙවන' කSරැ>දැV ෙනාද>නා “ෙබාQෙෂmU පාU¡කය>” cහ. ජනතාවෙY 

හçර> වඳ කර දැ«ම යä ෙRශපාල!කව' සහ සමාජ¢යව' එන mDලවෙ2 

තා&àය *Xව යැV .යැS∂. ෙමයාකාරෙය> ෙලrකය දැàම 1917 ඔUෙතrබ& 

මාසයට පÜව හ*5ෙ2 පැන නැ˘ණU ෙනාෙN. ෙම/ ~ පැහැ*ëවම m$තර 
ෙවන ප+*, ෙබාQෙෂmUවා~> බලය අQලා ගැfම පÜව එන ෙ7 ∑ෂණ 

fතoාä¥ල .Çමට දායක mය. 

 mDලවය තUෙ$රැ කර එය තම ෙර≥ෙ7>çවට බලපාන ආකාරය ගැන 
තරැණ කැDට>වරෙයU 1917 මා&ç මාසෙ2 ~ ත'වය අවෙබrධ කරග' 

ë,යU ëîය: “ෙසාQදාlව> සහ අප අතර ඇ4 පරතරය ,යව>නට ෙනාහැ.V. 

ඔSනට අäව අ, 5යQල>ම සදා කාëකව $වාp (barini) ෙල5> 5Öm. 
ඔS>ෙY ]>තනයට අäව, 5Rධ c ෙR ෙRශපාලන mDලවයU ෙනාව සමාජ 

ෙමෙහÉම.. එV> ඔS> *ä7 ලැòව> c අතර අප පරාජය ලRදS> cහ. 

ඔS> අ,ට ෙමෙ$ .ය4: ‘කÆ> ඔබ $වාp cහ, ඒ' දැ> අෙD වාරයV!’  ෙ7 

5යව$ ගණනාවU කරන ලද වහQක7වලට ඔS> /ත>ෙ> දැ> ඔS>ට 
ඔS>ෙY පÆගැf7 .≠යා'මක කර>නට හැ.V .යාV.”  17

 සාs/කය çළ ෙ7 “සමාජ පÆගැf7” +5 cව>ට එ/ !යැÏම 

ෙබාQෙෂmU නායකය> m5> *+ග>වන ල*. ඔS> එය l-ෙN ∑ෂණය ආචාර 
ධා&pකව fතoාä¥ල .ÇමU ෙල5!. “ÉU4 සහගත 5mQ ÉRධය” යැV 

ෙල!> එය හැÂ>cෙ2ය. 5යü ෙසrmයÑවා~>ට තම තම>ෙY ෙචකා 

සංmධානය කර>න යැV .යp> ජ&5>$., 1917 ෙදසැ7බ& 15 (28) වැ!දා 
‘පdවෘ'4’ (Izvestiya) / ආරාධනාවU පළ කෙÃය. එV> ඉතා ඉUම∂> 

“ෙකාpස7,” “භට කiඩාය7,” සහ ෙවන' “අ4ෙ&ක සංmධාන” ගණනාවU á/ 

cහ. මාස ගණනකට පÜව, මධoම බලධාÇ> m5> ඒවා ෙමQල කරග>නට 

ෙනාහැ.ව දැ° ගැටüවලට ∞Øණ පෑම පට> ග!R~, ඔS> එවැ! “සාs/ක 
පdය'නය>” අවස> කර මධoම ෙල5> සංmධාන c ෙචකා ආකෘ4ය ෙගෙනන 

ලදහ.  18

 1918 Èë ,/ට c ෙචකා / ∞Q මාස හය ගැන ෙකjෙය> දUවp> 
ජ&5>$. ෙමෙ$ ëÉෙNය: “ෙ7 කාලය *ගහැෙරන ආකාරය අäව ,Æçරැ l> 

 Quoted in Orlando Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolution, 1891-1924 (London: 17

Jonathan Cape, 1996), p. 379.

 “Polozhenie o ChK na mestakh” (The state of the Cheka in localities), 11 June 1918, B. I. 18

Nikolaevsky Archives, Hoover Institution, Stanford, Calif.
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සහ යමU කර>නට පැ.ෙළන ලද  ලද කාලය.. ඒ කාලෙ2 ~ අෙD සංmධානය 

ත'වෙ2 සංà&ණ $වභාවය ගැන හැම mටම දැන 5jෙ2 නැත.”  ඒ' ඒ 19

දාතම අäව Sවද, එය දැවැ>ත ෙල5> .≠යාකරන ලද –ඩන යා>තùණයU  c 

බව ෙචකා වා&තා දUවV. එම සංmධානෙ2 ෙ$වය කරන ලද ,+ස 1917 
ෙදසැ7බ& මස ෙවR~ 100 කට වැ° cෙ2 නැත. ඊ ළඟ මාස හෙ2 ~ පමණU ඒ 

ගණන 12,000 U දUවා වැ° cහ.  

 එ/ ආර7භය මධo$ථ පdමාණය.> cව.. ජ&5>$. 1918 ජනවා+ 11 
(24) *න ෙල!>ට ëÉමU යැîය: “අ, දැනටම'  සපයා ඇ4 වැදග' ෙ$වා 

cව', දැනට ඇ4 ත'වය අ,ට දැ+ය ෙනාහැ.V. අ,ට .5' ෙලසක ∞දQ 

නැහැ. අ, *වා ර$ වැඩ කරනව පා>, »!, ෙ', බට&, ෙහr %$ නැ4ව. එUෙකr 
අප ෙවäෙව> ස+ලන සලාක සැප¢ම අäමත කර>න, නැ'න7 අපට අවශo 

ෙR ò&‹වා5ෙය> ලබාග>න හැ. බලය අ,ට පවර>න.”  ජ&5>$. m5> 20

,+p 100 U පමණ බඳවාෙගන 4ò∂. බාQjU ෙRශ වë> ආ ජනතාව සහ 

ෙපrල>ත ජනතාව එ/ බØතරය cහ. ඔS> කÆ> එUව-අmග' සෙහrදරය> 
ෙම>ම එ/ 5යQල>ම පාෙÁ PRMC  / ෙ$වය කරන ලRදS>ද cහ. මාj> 

ලැÑ5$, mයෙච$ලාN ෙම>/>5. (Viacheslav Menzhinsky), $ටැ!$ලා N 
ෙම5> (Stanislav Messing), â‘ෙගr+ ෙමාෙරr$ (Grigory Moroz), ජැ> –ට&$ 
(Jan Peters), pය& j¨ëස& (Meir Trilisser), ෙයr5¸ උ>|ëUÑ (Josif Unshlikht), 
සහ ෙජ>+U යෙගrඩා යනා~> 1920 ගණ> වල ~ GPU ෙවතට ද, 1930 ගණ> 

වල ~ NKVD ෙවතටද âය, එදා එ/ ෙ$වය කළ අනාගත නායකය> cහ. 

 ෙපෙට¨ාග‘ෑඩෙ2 රාජo ෙ$වකය>ෙY ව&ජනයU නැවැ'îම රාජo 

ෙ$වකය>ෙY පdථම .≠යාව mය. ඔS> ෙය˝ ,Æෙවත ඉUම> සහ කා&යUෂම 

mය —එ/ නායකය> 5යü  ෙදනාම අ' අඩංXවට ගැ!ණ— ඔS> එය 

සාධාර±ය කෙÃ සරල ෙල5>: “ජනතාව සමඟ වැඩ කර>නට අකමැ4 
.5ෙවúට තව lරට' ජනතාව අතර තැනU නැහැ,” යැV ජ&5>$. පdකාශ 

කෙÃය. වoව$ථාදායක සභාවට ෙ'Ç ප'ව 5j ෙම>ෂmUවා~ සහ සමාජවා~ 

mDලîය උප !ෙයr≥තය> ගණනාවU ද ෙÁ අ' අඩංXවට ග'ෙ'ය. අVසැU 
$ටV>බ&Y m5> ෙ7 /çමතෙ2 කරන ලද .≠යාව ඉතා ඉUම∂> ෙහළා 

දැUෙUය. ඔØ ÉU4ය සඳහා ප'ව 5j ජනතාවෙY ෙකාp$සා&වරයාය. *න 

 Leggett, The Cheka, P. 29-40.19

 M. I. Latsis, Dva good borby na vnutrennom fronte (Two years of struggle on the internal 20

front) (Moscow: Gos.izd-vo, 1920), p. 6.
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./පයකට ෙපර ඔØ තනçර සඳහා ෙ'Ç ප'ව 5j අතර ඔØ සමාජවා~ 

mDලîයවා~> අ'හැර පැp∂ෙය.. ෙචකා සහ අãකරණය අතර හටග' ෙ7 

පdථම ගැ-ම, රහ$ ෙපාê5ෙ2 fතoාä¥ල ත'වය úමUදැV යන වැදග' 

කාරණය ඉ$මç කෙÃය. 

“‘ÉU4ය ,∂ස c ජනතාවෙY ෙකාp$සා&’ කා&යාලය පැවïෙ7 අර∞ණ 

úමUද?” යැV $ටV>බ&Y ෙල!> ෙව4> mම»ය. “ඊට වඩා අවංකV 

සමාජය වඳ කර දැ«ම සඳහා c ජනතාවෙY ෙකාp$සා& කා&යාලයU 
4´ම. එතෙකාට p!$Ü>ට ඒක වටහා ගැfම වැ°ෙය> පහÜ ෙNm.” 

“අනâ අදහසU,” ෙල!> ,Æçරැ l>ෙ>ය. “අ>න එෙහම තමV මා' 

ද.>ෙන. අවාසනාවට, ඒක එෙහම යැV හΩ>ව>න බැහැ.”   21

 ජ&5>$. සහ $ටV>බ&Y අතර ඇ4 ආරSල සමථයකට ප' කර>නට 

ෙල!> මැ*හ' mය. $ටV>බ&Y ත&ක කෙÃ ෙචකා දැ° අãකරණ .≠යාවëයU 

යටෙ' පැව4ය ÉçV .යාV. ජ&5>$.ි ත&ක කෙÃ ඊට එෙර/වV. “පරණ 

ෙර≥මෙ2 පරණ පාසැෙQ Üü Üü වැර* ෙහායන f4ෙNදය” යැV ජ&5>$.ි 
එය හැÂ>îය. 5ය .≠යා කටÉç සඳහා ෙචකා වග.ව É'ෙ' ආi වටම 

පමණU ය>න ජ&5>$.ි ෙY දැUම cෙ2ය. 

 ෙබාQෙෂmU ආඥාදායක'ව සං$ථාපනෙ2 වැදග' *නයU cෙ2 ජනවා+ 
හය (දහනම) වැ!දාය. 1917 ෙනාවැ7බ&-ෙදසැ7බ& / ~ ෙතrරා ප' c, 

වoව$ථාදායක සභා රZ$îම, ෙබාQෙෂmUවා~> Ü‡තරයU පමණU cව (ආසන 

707 > ඔS>ෙY !ෙයr≥තය> cෙ2 175 U පම∂), පැවැ'ෙව>නට !යpත c 
/p*+ෙ2 එය බලහ'කාරෙය> නැවැ'S∂. ඔS> එෙතU රZ$ව 5jෙ2 එක 

*නයU පම∂. ෙ7 /çමතෙ2 කරන ලද .≠යාව ගැන රෙÑ ෙවන' .5' 

තැනක mෙ{ෂ පd4චාරයU ද.>නට ෙනාලැáණ. සභාව mÜරැවා හැÇම 

ස7බ>ධෙය> පැව4 උRෙඝrෂණයU හ∞දාව m5> නව'වා දමන ල*. එ/ ~ 
m5ෙදෙනU pය âයහ. පැය ගණනU පමණU පැව4 පdජාත>තùවා~ 

පා&ëෙ7>ç අ'හදා බැêමට එවැ! ඉහළ pලU ෙගව>නට 5lmය.  22

 Issac Steinberg, In the Workshop of the Revolution (New York: Rinehart, 1953), p. 155.21

 Leonard Schapiro, The Origin of the Communist Autocracy: Political Opposition in the Soviet 22

State, First Phase, 1917-1922 (London: London School of Economics and Political Science, 
1955), pp. 84-86; Brovkin, The Mensheviks after October, pp. 46-47 and 59-63.
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 වoව$ථාදායක සභාව mÜරැවා හැ+ය පÜ එළෙඹන *න සහ ස4 ./පෙ2 

~, ෙපෙට¨ාග‘ෑඩෙ2 පැව4 ෙබාQෙෂmU ආi ෙN ත'වය එ>න එ>නම වoා¥ල 

cෙ2 ෙට¨ාÑ$., කමෙනෙN, ඇෙඩාQ¸ ෙයා„ (Adolf Yoffe), සහ කාQ රෙඩU 

(Karl Radek) යනා~> මධoම පළා' බලය Éç !ෙයr≥තවරැ සමඟ ෙබ›$Ñ 
ëෙටාN$U (Bret Litovsk) / ~ සාම සාකßඡා පව'වp> 5jය අව$ථාෙN ~ ම 

ය. 5යü රාජo කටÉç ෙමා$කN ෙවත ෙගන මාරැ .Çම ගැන පමණU 1918 

ජනවා+ 9 (22) වැ!දා ආi ෙN කටÉç »මා cහ.  23

 ෙබාQෙෂmU නායකය>ෙY 5' කරදරයට ප' කෙÃ ජ&ම> ත&ජනය 

ස7බ>ධව ෙනාෙN. ෙදසැ7බ& 15 5ට තාවකාëක සට> mරාම උQලංඝණය î 

ෙනා4ò∂. ඒ' ඔS> කළබලî 5jෙ2 ශtpකය>ෙY වැඩ ව&ජනයU ඇ4 mය 
හැ. ත'වයU ෙගාඩ නැෙඟp> 4´ම ගැනV. වැඩ කරන පං4ය ∏ව' c 

ෙපෙද$වල, මාස ෙදකකට ෙපර ඔS> හා අ'වැQ බැඳ 5jයS> අතර රජය 

ගැන අසçට »ඝÕෙය> ව&ධනය ෙවp> පැව4ණ. හ∞දාව mÜරැවා හැÇම', 

හ∞දාෙව> පැp∂ mශාල ඇණS7 නැ4ව යාම' !සා, වoාපාර දස දහ$ 
ගණ!> ශtpකය> ර$සාවë> ඉව' කර දමp> 5jයහ. සැපÉ7 ගැන පැව4 

ගැටü වැ° c බැm> එක දවසකට ලැෙබන පා> සලාකය රා'තQ කාලකට 

බැස 4ò∂. ෙ7 ත'වය *Éq කර>නට .5වU කර.යා ගත ෙනාහැ.ව, 
ෙල!> áQලට l> “lලබ භාiඩ සඳහා අãක pලU !යම කර අÉç ලාබ 

ෙසායන අය” සහ “සමෙDUෂණෙ2” ෙයෙදන අයට එෙර/ව කතා කරp> 

පමණU 5jෙ2ය. 1918 ජනවා+ 22 (ෙපබරවා+ 4) *න ඔØ ෙමෙ$ ëîය: “සෑම 
ක7හලUම, සෑම ෙකා7පැ∂යUම තම තම>ෙY සැපÉ7 ලබාග>න හ∞දාවU 

හැ*ය ÉçV. පා> ෙහායාග>න සෑම ෙකෙනUවම õදාන7 කරmය ÉçV. 

$ෙවßඡාෙව> ඉ*+ප' වන අය පමණU ෙනෙමV, න∞'  සහ∞ë> 5යQල>ම. 

ෙ7 සඳහා සහෙයrගය දUව>නට ය7 අෙයU අසම' ෙවනවා න7 එයාෙY 
සලාක කා÷ එක Uෂණ.ව රජයට පවරා ගä ඇත.”  24

 1918 ජනවා+ 31 වැ!දා ෙබ›$Ñ ëෙටාN$U 5ට ආපÜ පැp∂ පÜ, ආහාර 

සහ පdවාහන අ4ෙ&ක ෙකාpසෙ7 පdධා!යා ෙලස ෙට¨ාÑ$. ප'îම, “ආහාර 
ගැන ආඥාදායක'වය” දUවන පළ∞ ,යවර, “ආහාර දඩය7 කර>නට” 

ආi ෙව> ෙදන ලද ïරණා'මක වැදග'කම පැහැ*ë කරන ලúණ mය. 

 E. Berard, “Porquoi les bolcheviks ont-ils quitté Petrograd?” Cahiers du monde ruses et 23

soviétique, 34 (October-December 1993), 507-528.

 Lenin, Polnoe sobranie sochinenii, 35:311.24
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ෙපබරවා+ මාසය මැද ~ ෙල!> ෙ7 ෙකාpසම ෙවත යවන ලද ක- සටහ> 

!ෙයrගයU පd4Uෙ|ප mය. ආහාර ,Æබඳ ජනතා ෙකාp$සා& ෙල5> ෙට¨ාÑ$. 

හැෙර>නට ඇෙලUසැ>ඩ& Ñ$Éරෑපා (Aleksandr Tsyurupa) ද cහ. ෙල!> 

සක$ කළ ක- සටහන අäව, 5යü ග7බදවා»> සç 5යü අ4+Uත ආහාර 
ඔSනට ෙදන +5Ñ පත ,Æෙගන රජයට බාර *ය ÉçV. !යpත කාලය çළ 

සැපÉ7 බාර ~ම පැහැර හ+න සෑම අෙයUටම ෙව° තබා මරා දමä ලබV. “ෙ7 

ෙයrජනාව .යවR~ අ,ට .ය>න වචන නැ4ව âයා,” යැV Ñ$Éරෑපා 5ය මතක 
සටහ> වල ëයV. “ෙමවැ! වoාපෘ4යU ෙමෙහයîම යä මහා mශාල 

පdමාණය.> ඝාතන ඇ4 කරව>නU. ෙල!>ෙY වoාපෘ4ය සරලවම .Nෙවා' 

අ'හැරල දැ∞ව.”  25

 ෙ7 5Rãය ඉතා පැහැ*ëවම සතoය ත'වය ෙප>ä7 කර>න.. 1918 

උදාව සමඟ, ෙල!> හÜව 5jෙ2 ඔØ m5>ම ෙගෙනන ලද ත'වයකV. මහා 

කා&pක ෙU>” çල ද.>නට ලැòණ හා!කර සැපÉ7 ත'වය> ගැන ඔØ 

5' කරදරෙය> පÜmය. මහ' ග7බද වැ5ය>ෙY සාs/කය මැRෙR ඒවා 
ෙපäෙ> ත! c ෙබාQෙෂmU බලෙකා- ෙලස.!. 5ය පd4ප'4 .5වU 

ෙවන$ ෙනාකර, අවශo ධානo ලබාග>නට ඔØ ඕනෑම ෙදයU කර>නට 

õදාන7ව 5jෙ2ය. ග7බද වැ5ය>ට ඔS>ෙY ෙවෙහෙ$ ඵලදාව ඔS> 
ෙවäෙව> තබාග>නට', ,ට4> එන ඇªë ගැ»7 පd4Uෙ|පයට', උවමනා 

mය. නව ෙර≥මයට අවශo cෙ2 අ&_දෙ2 ~ ඔS>ෙY සලúණ තබ>නටV. ඒ' 

ඔS> ආ&µක සැපÉම හ+යාකාරව 5Rධ ෙව>ෙ> ෙකෙ$දැV ය>න වටහා 
ගැfම පd4Uෙ|ප කළහ. ඔSනට උවමනා cෙ2 එ>න එ>නම ව&ධනය ෙවන 

ආරා≥ක ත'වයU ෙල5> ඔS> l- ත'වය පාලනය කරග>නටV. එ/ ~ 

∞Øණ *ය Éç ගැ-ම මඟ හ+>නට ෙනාහැ. cව.. 

 ෙබ›$Ñ ëෙටාN$U සාකßඡා අසා&ථක îෙම> 1918 ෙපබරවා+ 21 වැ!දා 
ජ&ම> හ∞දාව Ümශාල á7 පdමාණයU අQලාෙගන ඉ*+යට එ>නට සම' cහ. 

සමාජවා~ –තෘøpය අවදානමකට වැÖ ඇතැV ආi ව !ෙNදනය කළහ. 

ආක≠ම∂කය>ට එෙර/ව mDලîය කටÉç සඳහා c කැඳîම සමඟ ආෙN මහා 
∑ෂණයකට කැඳîම.: “5යü හçරැ ඒජ>තවරැ , සමෙDUෂකය>, 

ර$4යාlකාරය>, පd4mDලîය උRෙඝrෂකය>, සහ ජ&ම> ඔ'çකරැව> l- 

 Russian Center for the Conservation and Study of Historic Documents, Moscow (henceforth 25

RTsKhIDNI), 158\1\1\10; Pavlyuchenkov, Krestyanskii Brest, p. 29.
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තැන ෙව° තබා මරා දමä ලැෙ“.”  ෙ7 !ෙNදනය සා&ථ ක ෙල 5> 5යü 26

හ∞දා කලාපය>/ ,/ටවä ලැ´ය. 1918 මා&ç 3 වැ!දා, ෙබ›$Ñ ëෙටාN$U 

/ සාම එකඟතාවෙය> c පÜව එ/ fතoාä¥ල බලය පdාෙයrâක වශෙය> 

නැ4î âෙ2ය. f4මය ෙලස.> මරණ ද˙වම නැවත පd4|ඨාපනය වäෙ2 
1918 È! 16 වැ!දාය. ෙකෙ$ Sවද, 1918 ෙපබරවා+ 5ට ෙචකා m5> ල' 

ෙව°තබා මරා දැ«7 ගණනාවU කරන ල*. ඒවා හ∞දා කලාප වë> ,ටත ~ ද 

5Rධ cහ. 

 1918 මා&ç 10 වැ!දා ආi ව ෙපෙට¨ාග‘ෑ÷ වë>, නව අග නගරය c 

ෙමා$කN ෙවත ෙගන යන ල*. ෙක≠7ë> අසල ෙබාQෂායා ‡“ය>කා î*ෙ2, 

කÆ> රUෂණ ෙකා7පැ∂කයට අV4 c ෙගාඩනැªQලක, ෙචකා sල$ථානය 
,/-වන ල*. ෙසrmයÑ ෙර≥මෙ2 කඩා වැÖම ෙතU mmධාකාර c න7 වë> 

(GPU, OGPU, NKVD, MVD, සහ KGB  යනා~ න7 ඇçüව) ෙචකා 5ය 

වාස$ථානය කරග'ෙ' ෙමම ෙගාඩනැªQලV. මා&çෙN යා>ත7 600 U පමණ 

c ,+සU ෙව4> පට> ග' ෙචකා ෙ$වකය> 1918 Èë මාසෙ2 එ/ මධoම 
sල$ථානය ෙවතට යR~ 2,000 U දUවා වැ° î 5jයහ. එයට mෙ{ෂ හ∞දාවල 

5j සංඛoාව ඇçළ' නැත. ඒ *නෙ2 ~, රට ©රා m5ර 5j ප+$ථාfය 

ෙසrmයÑවා~> ෙY දැවැ>ත සංmධානය අධoUෂණය .Çෙ7 කා&ය භාරය ලැ´ 
4òණ ‘අභo>තර කටÉç සඳහා c ජනතාවෙY ෙකාp$සා&’ කා&යාලෙ2 

ෙ$වක සංඛoාව 400 U පමණU mය. 

 ෙචකා m5> ඔS>ෙY පළ∞ පdධාන ෙමෙහÉම *ය' කරන ලRෙR 1918 
අෙපdQ 11-12 රා4ùෙ2 ~ ය. ඔS>ෙY mෙ{ෂ හ∞දා කාiඩ වë> ෙයාදාග' 

1,000 ,+p ෙමා$කNවල අරා≥කවා~ බල $ථාන m$සU ෙවත කඩා වැlනහ. 

පැය ./පයU ©රා දැ°ව සට> වැlණ ඔS>, ආරා≥කවා~> 520 U අ' 

අඩංXවට ග'හ. “මං පහර>න>” යැV හΩ>වා ල' ෙව° තබා මැÇ7 වë> 25 
U මරා දමන ල*. ඒ පද වහර එතැ> 5ට ව&ජනෙ2 ෙය~ 5jන ශtpකය>, 

රජෙ2 Éද හ∞දා ෙ$වෙය> පළා යන අය, සහ බලහ'කාරෙය> ධානo ග!R~ 

පd4ෙරrධය දUවන ග7බදවා»>වද හΩ>ව>නට ෙයාදා ගැ!ණ.  27

 Dekrety sovetskoi vlasti (Decrees of the Soviet regime) (Moscow: Gos. izd-vo polis. lit-ry, 26

1957-), 1:490-491.

 P. G. Sofinov, Ocherki Istorii vserossiiskoi chrezvychainoi komissii (Outline of the history of the 27

All-Russian Extraordinary Commission) (Moscow: Gos. izd-vo polit. lit-ry, 1960), pp. 43-44; 
Leggett, The Cheka, p. 35.
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 ෙ7 පළ∞ ජයග‘හණෙය> පÜව, ෙමා$කN සහ ෙපෙට¨ාග‘ෑ÷ යන නගර 

ෙදෙUම ෙවන' “සාමකරණ” ෙමෙහÉ7 5lmය. 1918 අෙDdQ 29 වැ!දා 

ජ&5>$.ි මධoම mධායක කp-ව ෙවත ëÉමU යවp> ෙචකා සඳහා ස7ප' 

සෑෙහන පdමාණය.> වැ° කර>න යැV ඉQලා 5jෙ2ය. “ෙ7 mෙ{ෂ කාලෙ2 
~,” යැV ෙÁ ëîය, “හැම පැ'ත.>ම එන පd4mDලîය .≠යා වැ°îම හ∞ෙN 

ෙචකා කටÉç අ4 මහ' ෙලස.> වැ°ෙවන එක අ!වා&ෙය>ම 5Rධ ෙවV.”  28

 ජ&5>$.ි සඳහ> කරන ෙ7 “mෙ{ෂ කාලය”, එ>න එ>නම වැ° ෙවන 
ෛවරයU ෙබාQෙෂmUවා~>ට එQල ෙවන ලRදා c ද, ඒ ජනතාවට එෙර/ව 

ම &ධන ය ශU4ම' ෙව න ල Rදා c ද , ෙR ශ පා ල න සහ ආ &µක 

ආඥාදායක'වයU $ථා,ත කර>නට  පට> ග' ඒ කාලය, ඇ'ත වශෙය>ම 
ïරණා'මක ÉගයU ෙ$ ෙපf යV. 1917 ඔUෙතrබරෙ2 5ට ෙබාQෙෂmUවා~> 

සාමානo ජනතාවෙY ∏mතය *Éq කර>නට .5වU කර ෙනා4ò∂. 1917 

වසර ©රා එකç c sëක !දහ$ අVï> ර.>නට' .5වU කර ෙනා4ò∂. 

ඔS> ~&ඝ කාලයU 4$ෙ$ ෙපරැ7 ©රන ලද ඉඩ7 අQලා ගැfෙ7 අවසරය 
ග7බද වැ5ය>ට ෙද>නට ඉ*+ප' c එකම ෙRශපාලන බලය හැjයට 5jය 

ෙබාQෙෂmUවා~>ව දැ> හැÂ>ෙව>නට ගැäෙi, ග7බද වැ5ය>ෙY ෙවෙහෙ$ 

ඵලදාව ෙසාරක7 කර>නට එන ෙකාpÉ!$Ñවා~> හැjයටV. ග7බද වැ5ය> 
කQපනා කළහ. ඔSනට ඉඩ7 ලබා l> ෙබාQෙෂmUවා~>, ඔS>ව !දහ$ 

.Çමට කDප7 ඉQලන බවU ෙප>වන ෙකාpÉ!$Ñවා~>, ඔS>ෙY වෙ' ඇ4 

කpසය පවා ඉQලන අය, ෙ7 එකම ජනතාවU mය හැ.ද? 

 ජය පරාජය úමන පැ'තකට ෙහr අ'ප' mය හැ. ෙල5> පැව4 1918 

වස>තය ïරණා'මක කාලය.. ෙසrmයÑවා~> ෙ7 ෙවR~ තවම' ∞ඛවාඩ7 

බැÂ රජෙ2 සරල ෙමවල7 බවට හරවා ෙනා4áණ. ෙබාQෙෂmUවා~> සහ 

මධo$ථ සමාජවා~> අතර සැබෑ ෙRශපාලන mවාදය සඳහා ෙසrmයÑවා~>ෙY 
සංසදය mවෘතව 4áණ. *නපතා පාෙÁ බැට කෑවද mරැRධවා~ ©ව'ප' 

පැව4ණ. ජන,dය සහෙයrගය ලබාගැfම ,∂ස mmධ ආයතන තරඟ කළ 

ෙහV> ෙRශපාලන ∏mතය ඉතා සරැ ෙල5> ව&ධනය mය. ∏වන ත'වය>  
,+Øණ ෙම>ම නගර සහ ගම අතර ආ&µක සබඳතා සහ∞ë> áඳ වැ-ණ 

ෙව4> සලúq ෙවන ෙ7 කාලය çල ~, සමාජවා~ mDලîයවා~> සහ 

ෙම>ෂmUවා~> පd4Uෙ|ප කළ ෙනාහැ. ෙRශපාලන ජයග‘හණ අ'ප' 
කරග'හ. නව ෙසrmයÑවා~> සඳහා පැවැ'Sණ මැ4වරණ çළ ~, වංචාකාÇ 

 Belov, Iz istorii VChk, pp. 112-113.28
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ඡ>ද සහ ත&ජනෙය> áයගැ>î7 තරමක පdමාණයU පැව4යද, ඡ>දය පැව4 

සහ පd4ඵල මහජනතාව ෙවත ද>වන ලද පdධාන පළා' සභා ආසන 4හක ~ 

එV> 19 U සඳහා ඔS> පැහැ*ë ජයග‘හණ ලබාග>නට සම' cහ.  29

 ෙRශපාලන සහ ආ&µක යන ෙපර∞q ෙදක çÆ>ම ආඥාදායක'වය දැ° 
කරp> ආi ව පd4චාර දැUîය. අ4 mශාල ෙලස.> ස7බ>óකරණ කඩා 

වැÖ 4´ෙ7 පd4ඵලය cෙ2 ආ&µක ෙබදා හැÇ7 පRධ4 කඩා වැÖමV. 

mෙ{ෂෙය>ම l7+ය මා&ග ස7බ>ධෙය>, ෙගාmය> සç c 5යü *+ග>වන 
~මනාව> නැ4ව âෙ2ය. කා&pක !|පාදන ෙනාමැ4 îම !සා ඔS>ෙY 

!|පාදන m.±ම සඳහා උෙදorගයU ග7බද  වැ5ය> çළ ෙනාîය. එ/ ~ 

sëක ගැටüව cෙ2 හ∞දාවට සහ නගර වලට, එන7 බල ආසනයට සහ වැඩ 
කරන ජනතාවට, ආහාර සැපÉම සහ4ක කර>ෙ> ෙකෙ$ද .යාV. ෙබාQෙෂmU 

ආi වට 4òෙi ෙතrරා ගැf7 ෙදක.: එUෙකr ය7 m*යක ෙවළඳෙපාල 

ආ&µකයU නැවත පණගැ>îම නැ'න7 අමතර »මා .Ç7 පැනîමV. පරණ 

ක≠මය mනාශ .Çෙ7 අර∞ෙණ> ඒ සඳහා තව' lර *ග යා Éç යැV 
m{වාසෙය>, ඔS> ෙතrරාග'ෙ' ෙදවැ>නV.  

 ෙසrmයÑවා~>ෙY මධoම mධායක කp-ව ඉ*+ෙ2 කථා කරp>, 1918 

අෙDdQ 29 වැ!දා ෙල!>, ඍ‹වම කාරණයට බැ$ෙ$ය: “úඩා ඉඩ7 /pය>, 
ඉඩම.> ෙකාටසU පමණU අV4ය 4_ අය, ධනවා~> සහ පdධාන ඉඩ7 

/pකරැව> පළවා හ+>නට කාලය උදා Sණාම !&ධන පං4ය එUක කරට කර 

සට> වැlණා. ඒ' දැ> අ, යන පාරවQ ෙදකට ෙබ*ල. úඩා ඉඩ7 /pය> 
හැම mටම 5jෙ2 mනය සහ සංmධානය ගැන 4ෙබන áය.>. දැ> උදාෙවලා 

4ෙය>ෙන ඔS>ට එෙර/වන සහ .5l සමාවU ෙනාෙප>වන කාලයV.”  jක 30

*නකට පÜව ආහාර සඳහා c ජනතාවෙY ෙකාp$සා& m5> එයම සභාවට 

àෙNය:  “මම එය mවෘතව .යනවා; අ, දැ> ඉ>ෙ> ÉRධයක, ඉ4> අ, 
අවශo ධානo අ,ට ලැෙබ>ෙ> çවUú වë> පමණV.” ෙට¨ාÑ$. m5> ෙමය ද 

එකç කෙÃය:  “5mQ ÉRධය පමණV අ,ට දැ> ඇ4 එකම ෙතrරා ගැfම. පා> 

සඳහා ඇ4 අරගලය 5mQ ÉRධයV…. 5mQ ÉRධය *XකQ *ෙ>වා!“  31

 Brovkin, The Mensheviks after October, p. 159.29

 Lenin, Polnoe sobranie sochinenii, 36:265.30

 Protokoly zasedanii VSIK 4-sozyva, Stenograficheskii otchet (Protocols of the sessions of the 31

CEC in the fourth phase: Stenographic account) (Moscow, 1918), pp. 250, 389.
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 ෙබාQෙෂmUවා~ නායකෙයU c කාQ රෙඩU 1921 ëfl සටහන.> 1918 

වස>තෙ2 පැව4 ෙබාQෙෂmUවා~>ෙY පd4ප'4 ෙමානවාදැV ෙපf යV. ඒ රç 

හ∞දා සහ Ül හ∞දා අතර වසර ෙදකක අmග' සටන *ගහැෙර>නට මාස 

./පයකට ෙපර ëflව.: 

ග7බදවා»>ට රජෙය> ඉඩ7 ලැòණා පමණV. ඒ අය හ∞දා ෙපර∞q 

වë> ආපÜ ග7á7 බලා ආවා පමණV. ඔS> තම තම çවUú ළඟ 

තබාෙගන ඇත. ඉ4> රජය ගැන දUවන ඔS>ෙY හැ*යාව “කාටද ඒක 
ඕනෑ?” ය>ෙන> ෙකjෙය> සාරාංශ කරත හැ.V. එය ගැන ඔSනට 

.5l උවමනාවU නැත. අ, ය7 ආකාරයක ආහාර බRදU ෙගනාවා 

න7, එය සඵල ෙනාවä ඇත. ම>ද, .5l රාජo පRධ4යU ඉ4+ î 
නැ4 !සV. පරණ  ක≠මය අçරැදහ>ව ඇත. බලහ'කාරය ෙයාදා 

ෙනාග'තා න7 ග7බදවැ5ය> .5වU අ,ට බාර ෙද>ෙ> නැත. ඉ4> 

1918 ∞Q කාලෙ2 ~ අෙD ක&තවoය ඉතා සරල cව.: ග7බද 

වැ5ය>ට සරල කාරණා ෙදකU වටහා ෙද>නට අවශo mය: ඔS> 
!|පාදනය කළ දැයට රජයට ය7 අV4යU ඇ4 බව', සහ ඒ අVï> 

ෙමෙහයව>නට එයට ක≠මෙNද 4ෙබන බව'ය.”  32

 ෙබාQෙෂmUවා~ ආi ව m5> 1918 මැV සහ È! මාස වල ~, 5mQ 
ÉRධ කාලෙ2 පdාර7භය සඳහා ïරණා'මක ,යවර ෙදකU ග>නා ල*. එය පÜ 

කාලෙ2 ~ හැÂ>ෙව>ෙ> “Éධ ෙකාpÉ!$Ñවාදය” යäෙව!. 1918 මා&ç 13 

වැ!දා ‘ආහාර සඳහා c ජනතා ෙකාp$සා&’ ෙවතට අ4ෙ&ක බල පැව+ණ. ඒ 
“ආහාර හ∞දාව” ,/-îම සඳහා අවශo 5යü ආහාර ”වo කැඳîෙ7 

බලතලයV. Èë මාසය ෙවR~ 12,000 ක පමණ ,+සU “ආහාර බලඇ∂” වල 

!යැÏ 5jයහ. එ/ උßච ව&ෂය c 1920 වසෙ& ~ 24,000 කට වැ° ,+p, එV> 

බාගයකට වැ°ය> අය ෙපෙට¨ාග‘ෑඩෙ2 රZ.යා අ/pîම !සා, ෙහාඳ ප°යU සහ 
රජයට පවරාග' ආහාරවë> සමාäපා4ක ෙකාටසU ලැෙබන ෙපාෙරා>lව මත 

එකç c ශtpකය> cහ. ෙදවැ! ïරණා'මක ,යවර cෙ2 1918 È! 11 

!ෙයrගයV. එV> ග7බද lDප' වැ5ය>ෙY කp- ,/-වන ල*. ඔS>ට බාර 
cෙ2 ආහාර බලඇ∂ සමඟ ස«පව කටÉç .ÇමV. අ4+Uත ආහාර රජයට 

පවරා ගැfෙ7 ~ ඔSනට ඒ ලාබෙය> ෙකාටසUද, ඔSනට වැ°ෙය> යහප' 

ආ&µක ඇ4 ග7බද වැ5ය> ෙව4> ලබාග>නා ය7.5 කෘ¡කා&pක අ4+Uත 
ඔS>ට තබාගැfෙ7 හැ.යාවද ෙපාෙරා>l mණ. ග7බද mõ ෙසrmයÑවා~>ව 

 Karl Radek, “Puti russkoi revoyiutsii” (The paths of the Russian Revolution), Krasnaya, no. 4 32

(November 1921), 188.
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(සමාජවා~ mDලîයවාදෙ2 අV°යෙලා≥යෙ> ෙකළ» ඇතැV ද ඒ !සා m{වාස 

කර>නට ෙනාහැ. අය යැV ද රජය m5> සලකන ලද අය), අV> කරp> 

ඔSනට 4á ත'වය ෙ7 lDප' ග7වැ5ය>ෙY කp- m5> අ'ප' කරග>නා 

ල*. අණ ලැòණ .≠යාව> කර>නට —එන7 අෙනú' අයෙY ෙවෙහෙ$ ඵලදාව 
බලහ'කාරෙය> අQලා ගැfම— සහ එය *+ම' කරîම සඳහා ෙදන ලද 

අŒෙDdරණය> (බලය, ධනව' අය ගැන RෙNෂය සහ ඉßඡාභංග'ව ආෙNගය, 

සහ එකç කරග>නට සම' cෙව> ෙකාටසU තබාගත හැ. ෙපාෙරා>lව), 
යනා*ෙය> ග7මානවල ද.>නට ලැòq ෙ7 පdථම ෙබාQෙෂmUවා~ 

!ෙයr≥තය>ෙY බලය සැබැm> ෙකෙ$ cවාදැV 5තාගත හැ.V. ඇ>°ÿයා 

ග‘ා5ෙයr5 (Andrea Graziosi) 4Éq ෙල5> සඳහ> කරන ප+*: “ෙ7 ජනතාවට, 
අෙDUෂාව ෙවäෙව> කැපî 5jයS>ට —නැ'න7 නව රාජoයට— තම>ෙY 

ෙනාෙN යැV .යත ෙනාහැ. සංmධානා'මක ධා+තා බලය අ'වැQ බැඳ ග'ෙ' 

වඩා' lබල ෙවp> පැව4 සමාජ¢ය සහ ෙRශපාලන සmඥානය, $ව ත'වය 

*Éq කරගැfෙ7 ආශාව, සහ ම'පැනට ඇ“බැ/ය  ෙම>ම පSQ සංග‘හවාදය, 
තමනට වඩා පහÆ> 5jයS>ට දUවන කෲර'වය ඇçළ' ස7පdදාVක 

ප>නෙ2 හැ*යාව> සමඟV… අ,ට ෙමතැන ඇ'ෙ' නව mDලවයට +ංගා ග' 

සාමානo ජනතාවෙY mDලවෙ2 ‘ජවය’ úමන ආකාරයU cවාදැV දUවන ෙහාඳ 
උදාහරණය..”  33

 ∞Q ජයග‘හණයU ./පයU 4òණද, ‘lDපç> සඳහා සංmධාන' කරන 

ලද කp- ∞Q බ/>නට ෙබාෙහr කාලයU ගත mය. ග7බද වැ5ය> අතර 5j 
ඉතාම'ම lDප'ම ෙකාටස භාmතා කරන ලද අදහස çÆ> ෙපf ය>ෙ> 

ෙබාQෙෂmUවා~>ට ග7බද සමාජය ගැන ෙකාතර7 දැ° අm{වාසයU 4òණාද 

ය>නV. ෙ7 සරල බව.> දUවන මාU$වා~ මෙනrරටාවට අäව ඔS> 

ප+කQපනය කෙÃ එය සට> ව*න පං4 හැjයට ෙබද>නටV. ඒ' 
mෙ{ෂෙය>ම නගරෙය> පැp∂ නාΩනන අ∞'ත> හ∞ෙN ~ ඔS> අත+> 

*$cෙ2 දැ° එකç∞වU ෙලrකයට දැUîමV. අ4+Uත පවරාගැfම ගැන පd{න 

ඇ4ෙවR~, සෑම ගම.>ම පාෙÁ සාමානා'මතාවා~ සහ පdජාව ගැන තැà7 
උ'සාහය.> ෙතාරව ෙපරට ඒම 5Rධ cහ. ඉ4> ධනව' ග7බද වැ5ය> jක 

ෙදෙනUව /ංසා –ඩාවට ලU .Çම ෙවäවට, ජනතාවෙY අවශoතා වලට අäව, 

රජයට පවරාග' දැV> වැ° ෙකාටස එම ග7මානෙ2ම නැවත ෙබදා හැÇම 
සරලව 5Rධ mය. ෙ7 පd4ප'4ය !සා රෙÑ මැද පළා'වල 5j mශාල ගැp 
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ෙකාÑඨාශය Øදකලා cහ. එV> අසçට නැවත' රජය>නට පට> ග4. mmධ 

පළා' වë> ගැ-7 හටග4. ආහාර බල ඇ∂ වල කෲර'වය හ∞ෙN, ඒවාට 

සහාය ලැòෙ> හ∞දාෙව> ෙහr ෙචකා කiඩාය7 වë>, 1918 È! මාසෙ2 5ට 

සැබෑ ග+Qලා බලයU ඇ4ෙවp> පැව4ණ. úලාU පd4mDලව යැV 
ෙබාQෙෂmUවා~> m5> හΩ>වä ලැ_ Èë සහ අෙගr$ç මාස වල ඇ4 c 

ග7බද කැරë 110 U *ග හැරැෙi ඔS> පාලනය කරන ලද කලාප වë>මV. 

1917 ~ ඉඩ7 අQලා ගැfම ගැන mරැRධ'වයU ෙනාදUවා ලබාග>නා ලද 
m{වාසය ෙබාQෙෂmUවා~>ට ස4 ./පයක ~ වා|ප î යන ෙලස.> Uෂයව 

âෙ2ය. වසර çනකට වඩා කාලයU çළ ෙ7 ආහාර කැඳîෙ7 පd4ප'4ය දහ$ 

ගණන.> කැරë සහ අරගල ඇ4 කර>නට සම' mය. ඒවා සැබෑ ග7බද 
වැ5ය>ෙY ÉRධ බවට හැÇ සමනය .Çම සඳහා භයානක පdචiඩ'වය ෙයාදා 

ගැä∂. 

 1918 වස>තෙ2 පැව4 ආඥාදායක'වෙ2 දැ° බෙව> ආ ෙRශපාලන 

ඵලmපාකය cෙ2 5යü ෙබාQෙෂmUවා~ ෙනාවන ©ව'ප' වසා දැ«ම, 5යü 
ෙබාQෙෂmUවා~ ෙනාවන ෙසrmයÑ සංmධාන බලහ'කාරෙය> mÜරැවා හැÇම, 

mරැRධ පUෂෙ2 නායකය>ව අ' අඩංXවට ගැfම, සහ ෙබාෙහr ව&ජන කෲර 

ෙල5> ම&ධනය .ÇමV. අවසානෙ2 ~ mරැRධ පැ'ෙ' සමාජවා~ ©ව'ප' 205 
U 1918 මැV සහ È! මාස වල ~ වසා දැ∞∂. ෙම>ෂmUවා~ ෙබාෙහාමයU 

නැ'න7 ඔS> කÌගාෙN (Kaluga), Ñව& (Tver), යෙරා$ලා වQ (Yaroslavl) 
+යාසා> (Ryazan), ෙකා$ෙට¨rමා (Kostroma), කාසා> (Kazan), සරෙටාN (Saratov), 
ෙප>සා (Penza), ට7ෙබාN (Tambov), ෙවාෙරා ෙන$ (Voronezh), ඕෙරQ (Orel), 
ෙවාෙලාYඩා (Vologda) mõ සමාජවා~ mDලîය ෙසrmයÑවා~> බලය ෙයාදවp> 

ෙව> ෙව> කර දමන ල*.  හැම තැන.>ම ද.>නට ලැ òෙi  එකම 34

ආකාරයU *ග හැෙරන m*යV. mරැRධ පැ'ත m5> ජයග‘හණය ලබා අනçරැව 
නව ෙසrmයÑ පUෂයU ,/-වා *න ./පයU යR~, හ∞දා බලය කැඳSෙ> 

ෙබාQෙෂmUවා~ බල ඇ∂යU ෙව4!. එය ෙබාෙහr mට ෙචකා බල ඇ∂යU 

mය. ඔS> මාෂQ f4ය පdකාශ කර mරැRධ පැ'ෙ' නායකය> අ' අඩංXවට 
ග'හ. 

 mරැRධ පUෂ m5> ∞ë> *නාග>නා ලද නගරවලට ඔØෙY පdධාන 

ආධාරකරැව> යැc ජ&5>$. ි, බලය භාmතය ගැන ෙනාáයව ෙපf 5jෙය.. 

 Brovkin, The Mensheviks after October, pp. 220-225.34
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එය, ඒ. î. අV U (A. V. Eiduk) ෙවත 1918 මැV 31 වැ!දා Ñව& ෙමෙහÉම 

ගැන π&ණ බලය පවරන ෙමම !යමෙය> පැහැ*ëව ෙපf යV: 

ෙම>ෂmUවා~>ෙY, සමාජවා~ mDලîයවා~>ෙY, සහ අෙනú' 

පd4mDලîය අවජාතකය>ෙY බලපෑමට හÜî ශtpකය> 5යQල>ම 
වැඩ ව&ජනයට බැස 5j4. ඔS> mmධ සමාජවා~ පUෂ වë> හැෙදන 

ආi වU ගැන පdසාදය දUව4. සෑම ටSමකම ෙලාú ෙපr$ට& දම>න. 

ෙසr mයÑවා ~>ට එෙර/ව úම>තùණ කර හÜSවෙහා' , ඒ 
දාම+කය>ව, ෙහාරැ>ව, සමෙDUෂකය>ව, ෙහr පd4mDලîයවා~>ව, 

ෙචකා m5> l- තැන ෙව° තබා මරා දමන බව ඒවාෙය> .ය>න. 

සෑම ò&‹වා» නාග+ක වැ5ෙයU ෙවතට අ4ෙ&ක බRදU පනව>න, 
සහ ඒ අයෙY න7 ලැV$çවU හද>න. ෙRවQ ෙව>න පට> ග!R~ 

එය ඉතා පdෙයrජනව' ෙNm. ඔබ අහනවා ෙකාෙහාමද ප+$ථාfය 

ෙචකා අංශයU සංmධානය කර>ෙ> .යා: ඔබට හැ. පම∂> දැ°ම 

c සසල ෙනාවන හදව' ඇ4 5යü ෙදනාම රZ$ කරව>න, ජනතාවෙY 
කටවQ වහ>න ඔüවට 4යන ෙව° උiඩයU තර7 කා&යUෂම 

ෙදයU ෙවන නැතැV .යා වැටෙහන අයව. අ'දැà7 වë> මට 

ෙප>ව>ෙ> ස7π&ණ ත'වය කණ,ට ෙපරළ>නට ඔබට අවශo 
ෙමවැ! අය Üü ,+සU පමණU බවV.  35

 ෙසrmයÑවා~> !ෙයrජනය කළ mරැRධ පැ'ත mÜරැවා හැÇම', සහ 

1918 È! 14 වැ!දා ෙසrmයÑවා~>ෙY සම$ත-රැ5ය> මධoම mධායක 
කp-ෙව> 5යü ෙම>ෂmUවා~> සම සමාජවා~ mDලîයවා~> ෙනරපා 

හැÇම' !සා !&ධන පං4ය mõ ෙබාෙහr නගරවල උRෙඝrෂණ සහ වැඩ 

ව&ජන හට ගැä∂. එෙ$ම ත'වය තව' බරපතල කරp> ආහාර ත'වය තව 

lරට' *â> *ගටම ,+ෙහp> පැව4ණ. ෙපෙට¨ාග‘ෑඩය අසල ,/j ෙකාQ,ෙනr 
(Kolpino) / මා5ක පා> සලාකය රා'තQ ෙදකU පමණකට පහළ බැ»ම !සා 

ශtpකය> m5> සංmධානය කරන ලද úසâ! ද>වන පාගමනU ෙවතට ෙව° 

තබ>න .යා ෙචකා අංශයක නායකයා 5ය භට හ∞දාවට අණ l>ෙ>ය. දහ 
ෙදෙනU pය âයහ. එ*නම, රç හ∞දා බල ඇ∂යU m5> එකත+>බ&Y 

(Ekaterinburg) අසල c ෙබෙරෙසාෙවා$. (Berezovosky) ක7හෙQ රZ$îමකට 

සහභා¬ c පහෙළා$ ෙදෙනU මරා දමන ල*. ඔS> රZ$ව 5jෙ2 නගරෙ2 
වැ°ෙය>ම අගයU 4á ෙRපල රජෙ2 නාමෙය> පවරාෙගන, ò&‹වා5ය 

 RTsKhIDNI, 17\6\384\97-98.35
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ෙවäෙව> පනවන ලද රෑබQ 150 ක බRද ඔS> අෙ' තබා ග', ෙබාQෙෂmU 

ෙකාp$සා&වරැ>ට එෙර/ව උRෙඝrෂණයU .ÇමටV. ඊ ළඟ දවෙ$ පළාෙ' 

!ලධාÇ> මාෂQ f4ය පdකාශ කළහ. එ/ ~ පළාෙ' ෙචකා m5> Uෂ∂කව 

දාහතර ෙදෙනUව ෙව° තබා මරා දැsහ. ඒ' ඒ ගැන ඔS> ෙමා$කN 
sල$ථානයට වා&තා ෙනාකළහ.  36

 1918 මැV සහ È! අග කාලය> / ~, ෙසා&ෙමාෙවා (Sormovo), 
යෙරා$ලාවQ, සහ -ලා (Tula), එෙම>ම කා&pක නගර c උරQ$U (Uralsk), 
!$!-ටâQ (Nizhni-Tagil) ෙබෙලාෙරÑ$U (Beloretsk), $ලා-$Ñ (Zlatoust) සහ 

එකත+>බ&Y /  !&ධන පං4ෙ2 ජනතාව එUc ෙපළපාë ගණනාවU ෙQ 

හැêෙම> නවතා දැpණ. පළා' මÑටp> 5j ෙචකා ෙ7 ම&ධන සඳහා එ>න 
එ>නම මැ*හ'වන බව ෙප>වන සාU¡ ලැෙබ>ෙ> වැඩ කරන පං4 

ප+සරවල වැ° වැ°ෙය> ද.>නට ලැෙබන සට> පාඨ වë!. Ñසා&වා~ රහ$ 

ෙපාê5ය ෙනාෙහා' "නව ඕUÁරානා" (New Okhrana) වැඩ කර>ෙ> ඔS> .fl 

ප+* “ෙකාp$සා&ප4වාදය”  (commissarocracy) ෙවäෙව!. 37

 1918 È! 8 5ට 11 දUවා පැවැ'c පළ∞ ෙචකා සංmධානෙ2 සම$ත-

රැ5ය> ස7ම>තùණෙ2 සභාප4 ෙල5> කටÉç කෙÃ ජ&5>$.ි mය. එ/ 

රZ.යාෙN !Éç 12,000 ක ,+p>ට අමතරව පළා' අංශ හතÆ$ çන.> 
!ෙයr≥තය> 100 U එයට සහභා¬ cහ. 1918 වසර අවසානය ෙවR~ ෙ7 

සංඛoාව 40,000 U දUවා ඉහළ යන ල*. 1921 වසර ∞Q කාලය ෙවR~ 280,000 

කට වැ° ,+සU එ/ 5jයහ. ඔS> .යා 5jෙ2 ෙසrmයÑවා~>ට ඉහÆ> 
ඔS> 5jන බවV. එෙ$ම සමහර ෙබාQෙෂmUවා~>ට අäව, ඔS> පUෂයට ද 

ඉහÆ> 5j ඔS> ස7ම>තùණෙ2 ~ ඔS>ෙY අර∞ණ පdකාශ කෙÃ “ෙසrmයÑ 

රැ5යාෙN උ'තÇතර බලා'මක බලය ෙයාදව>නා හැjයට ජනපදෙ2 හැම තැන 

ඇ4 පd4mDලවයට එෙර/ සටන සඳහා ස7π&ණ වගàම ග>නා බවV.” ඒ 
ස7ම>තùණය අවසානෙ2 ~ ඔS> තම> සඳහා !ෙNදනය කරග' Úpකාව 

අනාවරණය කෙÃ â7හානෙ2 ~ සලúq කරන පd4mDලîය දැවැ>ත රZQල 

එ>නට' පdථමෙය> ෙRශපාලන ෙපාê5ය m5> ඒ වනmට' කරන ලද කටÉç 
ෙකාතර7 ©üQව පැ4ර 4òණාදැV .යාV. ‡“යා>කා sල$ථානෙ2 ආකෘ4ය 

 Novaya zhizn’, 1 Jun 1918, p. 4.36

 N. Bernstam, Ural i Prikamie, noyabr’ 1917-yanvar’ 1919 (The Ural and Kama regions, 37

November 1917-January 1919) (Paris: YMCA Press, 1982).
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ප+Rෙද> සංmධානය කරන ලද ඒ ඒ පdෙR…ය ෙචකා m5> පහත අÉ+> තව 

ෙදපා&තෙ7>ç සහ කා&යාල ,/-වා ගත Éç mය: 

1. ෙතාරçරැ ෙදපා&තෙ7>çව. කා&යාල: රç හ∞දාව, රාජාi  ක≠මයට 

සහෙයrගය දUවන අය, කැෙඩÑ, දU¡ණාංශ සමාජවා~ mDලîයවා~> 
සහ ෙම>ෂmUවා~>, ආරා≥කවා~>, ò&‹වා5ය සහ පQë යන ජනතාව, 

වෘ'ïය සp4 සහ ශtpක කp-, සහ mෙR†කය>. ඒ ඒ !යpත 

කා&යාල m5> ඉහත ව&¬කරණ අäව සැකකරැව>ෙY ලැV$ç හැ*ය 
ÉçV. 

2. පd4mDලîය අරගලයට එෙර/ ෙදපා&තෙ7>çව. කා&යාල: රç හ∞දාව, 

රාජාi  ක≠මයට සහෙයrගය දUවන අය, කැෙඩÑ, දU¡ණාංශ සමාජවා~ 
mDලîයවා~> සහ ෙම>ෂmUවා~>, අරා≥කවා~>, වෘ'ïය සp4, 

ජා4ක Ü‡ ජනව&ග, mෙR†කය>, ම'පැ> වලට ඇ“බැ/ය, 

සංmධානා'මක ජනවා&âක සංහාරය සහ මහජන mනය, සහ මාධo 

කටÉç.  

3. සමෙDUෂණයට එෙර/ අරගලය සහ අãකා+ෙ2 ˝ෂණ ගැන c 

ෙදපා&තෙ7>çව. 

4. පdවාහන, ජනමාධo සහ වරාය සඳහා ෙදපා&තෙ7>çව 

5. ෙමෙහÉ7 ෙදපා&තෙ7>çව, mෙ{ෂ ෙචකා අංශ ඇçළ'.  38

 ෙචකාෙY සම$ත-රැ5යාä ස7ම>තùණය !මාî *න ෙදකකට පÜව, 

ආi ව m5> 1917 ෙපබරවා+ මාසෙ2 පැව4 mDලවෙය> පÜව 
sෙලr'පාටනය කර දමා 4òණ මරණ ද˙වම නැවත' $ථාපනය කරන ල*. 

1917 Èë මාසෙ2 ~ ෙකෙර>$. / ~ නැවත එය !ල වශෙය> $ථා,ත Sව' 

එය ෙයාදා ෙගන 4òෙi හ∞දා පාලනය යටෙ' පැව4 පdෙRශවල Éද ෙපර∞ෙi 

~ පම∂. 1917 ඔUෙතrබ& 26 (ෙනාවැ7බ& 8) *න පැව4 ෙසrmයÑවා~>ෙY 
ෙදවැ! ෙකාංග‘සය ග>නා ලද ∞Q ïරණයU cෙ2 මරණ ද˙වම 

sෙලr'පාටනය .ÇමV. ඒ ïරණය ගැන ෙල!> ෙකrපාm|ට cෙ2ය: “එය 

 “Instruktsii-Chrezvychainym Komissiyam” (Instructions to local Chekas), 1 December 1918, 38

Nikolaevsky Archives, Hoover Institution, quoted in Leggett, The Cheka, pp. 39-40.
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වැරZRදU. සමාව ෙද>න බැ+ l&වලතාවයU, අ/ංසාවා~ ∞ලාවU!”  ෙල!> සහ 39

ජ&5>$.ි එය නැවත ,/-වා ග>නට !තරම උ'සාහ කරp> 5jය ද, .5l 

“Üü Üü වැර* ෙසායන f4 ගැ4යාවU” ෙනාමැ4ව, ෙචකා වැ! f4ෙය> 

,ටත 5jp> වැඩ කරන සංmධාන çÆ> එය පdාෙයrâකව කැම4 mෙටක ෙයාදා 
ගත හැ. බව ෙහාÂ> දැන 5jයහ. mDලîය උසාmයU m5> ෙදන පdථම 

f4මය මරණ ද˙වම 1918 È! 21 ï>l mය; “fතoාfi¥ලව” මරා දැ«මට 

!යම c පdථම “පd4mDලîයවා*යා” අRpරාQ ඒ. ෂෑ$j>V (A. Shchastnyi) mය. 

 ෙබාQෙෂmUවා~ නායකෙයU c î. ෙවාෙලාඩා$. (V. Volodarsky) ට 
සමාජවා~ mDලîයවා~ සට>කාpෙයU m5> È! 20 වැ!දා ෙව° තබන ල*. 

එය 5Rධ cෙ2 පරණ අගනගරෙ2 ඉතාම' දැ° ෙනාස>Ü>තාවයU පැව4 
කාලයකV. ඊට කÆ> ස4 ./පෙ2 ~ ෙබාQෙෂmUවා~> සහ ශtpකය> අතර 

සබඳතා කබෙල> ëපට වැÖ 4ò∂. මැV සහ È! මාස වල ~ ෙපෙට¨ාග‘ෑඩෙ2 

ෙචකා අංශය, වැඩ ව&ජන, ෙබාQෙෂmU mෙරró රZ$î7, ෙපළපාë යනා~ 

වශෙය> “5Ró>” හැ'තෑවU වා&තා කළහ. 1917 ත'වය> á/ කළ කාලෙ2 
ෙබාQෙෂmUවා~>ට වැ°ෙය>ම සහාය දැUc ක7හQ ෙ$වෙ2 !Éç යකඩ 

තල>න>ෙY බලය වැ°ෙය> පැව4 තැ>වë> එම 5Ró> වලට sëක'වය 

සැප¢ 4áණ. අãකා+ය> m5> වැඩ ව&ජන වලට පd4චාර දැUcෙ2 රාජo 
යටෙ' c mශාල ක7හQ අXQ දැමා වැ»ෙම!. ඊ ළඟට එන මාස ./පෙ2 ~ 

ශtpක වැඩ ව&ජන නැවැ'îම සඳහා එම පd4ප'4ය වැ° වැ°ෙය> ෙයාදා 

ගැ!ණ. ෙවාෙලාඩා$.ෙY ඝාතනෙය> පÜව ෙපෙට¨ාග‘ෑඩෙ2 !&ධන පංï> mõ 
පdෙRශ වë> එෙතU .5දා ෙනාc පdමාණ වë> ජනතාවU අ' අඩංXවට 

ගැfම 5Rධ cහ. ශtpක !ෙයr≥තය>ෙY සභාව, !&ධන පං4ය ෙවäෙව> 

mරැRධ පUෂය සංmධානය කළ පdධාන වශෙය> ෙම>ෂmU 5j කiඩායම 

සැබැm>ම ෙපෙට¨ාග‘ෑඩෙ2 ෙසrmයÑවා~>ට එෙර/ව 5j සැබෑ බලය cවV. එය 
m5රැවා හ+ä ලැ´ය. දව$ ෙදකU ඇçළත ~ නායකය> 800 ෙදෙනúට වැ° 

සංඛoාවU අ' අඩංXවට ගä ලැ´ය. ෙ7 දැවැ>ත අ' අඩංXවට ගැfෙ7 

රZQලට ශtpකය> පd4චාර දැUcෙ2 1918 Èë 21 වැ!දා මහා වැඩ ව&ජනයU 
කැඳîෙම!.  40

 L. Trotsky,  O Lenine (On Lenin) (Moscow: 1924), p. 101.39

 Novaya zhizn’, 16, 26, 27, 28 June 1918; Brovkin, The Mensheviks after October, pp. 40

243-249; S. Rosenberg, “Russian Labor and Bolshevik Power,” Slavic Review 44 (Summer 
1985), 233 ff.
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 ෙබාQෙෂmU පUෂෙ2 ෙපෙට¨ාග‘ෑ÷ කp-ෙN සභාප4 c â‘ෙගr+ 5ෙනාîN 

ෙවත ෙමා$කN 5j ෙල!> ëÉමU එîය. ∑ෂණය ගැන ෙල!> දැUc අදහස 

සහ ඔØෙY අπරැ ෙRශපාලන ∞ලාව යන ෙදකම ගැන දැ° ෙහÆදරNවU ෙ7 

ëයැmQල ඉ*+ප' කරV. ශtpකය> m5> mෙරrධය පා>ෙ> ෙවාෙලාඩා$.ෙY 
මරණය ගැන යැV àෙම> ෙල!> මහ' ෙRශපාලන වැරZRදU 5l කෙÃය. 

5ෙනාmî සෙහrදරයා! ෙවාෙලාඩා$. සෙහrදරයාෙY ඝාතනය ගැන 

ෙපෙට¨ාග‘ෑඩෙ2 ශtpකය> මහා ∑ෂණය.> පd4චාර දUව>නට õදාන7 
සහ එෙ$ම ඔබ (ෙපෟRගëකව ඔබ ෙනෙමV, න∞' ෙපෙට¨ාග‘ෑඩෙ2 

පUෂ කp-ව) ඔS> නව'ව>නට යන බව අ,ට දැ> දැනග>නට 

ලැòණ: මට ඒ ගැන දැ° ෙ$ mෙරrධය දUව>නට අවශoයV. අ, අප 
ගැන ෙම/ ~ ලැ#ජා ෙව>නට 5lවන ෙතාරçරැ ෙහÆකරනවා; 

ෙසrmයÑවා~> අäමත කළ ස7∞4 ගැන අ, මහා ∑ෂණයU 

කැඳවනව, ඒ' .≠යා කර>නට කාලය එR~, අ, සාs/කෙ2 $වභාmක 

පd4චාරයට බාධක පනවනව. ෙමය කළ ෙනාහැ.V! තù$තවා~> /තාm 
අ, ෙදâ°යාෙව> 5jනවා .යල. ෙ7 සතoය ,Æබඳව උදාî ඇ4 

පැයV: අ, මහා ∑ෂණෙ2 ජවය *+ග>වා එය ïරණා'මක බවU 

ෙප>වන, mෙ{ෂෙය>ම ෙපෙට¨ාග‘ෑඩෙ2 5jන පd4mDලîයකරැව> 
ෙවතට ෙයා∞ කරîම ඉතා වැදග'.  Íභා5ංහන. ෙල!>.  41

 Lenin, Polnoe sobranie sochinenii, 50:106.41
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3  ර# $ෂණය 

 “ෙබා%ෙෂ'(වා*+ 'වෘතව .ය+ෙ+ ඔ1+ෙ2 කාලය පැ7ණ ඇතැ: .යා:,” ෙමා>ක? @A ජCම+ 

තානාපE කා% ෙහ%ෆHI (Karl Helfferich) ඔLෙ2 රජයට 1918 අෙගT>U 3 වැWදා දැ+Y ය. “වචනෙ\ 

පHසමා^ත අCථෙය+ම පැව@ය හැ. හ`@ aය සහගත තbවය( ෙමා>ක? වැc යන ෙ> පැEර ඇත… 
@තාග+නට හැ. වැeම @f'ක% බව ෙපෙනන, ඒ “ෙhTi+” යැ: .යැෙව+න+ නගරෙ\ සැඟY @Aනවා යැ: 

.යන ඕපාlප බLල Y Eෙm.” 

 ඒ 1918 වසෙC * nLණ ෙදන ලද තරo තCජනයකට ෙබා%ෙෂ'(වා*+ .@'ෙටක පb ෙනාpහ. ඔ1+ 

පාලනය කළ පrෙsශය n>ෙකා' (Muscovy) f සාoපrදා:ක පළාතකට වඩා මඳ( වැe 'ය. ඒb දැ+ ෙපරnw 

Uන.+ ෙබා%ෙෂ'( 'ෙරTධයට ඔ1+ nLණ පා @Aයහ: ජනරා% ෙඩW.+ෙ2 {| හnදාෙව+ සහ අැටම+ 
ක}ා>ෙනා? (Ataman Krasnov) ෙ2 ෙකාසැ( ක~ඩායo ව�+ සම+'ත p ෙඩා+ පrෙs ශය එක පැbත.+ද; 

ජාEක Ç(ෙCන ආ~Ñව සහ ජCම+ අය යටෙb පැවE රාඩා (Rada) Ç(ෙCනය ෙදවැW පැbෙත+ද; ෙතවැW 

ෙපරnණ ආෙ? ස:ÖHයාව හරහා වැÜ Eáණ |oHය මාCග ව�W. එf ෙබාෙහT 'ශාල නගර ෙච( හnදා මහා 

ෙ>නාංක අතට පbව Eaණ. ඔ1+ට සහාය ලැÖ Eáෙ~ සාමාරා (Samara) âfA සමාජවා* '^ලYය 
ආ~ÑෙවW. 

 යo තරමකට ෙහT ෙබා%ෙෂ'( පාලනය යටෙb පැවE පrෙsශ Uළ 1918 äoහානෙ\ පrධාන කැර� 140 
කට ආස+න සංඛéාව( සහ තවb උsෙඝTෂණ ඇE 'ය. ඒවා ෙබාෙහාමය ආහාර කැඳYo WෙයTග, එෙම+ම 

ෙවළඳාම සහ Lවමාරැවට cමා පැනYම ගැන, ආහාර හnදා '@+ ඉතා කෲර ෙල@+ හැ@ìමට 'ෙරTධය පාන 

ලද ගoබද පrජාව සoබ+ධ ඒවා pහ. රU හnදාවට අWවාCෙය+ම බඳවා ගැîම ගැනb 'ෙරTධතා  දැ(1ï. 1

සාමානéෙය+ @sධ pෙ\ ෙකTප p ගoබද ජනතාව ෙරාbත âA+ ළඟම ඇE නගරයට කඩා වැ* ෙසT'යñවා*+ 

වැටóම:, සමහර 'ට එතැනට äW තැÖමටද ඔ1+ තැb කළහ. ෙමවැW @sò+ සාමානéෙය+ පrච~ඩbවය 

ද(වා ඇ* äෙ\, එ(ෙකT පළාෙb 7óෂා '@+ ෙවe තැÖම Wසා නැbනo ෙබාෙහT වශෙය+ @sධ pෙ\ පළාෙb 

ෙචකා '@+ උsෙඝTෂණකරැව+ ෙවතට ෙවe තැÖම Wස:. කාලයb සමඟ එවැW ගැôo වැe වැeෙය+ 
ද.+නට ලැෙබs*, ඔ1+ෙ2 ෙරöමය ඉල(ක කරගb, “{| හnදාව ෙල@+ ෙව> වලාගb õලා(” @Aන 

පrE'^ලYයවා* õම+තúණය( ඇරù ඇතැ: ෙබා%ෙෂ'(වා* නායකය+ |ûහ. 

 ගoබද වැ@ය+ ආහාර කැඳYo ගැන උsෙඝTෂණය( පවbවන බවට ලැáw වාCතාවකට âüUරැ වශෙය+ 

“W>W ෙනා?ෙගාෙරා† (Nizhni Novgorod) f නැ° @Üම සඳහා {| හnදාව ¢දානo ෙවන බව ඉතා ෙහා£+ 

පැහැ`�:,” යැ: 1918 අෙගT>U 9 වැWදා W>W ෙනා?ෙගාෙරා† ෙසT'යñ 'ධායක ක7ôෙ? සභාපE ෙවත 
ෙට�ග•ෑමය( යව7+ ෙලW+ දැ+Yය. මහා ßෂණය හ®+වා*ම සඳහා, ෙසා%දා|ව+ව මbපැනට Lරැකරවන @ය 

ගණනක ගïකාව+ට, @ය©ම fට™ Wලධාì+ට, යනා*+ට ෙවe තැÖමට ෙහT ඔ1+ව âôවහ% .ìමට, 

ආඥාදායක ෙට¨ා:කාව( (එනo, ඔබ, මා.+ (Markin), සහ තවb එ( ™sගලෙය( @Aන) âfôYම ඔෙm පළn 

පrEචාරය 'ය ÇU:. ෙමාෙහාත( ෙහT පrමාද කර+න එපා; දැවැ+ත පüගැîo සමඟ, ඔබ දැe ෙල@+ .}යා කළ 
ÇU:. äW අ' ළඟ තබාග+නා ඕනෑම අෙය(ව අ%ලා ගbෙතාb (ෂïකව ෙවeතබා මරා දැ7ය ÇU:. 

ෙම+ෂ'(වා*+ සහ අෙන( සැක කටÇU ™sගලය+ව 'ශාල ක~ඩායo වශෙය+ âôවහ% කර දැ7ය ÇU:.”  ඊ ළඟ `නෙ\ * ෙලW+ එවැWම ෙට�ග•ෑමය( ෙප+සා ෙසT'යñ මධéම 'ධායක ක7ôව ෙවත ද යැYය: 2

 L. M. Spirin, Klassy i Partii v grazhadanskoy voine v Rossii (Classes and parties in the civil war in Russia) (Moscow: Mysl’, 1968), pp.1

180 ff.

 V. I. Lenin, Polnoe sobranie sochinenii (Complete collected works) (Moscow: Gos. izd-vo polit. lit-ry, 1958-1966), 50:142.2

97



සෙහTදරෙයW! ඔබෙ2 `>Eú(ක පෙ∞ õලා( නැ° @Üම අ±කoපාව.+ ෙතාරව පාගා දැ7ය ÇU:. 
සම>ත '^ලවය ෙව±ෙව+ එවැW .}යා උsයාචනය ෙව:, ම+ද දැ+ õලා( අයෙ2 අවස+ අරගලය 

පට+ ෙගන ඇත. ඔබ ෙo ජනතාව උදාහරණය( ෙල@+ දැ('ය ÇU:. (1) එ%ලා මරා දම+න (එ:+ 

මම අදහ>  කර+ෙ+ ජනතාවට දැ.ය හැ. පHsෙද+ මහජන එ%ලා මරා දැ≤ම), අÑම වශෙය+ 
õලා( 100 ( වb, ධනවb අවජාතකය+, හැෙමTම ද+න ෙ% උරා ෙබා+න+. (2) ඔ1+ෙ2 නo පr@sධ 

කර+න. (3) ඔ1+ෙ2 ධානé රජයට පවරා ග+න. (4) ඊෙ\ එවන ලද ෙට�ග•ෑමයට අ±ව ඒ පrාණ 

ඇපකරැව+ ({රõ ™sගලය+) ෙතTරා ග+න. සැත™o ගණනාව( අවට @Aන @ය%ල+ටම ෙපෙනන 

පHsෙද+, වටහාගත හැ. පHsෙද+, aෙය+ ෙව?ලන පHsෙද+, ෙo @ය%ල කරs*, අâ ෙ% උරා 
ෙබා+නට කැමE õලා( අයව මරනවා යැ: ද එය `ගටම කරෙගන යනවා යැ:ද එf * ඔ1+ තම+ටම 

.යා ගî'. ෙo උපෙද> ලැáණා යැ: ද එය .}යාbමක කරනවා යැ:ද .යා âüUර( එව+න. ඔෙm, 

ෙලW+.  
ප. �. වැe දාමHක 7W>{ ෙහායාග+න.  3

 සැබැ'+ම 1918 äoහානෙ\ කැර� ගැන ඇE ෙචකා වාCතා ෙහා£+ .යවs* ෙපî ය+ෙ+ කü+ සැල{o 
කරන ලද නැ° @Üo Eáෙ+ යාෙරා>ලව%, Ha+>( (Rybinsk), සහ nෙරාo (Murom) f පමණ( බව:. ඒවා 

සං'ධානය pෙ\, ෙබාH> සැ'+ෙකා? (Boris Savinkov) නැමE සමාජවා* '^ලYයකරැවා '@+ නායකbවය |+ 

≥තෘ¥7ෙ\ ආර(ෂාව සඳහා p වෘbµය ස7Eය.+, සහ ෙම+ෂ'(වා*+ෙ2 සහ පළාෙb p සමාජවා* 

'^ලYයවා*+ෙ2 ෙපළඹYම මත එ?>( (Evsk) නo අ' කoහෙ% ශ∑7කය+ '@+ බව:. අෙන õb @ය© 
ෙපරüකාර @sò+ ඕපාපEකව හටගbහ. ඒවා ආහාර කැඳYo නැbනo හnදාවට බැ∏ම අWවාCය Yම හnෙ? 

ගoබද වැ@ය+ ඍ∫ව පrEචාර දැ(Yෙo පrEඵල pහ. රU හnදා ෙහT ෙචකා ෙවE+ හැ|න 'ºවාසව+ත 

ක~ඩායo වලට `න .fපය( ඇUළත * එම නැ° @Üo දැe ෙරෟhbවය.+ නවbවා දම+නට හැ.'ණ. 
ෙබා%ෙෂ'(වා*+ බලෙය+ පහකර+නට සමb p සැ'+ෙකා?ෙ2 ක~ඩායo වලට යෙරා>ලව% පමණ( සE 

.fපය( E>ෙ> අ%ලාෙගන @Üමට හැ.යාව ලැaණ. නගරය පරාජය p ප{ව, ජC@+>. “'ෙºෂ 'මCශන 

ෙකා7සම(” එf යවන ල`. 1918 æ� 24 @ට 28 ද(වා, `න පහ( ඇUළත 428 ජනතාව( ෙවeතබා මරා 
දැ7ණ.  4

 සැ^තැoබC 3 වැWදා රU ßෂණ Çගය Wල වශෙය+ ඇරෙඹ+නට ෙපර, 1918 අෙගT>U මාසෙ\ *, 

ෙබා%ෙෂ'(වා* නායකය+, 'ෙºෂෙය+ම ෙලW+ සහ ජC@+>. '@+ පrාෙsøය ෙචකා සහ ප(ෂ නායකය+ 
ෙවත ෙට�ග•ෑo මහb රා¿ය( යවන ලදහ. ඕනෑම '`ය.+ ඇE'ය හැ. කැර¡%ල( යටපb කර+නට “ෙරTග 

Wවාරණ ෙමෙහÇo” ග+න යැ: ඒවාෙය+ |+ උපෙsශය 'ය. ෙo ෙමෙහÇo අතර, “වඩාbම කාCය(ෂම ව±ෙ\ 

áC∫වා@ෙය+ පrාණ ඇපකරැව+ ගැîම:, áC∫වා@ය සඳහා පැනp අEෙCක බ| අ±ව දැනටමb හැl ලැ:>U 
පදනo කරෙගන… අb අඩං¬වට ගැîම සහ @ය© පrාණ ඇපකරැව+ සහ සැකකරැව+ව ර¡ඳ1o කඳ1රැ ෙවත 

යැYම.”  අෙගT>U 8 වැWදා ෙලW+, ජනතාවෙ2 ආහාර ෙකා7>සාC p ñ>Çරෑපා (Tsyurupa) ට √ෙ? “@ය© 5

ධානé W≈පාදනය කරන පrෙsශ ව�+ එf ගoවැ@ය+ අතර වැeෙය+ම ෙහාඳ ආC∆ක තbවෙය+ @Aන අය 
අතH+ ෙතTරාගැෙනන පrාණ ඇපකරැව+ '@ප> ෙදෙන(, ආහාර කැඳYo ෙමෙහÇම අසාCථක 1වෙහාb, 

ඔ1+ෙ2 «'ත ව�+ වග.ය± ඇත. පrාණ ඇපකරැව+ ගැîම සං'ධානය |≈කර වැe යැ: හඟව7+ ñ>Çරෑපා 

එය ෙනාඇ{ණ ෙ> @Aය *, ෙලW+ ෙදවැW, වැe පැහැ`� .ìම( සfත U~Ñව( යැYය: “ෙo පrාණ 

ඇපකරැව+ව සැබැ'+ම ග+න .යා මම ෙයTජනා කරනවා ෙනෙම:, ඒb ඒ ඒ උ»ත පළාb ව�+ ඔ1+ව නo 
ව�+ පැහැ`�වම සඳහ+ කර+න ඕන. ෙමf අරnණ, ඔ1+ෙ2 ෙකTටා සැප…මට වග.ව ÇU අය, ඔ1+ෙ2 

සම>ත `>Eú(කෙ\ කැඳYo සැල{o (ෂïකව සා(ෂාb කරන එක ගැන âüUරැ සැප…මට, ඒ ධනවb අයට, 

ඔ1+ෙ2 «'ත ව�+ @sධ Yම.”  6

 RTsKhIDNI, 2/1/6/898.3

 GARF, 130/2/98a/26-32.4

 RTsKhIDNI, 76/3/22.5

 Leninsky sbornik (A Lenin collection), vol. 18 (1931), pp. 145-146, quoted in Dimtry Volkogonow, Lenin, politicheskii portret: v dvukh 6

knigakh (Lenin, a political portrait) (Moscow: Novosti, 1994), p. 248.
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 ෙo පrාණ ඇපකරැව+ ගැîෙo නව ක}මයට අමතරව, ෙබා%ෙෂ'(වා* නායකය+ 1918 අෙගT>U මාසෙ\ 
*, Çsධය කාලෙ\ රැ@යාෙ? පැවE ≥ඩන ෙමවලම අbහදා බැóෙo n% ද{න `>'ය: ඒ ර¡ඳ1o කඳ1රැ:. 

ෙප+සා 'ධායක ක7ôවට අෙගT>U 9 වැWදා ෙට�ග•ෑමය( යවන ෙලW+, “õලා(, පැ'sද+, {| nරකරැව+, 

සහ අෙනõb සැක සfත අයව ර¡ඳ1o කඳ1රැ Uලට”  යව+න යැ: උපෙද> |+ෙ+ය. 7

 ඊට `න .fපයකට කü+ ෙට¨ාñ>. සහ ජC@+>. ෙදෙදනාම '@+ ර¡ඳ1o කඳ1රැ ෙවත පrාණ 

ඇපකරැව+ යව+න යැ: පrකාශ කර Eáï. ෙo ර¡ඳ1o කඳ1රැ සරල pහ. ඒවා @ය© අÃකරණ .}යාව� ව�+ 

>වාòනව සරල තාවකා�ක පHපාලන ෙමෙහÇo යටෙb, “සැක කටÇU ™sගලය+” රඳවා ගැîම âïස:. ඒ 
කාලෙ\ අෙන( සෑම රටක ෙම+ම, රැ@යාෙ? ද Çද @රකරැව+ සඳහා ර¡ඳ1o කඳ1රැ මහb රා¿ය( 

පැවEෙ\ය. 

 තවමb Wදහෙ> @A 'රැsධ ප(ෂ නායකය+, පළnෙව+ම සහ වැeෙය+ම අb අඩං¬වට ගත ÇU “සැක 

කටÇU ™sගලය+” ෙකාñඨාශය pහ. *Cඝ කාලය( E>ෙ> Wහඬ කරවන ලද Eœ ™වbපb භාරව @A සහ 

ඔ1+ෙ2 WෙයTöතය+ ප{ පස ෙසT'යñවා*+ ඉව අ%ල7+ @A, ÇH මාෙතා? (Yuri Martov), –ෙඩාC ඩැ+ 
(Fedor Dan), ඇෙල(සැ+ඩC ෙපාෙට¨ ෙසා? (Alexandr Potresov), සහ 7කාෙය% ෙගT%†ම+ (Mikhail Goldman) 
යන ෙම+ශ'(වා* ප(ෂෙ\ පrධාන නායකය+ව අb අඩං¬වට ගැîෙo ආඥාවට ෙලW+ සහ ජC@+>. 1918 

අෙගT>U 15 වැWදා සම අbස+ තැœහ.  8

 ෙබා%ෙෂ'(වා* නායකය+ අතර 'රැsධ ප(ෂය ෙකෙ> ෙව+ ෙකාට හ®නාගත ÇUදැ: .යා උවමනාව( 

තව |රටb ෙනාYය. ම+ද, ඔ1+ පැහැ`� කෙ— @'% Çsධයට එfම p îE ඇතැ: .යා:. “@'% Çsධයට 

�“ත îE නැත,” යැ: ජC@+>.ෙ2 පrධාන හ1%කරැෙව( p මාA+ ලැñ@> 1918 අෙගT>U 23 වැWදා 
‘ඉ>ෙව>Aයා' (Izvestiya) f �Yය. 

ධනවා* Çsධවල �“ත වéව>ථා ඇත, ඒb @'% Çsධයක ඇbෙb එfම p îE… හUරාෙ2 .}යාකාì 

බලය 'නාශ .ìම පමණ( ෙනාව අෙය( කළ Çbෙb පංE Çsධයට එෙරfව අත( උ>සන ඕනෑම 
අෙයõ කÑෙව+ 7ය යන බව @ය%ල+ටම ෙප+Yම:. ෙoවා වැඩකරන ජනතාව ≥eත කර+නට 

áC∫වා@ය '@+ම @'% Çsධ සඳහා ෙගෙනන ලද îE… ෙo îE පrමාණවb ෙල@+ අâ තවමb 

අ±ගත කරලා නැහැ. අෙ^ම ජනතාව @ය දහ> ගණW+ ඝාතනය ෙව7+ පවEනව. ඒb අâ ෙවe තබා 

මර+ෙ+ එ.+ එක *Cඝ ෙල@+ උසා'ෙ\ * සහ ෙකා7සෙo * 'වාරණය කළාට ප{ව:. @'% Çsධයක 
*, හUරා ෙව±ෙව+ උසා' Eaය ÇU නැහැ. එය මරණය ද(වා සටන(. ඔබ මැරැෙව නැbනo ඔබ 

මැෙරනව. ඉE+ මර+න, ඔබ මැෙර+න කැමE නැbනo!  9

 ඔ1+ෙ2 පැවැbමට තCජනය එ%ල p සැබෑ õම+තúණය( ඇතැ: ෙබා%ෙෂ'(වා* නායකය+ෙ2 

අ±මානය තහ1රැ කර7+, අෙගT>U 30 වැWදා ඝාතන වෑයo ෙදක( පැවE ෙ> ෙපî äෙ\ය. එක( 

ෙපෙට¨ාග•ෑඩෙ\ ෙචකා ’�කයා p එo. එ>. උHñ>. (M. S. Uritsky) මරා දම+නට:. අෙන ක ෙලW+ මරා 
දම+නට:. ඒb දැ+ ෙපî ය+ෙ+ ඒ @sò+ ෙදක අතර සoබ+ධය( ෙනාEœ බව:. පළnවැ+න, Aක `නකට 

කü+ ෙපෙට¨ාග•ෑඩෙ\ ෙචකා '@+ ඔLෙ2 7තú WලධාHෙය( මරා දැ≤ම ගැන තරැණ @{ෙව( '@+ ග+නා ලද, 

ජනârය '^ලYය ßෂණෙ\ මනා ෙල@+ >ථාâත p සoපrදාය අ±ව පැ7ï පüගැîෙo පrයbනය.. ෙදවැW 

@sÃය, ආරාöකවා*+ සහ සමාජවා* '^ලYයවා* නැ÷රැව( Ea ෆැW කැ^ලා+ (Fanny Kaplan) නමැE 
සට+කා≤ සමාජවා`Wය කළා යැ: *Cඝ කාලය( E>ෙ> සැලõï. ඒb දැ+ ෙපî ය+ෙ+ එය ඊට වඩා 'ශාල 

ෙල@+ ෙලW+ට එෙරfව `ග හැෙරන ලද õම+තúණය( බව:. ඒ කාලෙ\ * 'පරමට හ{ ෙනාY ඉ+නට සමb 

p ෙචකා '@+ම කරන ලsද( බව:.  ෙබා%ෙෂ'(වා* රජය (ෂïකව ඒ ඝාතන වෑයo ෙදෙ(ම වරද පැටpෙ\ 10

“ද(◊ණාංශ සමාජවා* '^ලYයකරැව+, පrංශ සහ ඉංÿ•@ අÃරාජéවාදෙ\ ගැbත+” âට. පrEචාරය (ෂïක 'ය: 

 Lenin, Polnoe sobranie sochinenii, 50: 143.7

 RTskhIDNI, 76/3/22/3.8

 Izvestiya, 23 August 1918; George Leggett, The Cheka: Lenin’s Political Police (New York: Oxford University Press, 1981), p. 104.9

 S. L. Lyandres, “The 1918 Attempt on the Life of Lenin: A New Look at the Evidence,” Slavic Review 48 (1989), 432-448.10
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ඊ ළඟ `නෙ\ ™වbපb සහ Wල Wෙ?දන Uü+ ßෂණ කැඳYම @sධ 'ය. “කoකරැෙවW,” අෙගT>U 31 වැWදා 
පrා?ඩා (ඇbත) පbතරෙ\ පළ p �âය.+ .යා @Aෙ\ය, “áC∫වා@ය පාගා දම+නට නැbනo එ:+ පෑÿ 

ය+නට කාලය උදාY ඇත. අෙ^ නගරෙය+ áC∫වාc lෂණය වහාම Ÿsධ කර දැ7ය ÇU:. @ය© සැල.ය ÇU 

™sගලය+ ගැන �âෙගා± තබාගැîම දැ+ @sධ ෙව± ඇත, '^ලවෙ\ අරnණට අවදානම( ෙගෙනන ™sගලය+ 
ෙවe තබා මරා දම± ඇත.. කoකරැ පංEෙ\ බැE ÿතය sෙ?ෂෙ\ සහ පüගැîෙo ÿතය( ෙව± ඇත!” 

 ඒ `නෙ\ ම, ජC@+>. සහ ඔLෙ2 සහායකයා p ජැ+ ≥ටC> '@+ “වැඩකරන පංE ෙවE+ ඉ%óම(” 

න7+ එයාකාරෙය+ම p කô සටහන( සැක¢හ: “වැඩකරන පංE '@+ දැවැ+ත ßෂණය.+ පrE'^ලවෙ\ 
හ:ඩ⁄ා මැඬ�ය ÇU:! îතéා±¤ල ෙනාවන äW අ' අතැE ඕනෑම ෙකෙන( හ{1වෙහාb වහාම ෙවe තබා 

මරා දමන බවb, ෙසT'යñ ෙරöමයට 'රැsධව යා+ත7+ ෙහT ඕපාlපය( පUරැව+නට හදන ඕනෑම අෙය( අâ 

වහාම අb අඩං¬වට ෙගන ර¡ඳ1o කඳ1රකට âටb කර යවන බවb, වැඩකරන පංEෙ\ හUර+ට අâ දැ+'ය 
ÇU:!” ෙo ඉ%óම සැ^තැoබC 3 වැWදා ‘ඉ>ෙව>Aයා' f nhණය කරන ල`. ඊට ප{ `නෙ\, අභé+තර කටÇU 

âüබඳ ජනතාවෙ2 ෙකා7>සාC p එ+. ෙපෙට¨ා?>. (Petrovsky) එවන ලද, @ය© ෙසT'යñවා*+ සඳහා උපෙද> 

එf පළ කරන ල`. වැඩකරන සා’fකයට එෙරfව රජෙ\ හUර+ '@+ සං'ධානය කරන ලද “මහb 
මCධනය+” Eáණb, කාCය(ෂම ෙල@+ කටÇU කර+නට “රU ßෂණය” පrමාද ෙව+ෙ+ යැ: එf ෙපෙට¨ා?>. 

පැ7ï� කෙ—ය: 

ෙo @ය© අÑපාÑ සහ සංෙ?*bවය+ට Eත Eය+නට කාලය පැ7ණ Eෙm. @ය© ද(◊ණාංශ සමාජවා* 
'^ලYයවා*+ව වහාම අb අඩං¬වට ගත ÇU:. Wලධාì+ සහ áC∫වා@ය අතH+ මහb සංඛéාවක 

පrාණ ඇපකරැව+ ගත ÇU:. යා+ත7+ ෙහT ද(වන 'ෙරTධය âüගත Çbෙb ™©% ෙල@+ ෙවeතබා 

මරා දැ≤ෙමW. පrාෙsøය 'ධායක ක7ô ෙමf * මඟ ෙප+'ය ÇU:. ෙචකා සහ අෙනõb 
සං'ධානාbමක 7óෂා '@+ සැක කරැව+ ෙසායාෙගන සහ අbඅඩං¬වට ෙගන, පrE'^ලYය කටÇUවල 

Wයැ©නා යැ: හ®නාගb @ය%ල+ වහාම ෙවeතබා මරා දැ7ය ÇU:… පළාෙb ෙසT'යñවා*+ ගැන 

ද.න යo අÑපාÑව( ෙහT ෙදäeයාව( ඇbනo 'ධායක ක7ôෙ? නායකය+ ඒ ගැන වහාම අභé+තර 
කටÇU ජනතා ෙකා7>සාHයට රෙපTCU කළ ÇU:. ෙo මහා ßෂණ කාලය Uල * .@| අÑපාÑව( 

ෙහT ෙදäeයාව( ඉවසා @A± ෙනාලැෙm.  11

 රU ßෂණය Wල වශෙය+ n©මW+ම පට+ ග+නා ලදැ: ද(වන ෙo ෙට�ග•ෑමය ප{කාලයක * 
ජC@+>. සහ ≥ටC> '@+ මවා පාන ලsද ෙබාරැව( යැ: ෙප+ව:. ඔ1+ √ෙ? රU ßෂණය “1918 අෙගT>U 

30 වැWදා තැb කළ ඝාතන ගැන õâත p සා’fකය Uü+ ෙපා|ෙ? හටගb ඕපපාEක p පrEචාරය(, එයට 

මධéම සං'ධාන .@ව.+ ’�කbවය( ලැáෙ~ නැහැ,” .යා:. සතéය pෙ\, ෙබා%ෙෂ'(වා* නායකය+ 
බLතරය '@+ ඔ1+ෙ2 “≥ඩකය+” ගැන 'Ç(ත ෙලස.+ Eáණ sෙ?ෂය âට කරන  හHන ලද >වභා'ක 

ෙදාරôව රU ßෂණය Yම:. ඔ1+ට ඒ ≥ඩකය+ව අUගා දම+නට උවමනා pෙ\ ඒ√ය ™sගලය+ වශෙය+ 

ෙනාෙ?, පංEය( හැAයට:. ෙම+ෂ'(වා* නායක රෆාෙය% ඒබ‹ෙමා'I (Rafael Abramovich) ඔLෙ2 මතක 
සටහ+ ව�+ 1917 අෙගT>Uෙ? *, ෙචකා f අනාගත නායකයා වන ජC@+>. සමඟ ඔL පැවැbp තU 

Wරාවරණය කරන සාකIඡාව( ෙමෙ> සටහ+ කර:: 

“ඒබ‹ෙමා'I, ඔබට මතකද වéව>ථාෙ? සාරය ගැන ලාසා% (Lasalle) ෙ2 ෙsශනය?” 

“සැබැ'+ම.” 

“ඕනෑම වéව>ථාව( හැම 'ටම µ+| ෙව+ෙ+ යo රටක ඒ කාලෙ\ * පවEන සමාජ බල අතර 

සබඳතා ව�+ යැ: .යා ඔL .Çව. මම අහ+ෙ+ ෙo ෙsශපාලන සහ සමාජ…ය අතර සහසoබ+ධය 

õමන '`යකට ෙවන> කළ හැ.දැ: .යල?” 

 Izvestiya, 4 September 1918.11
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“ඉE+, ඕනෑම ෙවලාවක ෙsශපාලනය සහ අCථ ශා>තúය යන (ෙ≈තú වල @sධ ෙවන කටÇU ව�+ 
''ධාකාරව .}යාbමක ෙවන ෙවන>කo ව�+, අflE+ එන ආC∆ක වCධනෙ\ නව ආකාර ව�+, නැ° 

එන ''ධ සමාජ පංE ව�+, ඔබ ඒ ෙsව% ඔ(ෙකාම ගැන දැනටමb ෙහා£+ ද+නවා, ‡�(>…” 

“ඔ?, ඒb ෙකෙනõට බැHද ඊට වඩා ර¡eක% '`යට ෙsව% ෙවන> කර+න? සමහර පංE බලාbමක 

'`යට යටb කර ගැîෙම+, නැbනo ඔ1+ සo·Cණෙය+ම වඳකර දැ≤ෙම+?”  12

 ෙo කCකශ, උපායøó, සහ නරැම කාෘරbවය, බsධ ෛවරය.+ ÇU පංE Çsධය( එf අ+තයටම ත%fl 
කර දැ≤ෙo තාC.ක පrEඵලය, ෙබාෙහT ෙබා%ෙෂ'(වා*+ âüග+නා ලsද:. පrධාන නායකෙය( p ä•ෙගාH 

@ෙනාY?, 1918 සැ^තැoබC මාසෙ\ * ෙමෙ> දැ+Yය: “අෙ^ හUර+ ඉවbකර දැ≤ම සඳහා අâට අෙ^ම p 

සමාජවා* ßෂණය( WCමාණය කර+නට @sධ ෙ?. ෙo සඳහා අâට @sධ ෙවනව රැ@යා±ව+ 7�යන 100 + 
7�යන 90 ( ™Lw කරල ඒ අය ඔ(ෙකාම අෙ^ පැbතට ග+න. අWb 7�යන 10 ගැන අâට .ය+න .@ම 

ෙදය( නැහැ; අâට ඒ අය ඉවb කරලා දා+න @sධ ෙවනව.”  13

 “රU ßෂණය ගැන” න7+ p {පr@sධ µ+|ෙව+ සැ^තැoබC 5 වැWදා ෙසT'යñ ආ~Ñව ßෂණය 

îතéා±¤ල කළහ: “ෙo ෙමාෙහාෙb * ෙචකා නැවත පrEºඨාපනය .ìම සාCථකbවයට පරම වශෙය+ 

අතéාවශéය:… ෙසT'යñ ජනරජය එf පංE හUර+ ෙවE+ ආර(ෂා කරග+නට, ඔ1+ @ය%ල+වම ර¡ඳ1o 

කඳ1රැවල අ¬% දා තබ+නට අවශéය:. {| nරකරැව+ෙ2 සං'ධාන සමඟ ඕනෑම ගwෙද±ව( කර™, 
õම+තúණ, කැර�, නැbනo කලෙකTලාහල හා සoබ+ධ අෙය( ෙසායා ගැ±ෙනාb, ඔ1+ව ල„ නÑව�+ 

ෙවeතබා මරා දැෙමනව. ඒ @ය© ෙදනාෙ2 නo, ඒ අය ෙවe තබා මරා දැ≤මට ෙ∞Uව සමඟ, මහජනතාව 

ඉ`Hෙ\ දැ±o ෙදනව.”  ප{ව ජC@+>. âüගb ආකාරයට, “සැ^තැoබC 3 සහ 5 Wõb කළ වග+E 14

අවසානෙ\ * අâට îතéා±¤ලව අ:Eය ලබා |+නා. ප(ෂ සෙහTදරය+ පවා ඒවාට —ෙවන කාෙ2වb 

අÃකාHයකට .@ම ආකාරය.+ ඉ`Hපb ෙනාකර, පrE'^ලYයවා* කළහකාì රංÂව වහාම ඉවbකර දැ≤ෙo 

අ:Eය— එෙරfව ඒ වනෙත( ෙපî @Aය.” 

 “දැනට කළ ÇU @ය©ම දෑ වහාම ඉවර කරන ක}ම ඉ(ම+ කර+න, ඒ .ය+ෙ+ Uර+ කරලා දා+න,”  15

යැ: සැ^තැoබC 17 වැW දරණ අභé+තර චක}ෙ%ඛය.+, ජC@+>., @ය© පළාb ෙචකා සං'ධානවලට 

ආරාධනා කෙ—ය. සැබැ'+ම ඒ Uර+කර දැ≤o (liquidations) අෙගT>U 31 තරo කü+ පට+ ෙගන Eáï. 
ෙපෙට¨ාග•ෑඩෙ\ පළාb ෙචකා '@+ පrාණ ඇපකරැව+ 500 කට වඩා සංඛéාව( කü+ `න .fපෙ\ * ඝාතනය 

කරන ලදැ: සැ^තැoබC 3 වැWදා ‘ඉ>ෙව>Aයා’ වාCතා කෙ—ය. ෙචකා ’ලාශ∑ අ±ව, ෙපෙට¨ාග•ෑ† f * පමණ( 

800 කට වැe âHස( සැ^තැoබC මාසෙ\ * ඝාතනය pහ. ඇ@+ |ô සා(◊කරැෙව( ෙමම පහත '>තර .ය:: 
“ෙපෙට¨ාග•ෑඩය ගWs*, අÑම ඇ>තෙo+Uව( .?ෙවාb ෙවeතබා මැìo 1,300 ( ෙවනව… ෙක}T+>ටා† පළාb 

අÃකාHෙ\ අණ අ±ව @ය ගණනක Wලධාì+ සහ @'% වැ@ය+ ඝාතනය 1ණා, ඔ1+ෙ2 ‘සංඛéානමය’ අ±ව, 

ෙබා%ෙෂ'(වා*+ ගණ+ කෙ— නැහැ. එක ර¡යක * ෙක}T+>ටා† වල 400 ක වැe ජනතාවකට ෙවe තබ± 
ලැáව. මැද 7|ෙ% මැsෙs දැවැ+ත අග% Uන( කපලා, ඒවා ඉ`Hෙය+ 400 ( ජනතාව ෙ^ü හැAයට fටවල, 

එකා එකා බැä+ ෙවe තබා මරා දැnව.”  ‘ෙමා>ක? උදය' (Utro Moskvy) ™වbපතට සonඛ සාකIඡාව( 16

සපය7+, 1918 ෙනාවැoබC 3 වැWදා, ≥ටC> âüගbෙb “ෙපෙට¨ාග•ෑඩෙ\ @Aන පමණට වඩා සංෙ?*bවය( 

ද(වන ෙචකා '@+ ඔ1+ෙ2 ඔ© õරැව% කරෙගන ඕනෑවට වැeය |ර `ග äයා. ÇHñ>.ෙ2 ඝාතනයට කü+ 

.@ෙව(ව ඝාතනය කෙ— නැහැ —සහ මාව 'ºවාස කර+න, ඔයාට ක1රැ ෙමානවා .?වb, ඒ අය .යන තරo 
ෙ% âපා@තෙය( ෙනාෙ? මම— නnb එදා ඉඳල පමණට වැe âHස( ඝාතන කරල Eෙයනව, ෙබාෙහT 'ට 

.@b වග 'භාග රfතව. නnb අW( පැbතට, ෙලW+ෙ2 «'තය නැE කර+න ගbU වෑයමට ෙමා>ක? 

 Raphael Abramovich, The Soviet Revolution, 1917-1939 (London: Allen & Unwin, 1962), p. 312.12

 Severnaya Kommuna, no. 109 (19 September 1918), 2, quoted in Leggett, The Cheka, p. 114.13

 Izvestia, 10 September 1918.14

 G. A. Belov, Iz istorii Vserossiiskoi Chrezvxhainoi Komissii, 1917-1921: Sbornik dokumentov (From the history of the All-Russian 15

Extraordinary Commission, 1917-1921: A collection of documents) (Moscow: Gos. izd-vo polit. lit-ry, 1958), pp. 197-198.

 Leggett, The Cheka, p.111.16
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ව�+ |+න එකම පrEචාරය ñසාCñවා* ඇමEවරැ .fප ෙදෙන( ඝාතනය පමණ:ෙන.”  ඉ>ෙව>Aයා පතúයට 17

අ±ව නැවතb, සැ^තැoබC 3 සහ 4 වැWදා ෙමා>ක? වල ර¡ඳ1o කඳ1රැවල Wකo රඳවා @A පrාණ 

ඇපකරැව+ 29 ෙදෙනõව ෙවe තබා මරා දැ7ණ. 7ය äය අය අතර ෙදවැW ñසාC Wකල> ෙරöමෙ\ fට™ 

ඇමEවරැ ෙදෙදෙන( pහ, ඒ අභé+තර කටÇU බාරව @A එ+. කෙවා>ෙටා? (Khvostov) සහ (අÃකරණ) අ:. 
ෙශ2ෙලා'ෙටා? (Shcheglovitov) යන ෙදෙදනාය. ෙක ෙ>1වද, ෙමා>ක? @රබ+ධනාගාර වල @A පrාණ 

ඇපකරැව+ @ය ගණන( ෙවe තබා මරා දමන ලද බව, ඇ@+ |ô සා(◊කරැව+ෙ2 අෙ+ක වාCතා ව�+ 

තහ1රැ Y ඇත. 

 ෙo රU ßෂණය කාලෙ\ * ජC@+>. '@+ අflb ™වbපත( ආරoභ කර± ලැÖය. ‘සEපතා 

ෙචකා’ (Ezhenedelnik VChK) නo p එf 'වෘත අරnණ pෙ\ රහ> ෙපා ó@ෙ\ ¬ණ වැ…ම සහ “පüගැîම 

සඳහා සා’fකෙ\ ඇE Ç(E සහගත ආශාව” `Hගැ+Yම:. එය සE හය( E>ෙ> පැවUන කාලෙ\ * 
(ෙබා%ෙෂ'(වා* නායකය+ .fප ෙදෙන( '@+ ෙචකා පැවµෙo උවමනාව ගැන පrºන කර+නට පට+ ගWs* 

එය මධéම ක7ôෙ? WෙයTගය( අ±ව වසා දැnï), ™වbපත .@ව( ෙනාසඟව7+ සහ ලැÁජාව.+ ෙතාරව 

පrාණ ඇපකරැව+ අ%ලා ගැîම, ඔ1+ව ර¡ඳ1o කඳ1රැවල තැÖම, සහ ඔ1+ව ෙවe තබා මරා දැ≤o ගැන 
'>තර පළ කෙ—ය. 1918 සැ^තැoබC සහ ඔ(ෙතTබC මාස වල රU ßෂණය ගැන Wල වශෙය+ අවම 

පrමාණය( ෙතාරUරැ සටහ+ pව හැAයට එය පවE:. උදාහරණය( හැAයට, W>W ෙනා?ෙගාෙරා† නමැE 

මධéම පrමාණය.+ p නගරෙ\  Wෙකාලා: á%ගW+ (Nikolai Bulganin) (1954 @ට 1957 ද(වා ෙසT'යñ රජෙ\ 

ප{කාóන පrධාWෙය( p) ෙ2 නායකbවය යටෙb 'ෙºෂ ප(ෂග•ාiව පැවE පළාෙb ෙචකා සං'ධානය, 
අෙගT>U 31 වැWදාට ප{ව පrාණ ඇපකරැව+ 141 ( ෙවe තබා මරා දැ’ බවb, L| දව> Uන( ඇUළත පrාණ 

ඇපකරැව+ 700 කට වඩා සංඛéාව( අ%ලා ගb බවb ගැන ඒ ™වbපත වාCතා කෙ—ය. 'යñකා (Vyatka) f 

âfA උරා% පrෙsශය ෙව±ෙව+ âfôවාගb ෙචකා '@+ වාCතා කෙ— “fට™ ෙපා�> භටය+” 23 ෙදෙන(, 
‘පrE'^ලYයවා*+’ 154 (, ‘රාජා~Ñවා*+’ 8 (, ‘වéව>ථාදායක පrජාත+තúවා* ප(ෂෙ\ සාමාöකය+’ 28 (, 

‘Wලධාì+’ 186 (, සහ ෙම+ෂ'(වා*+ සහ ද(◊ණාංශ සමාජවා* '^ලYයවා*+ 10 ( යන @ය%ල+වම එක 

සEය( ඇUළත ෙවe තබා මරා දමන ලද බව:. ඉවාෙනාෙවා ෙවා>ෙන+>( (Ivanovo Voznesnsk) âfA ෙචකා 
වාCතා කෙ— පrාණ ඇපකරැව+ 181 ( ෙදෙන( අb අඩං¬වට ගැîම, ‘පrE'^ලYයවා*+’ 25 ෙදෙන( ෙවe තබා 

මරා දැ≤ම, සහ 1,000 ක âHස( සඳහා ඉඩකඩ ඇE ර¡ඳ1o කඳ1ර( ඉ`.ìම ගැන:. ෙසෙබ>( (Sebezhsk) 
නමැE õඩා නගරෙ\ âfA ෙචකා වාCතා කෙ— “õHරැ පrජා ≥ඩක ෙදවැW Wකල>” ෙව±ෙව+ ෙsව ෙමෙහය( 

පැවැbp õලා( 17 ෙදෙනõට සහ එක පැ'sෙද(ට” ෙවe තැœ බව:. ñවC (Tver) ෙචකා වාCතා කෙ—  පrාණ 
ඇපකරැව+ 130 ( අ%ලා ගැîම සහ 39 කට ෙවe තබා මරා දැ≤ම ගැන:. ෙවe තබා මරා දැ≤o 50 ( ගැන 

පCo (Perm) ෙචකා වාCතා කෙ—ය. එf ෙo ෙඝTර මරණ ලැ :>U ගැන `ä+ `ගටම .යැෙ? . ෙo ‘සEපතා 

ෙචකා’ f කලාප හෙය+ ග+නා ලද උ™ටා දැ(Yo {© පrමාණය( පමණ..  18

 අෙනõb පrාෙsøය සඟරා වල ද 1918 @@රෙ\ දහ> ගණW+ @sධ p අb අඩං¬වට ගැîo සහ ෙවe 

තබා මැìo ගැන වාCතා pහ. ඒවාෙය+ උදාහරණ ෙදක( පමණ( ද(ව+ෙ+ නo, 'ñසාCHñස+ පrාෙsøය ෙචකා 
ගැන පrවෘbE’ (Izvestiya Tsaritsynkoi Gubcheka) පළ කරන ලද එක සං >කරණයක පමණ( සැ^තැoබC 3-10 

සEෙ\ ෙවe තබා මරන ලද 103 ( ගැන වාCතා 'ය. ෙනාවැoබC 1 @ට 8 ද(වා පළාෙb ෙචකා උසා'යට 

ඉ`Hපb කරන ලද සංඛéාව 371 ( 'ය, එ:+ 50 කට මරණ දÈවම Wයම ෙකHණ, අෙනõb අයව “ෙසෟඛé 

ෙමෙහÇම( හැAයටb, සහ @ය© පrE'^ලYය නැ° @Üo සහn�+ Uර+ කරන Uරැ පrාණ ඇපකරැව+ 

හැAයටb ර¡ඳ1o කඳ1රකට යැYම” ගැන පළ කරන ල`. "ෙප+සා පrාෙsøය ෙචකා ගැන පrවෘbE” (Izvestiya 
Penzenskoi Gubcheka) න7+ පළ p එකම සං>කරණෙ\, “ආහාර හnදා බල ඇïෙ\ ෙමෙහÇමක ෙය* @Aය * 

ෙපෙට¨ාග•ෑ† ශ∑7කෙය( p එෙගාෙරා? (Egorov) සෙහTදරයා ඝාතනයට âüUර( වශෙය+ {| nරකරැව+ 150 ( 
ෙචකා '@+ ෙවe තබා මරා දමන ල`. කoකරැව+ෙ2 යකඩ හ>තයට එෙරfව අත( උ>සන ඕනෑම ෙකෙනõ 

ගැන, ඉ`Hෙ\ *, ෙවනb, දැe µ+| ගැෙන± ඇත,” යැ: ෙවනb .@| අôවා Üකා ෙනාමැEව වාCතා pෙ\ය. 

 ෙමා>ක? ෙවතට පrාෙsøය ෙචකා සං'ධාන '@+ යවන ලද >ෙවා†. (svodki) ෙනාෙහාb රහ@ගත වාCතා, 

මහජනතාවට .යව+නට ලැෙබ+ෙ+ මෑතක * පමï. ඒවා තහ1රැ කර+ෙ+ ද, ගoබදවාc පrජාව සහ පළාb 
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අÃකාHය අතර යා+ත7+ ෙහT ඇE p @sÃයකට මෘග ෙල@+ පrEචාර ද(වන ලද බව:. ෙo @sò+ Uü+ 
ද.+නට ලැෙබ+ෙ+ ඒවා ආහාර කැඳ1o පrEපbEය සහ හnදාවට අWවාCෙය+ම බඳවා ගැîම පrE(ෙ≈පය 

Wසා අWවාCය ෙලස.+ හටග+නා ලද බව:. එෙ>ම ඒවා �âෙගා±වල ක}මා±¤ලව සටහ+ගත Y ඇbෙb 

“පrE'^ලYය õලා( කැර�” .යාb ඒවා අ±කoපාව.+ ෙතාරව යටපb කරන ලද බවbය. 

 රU ßෂණෙ\ පළn මහා ර¡%ලට හ{ව '+`තය+ බවට පbp ජන සංඛéාව ෙකාතරo pවාදැ: Wº»තව 

දැ(Yම කළ ෙනාහැ(ක.. ෙචකා f පrධාන නායකෙය( ෙල@+ කටÇU කළ ලැñ@> .ය+ෙ+ 1918 වසෙC 

ෙදවන භාගය Uළ ෙචකා '@+ 4,500 ( ජනතාව ඝාතනය කළ බව:: “ෙචකා කළා යැ: .ය+නට හැ. යම( 
ෙවbද, ඒ ෙවe තබා මැìo ගැන වැe උන+|ව( දැ(Yම ෙනාව ඉහළම දÈවම `ය ÇU අව>ථාවල එය 

ෙද+නට අසමb Yම:. යකඩ හ>තය ය+ෙන+ හැම 'ටම අදහ> ෙව+ෙ+ *Cඝ කාóනව '+`තය+ අÑ 

පrමාණය( @Üම:,”  යැ: ඔL එයට යo නරැම බව.+ ÇUව එකU කර:. 1918 ඔ(ෙතTබC අග *, ෙචකා 19

අE+ ඍ∫වම '+`තය+ බවට පb pවා යැ: ෙම+ෙෂ'( නායක ÎH මාෙටා? ඇ>තෙo+U කළ සංඛéාව 

“10,000 කට වැeෙය+"  pහ. 20

 ඒ @@රෙ\ '+`තය+ බවට පbp Wවැර` සංඛéාව õම( 1වද —Wල මාධé ව�+ පමණ( වාCතා කරන 

ලද සo·Cණ සංඛéාව අÑම වශෙය+ පමණ( ගWs* 10,000 සහ 15,000 අතර ෙවs*— රU ßෂණය සලõw 

කරන ලsෙs, සැබෑ ෙහT 'ය හැ. 'ප(ෂය ය± @'% Çsධ  .}යාව( හැAයට සලකන ෙබා%ෙෂ'(වා* 

පrEපbEෙ\ ආරoභය හැAයට:. “සමාජ පrභවය අ±ව” සලාක ක}මය ෙයාදා ගැîම ෙබා%ෙෂ'( පrEපbEය 
ෙවs* ශ∑7කය+ එයට 'ෙරTධය ද(ව± âïස වැඩ වCජනය කර+නට äය 'ට, සහ පළාෙb ෙචකා '@+ බලය 

l◊ත ෙලස ෙයාදා ගWs*, සහ ෙමාෙටා'�කා (Motovilikha) අ' කoහෙ% *, සම>ත කoහලම “නැ° @Aන 

තbවයක” පවE+ෙ+ යැ: අÃකාì+ Wෙ?දනය කරs*, ලැñ@> .Î පHsෙද+, @'% Çsධයකට “එfම p îE” 
Eáï. ෙචකා එම වැඩ වCජකය+ සමඟ සාකIඡා පවbව+නට äෙ\ නැත. ඒ ෙව±වට කoහලට අ¬% ලා 

ෙ>වකය+ ෙ>වෙය+ පහ කර යවන ල`. නායකය+ අb අඩං¬වට ගැWණ. වCජනය කර+නට ෙමෙහයවන ලද 

@ය© “ෙම+ෙෂ'( පrE'^ලYය නායකය+” හැම අත ≥රා බලා අ%ලා ගbහ.  1918 äoහානෙ\ * එවැW 21

පrEපbE සාමානé ඒවා pහ. @@රය ෙවs* ෙචකා පළාb සං'ධාන Eáණාට වැeෙය+ සං'ධානය Y @Aයහ. 

ෙමා>ක? ව�+ ෙ% හලන යටපb .ìo ඉ%ලs* ඒවාෙය+ අÏෙ^rරණය Y @Aයහ. ඉE+ ඔ1+ තවb |ර `ග 

ය7+ .@| නÑව( අස+ෙ+ නැEව වCජකය+ 100 කට වැe âHස( ෙවe තබා මරා දැ’හ. 

 ඒ සංඛéාවල පrමාණය පමණ( —මාස ෙදකක * @sධ p ල„ ඝාතන 10,000 b 15,000 b අතර EÖම— 

සලõw කර+ෙ+ ñසාCවා* ෙරöමෙ\ පrEපbE ව�+ ෙබා%ෙෂ'(වා*+ ර¡eක% ෙලස ෙවන>ව @Üම:. 

ñසාCවා* උසා' ව�+ (ÇsධාÃකරණ ද ඇU©ව) 1825 @ට 1917 ද(වා, “ෙsශපාලන කටÇU වලට සoබ+ධව” 
|+ මරණ දÈවo සංඛéාව 6,321 ( pෙ\ය. එf ඉහළම සංඛéාව වන 1,310 වාCතා pෙ\ 1906 * ය. ඒ 1905 

'^ලවයට එෙරfව පrEචාරය හටගb වසර:. තව |රටb ඒ ගැන .යෙතාb, ඒ |+ මරණ දÈවo @ය%ලම 

.}යාbමක pෙ\ ද නැත; එ:+ ෙබාෙහT සංඛéාව( බලාb ශ∑මග•හණය ෙනාෙහාb බලහbකාරෙය+ වැඩ ගැîම 
pහ.  සE .fපය( ඇUළත පමණ( ෙචකා '@+ පමණ( ෙවe තබා මරා දමන ලද සංඛéාව ඒ ñසාCවා* 22

ෙරöමය '@+ වසර අÌෙදක( E>ෙ> මරණයට පnwවන ලද සම>ත ජන සංඛéාෙව+ ෙදU+ ¬ණයකට වැe 

pහ. 

 ෙo 7±o ෙවන>Yම දbත වලට වඩා ඔmෙබ+ යන ලsද.. “සැකකරැව+,” “ජනතාවෙ2 හUර+,” “පrාණ 

ඇපකරැව+,” “ර¡ඳ1o කඳ1රැ,” සහ “'^ලYය උසා',” යනා* නව වCÿකරණය+, සහ “ෙරTග Wවාරණ 

 M. I. Latsis, Dva good borby na vnut rennom front (Two years of struggle on the internal front) (Moscow: Goz. izd-vo, 1920), p. 25.19

 Yu. Martov to A. Stein, 25 October 1918, quoted in V. I. Brovkin, Behind the Front Lines of the Civil War (Princeton: Princeton 20

University Press, 1994), p. 283.

 N. Bernastam, Ural i Prikamie,noyabr’ 1917-yanuar’ 1919 (The Ural and Kama regions, November 1917- January 1919) (Paris: YMCA 21

Press, 1982), p. 129.

 M. N. Gernet, Protiv smertnoi kazni (Against the death penalty) (Moscow: Tip, I. D. Sufina, 1907), pp. 385-423; N. S. Tagantsev, 22

Smertnaya kazn (The death penalty) (St. Petersburg: Gos. tip., 1913). Similar figures are arrived at by K. Liebnecht (5,735 condemned 
to death, 3,741 executed between 1906 and 1910; 625 condemned to death and 191 executed between 1825 and 1905), in Marc 
Ferro, The Russian Revolution of February 1917 (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1972), p. 483.
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ෙමෙහÇo,” යනා* ≤ට කü+ ෙනාදැන @A පrEපbE හ®+වා *ම, අÃකරණ .}යාව�ය( ෙනාමැEව @ය දහ> 
ගණW+ ජනතාව ල„ ෙවe තැÖo වලට පb .ìම, îEයට ඉහü+ @A නව ආකාරෙ\ ෙsශපාලන ෙපාó@ය( 

මÓ+ අb අඩං¬වට ගැîම, යනා* @ය%ල ගැන .ව හැ(ෙ( ෙකාපCWකවා* '^ලවය( එ:+ හැ|නාය .යා:. 

 ෙo ෙවනස ෙකාතරo බලවb pවාදැ: .යෙතාb එය සමහර ෙබා%ෙෂ'( නායකය+ව පවා ™|මයට පb 

කෙ—ය. ෙචකා ¥7කාව ගැන 1918 ඔ(ෙතTබC @ට ෙදසැoබC ද(වා ප(ෂ Ôරාව�ය Uළ වාද 'වාද `ග 

හැìෙම+ එය 'Wºචය කරත හැ.:. මාන@ක සහ ශාìHක ෙසෟඛé නැවත වCධනය කරග+නට යැ: .යා 

මාසයක කාලයකට >'ñසCල+තයට අපr@sධ ෙ?ශෙය+ ජC@+>. යවා Eáණ අතරUෙC, ඔ(ෙතTබC 25 
වැWදා ෙබා%ෙෂ'( ප(ෂෙ\ මධéම ක7ôව '@+ ෙචකා ෙවත පැවHය ÇU නව තbවය ගැන සාකIඡා 

පැවැbpහ. “ෙසT'යñවා*+ටb ඉහü+ සහ ප(ෂයටb වඩා ඉහü+ කටÇU කරන ෙලස( ද(වන 

සං'ධානයකට පවරා ඇE සo·Cණ බලතල” 'ෙ?චනය කර7+, Wෙකාලා: áකH+ (Nikolai Bukharin) සහ 
ඇෙල(සැ+ඩC ඔ%7+>. (Aleksandr Olminsky), යන ප(ෂෙ\ පැරïතම සාමාöකය+ pව+ද, සහ අභé+තර 

කටÇU âüබඳ ජනතා ෙකා7>සාC p ෙපෙට¨ා?>., උsයාචනය කෙ— “අපරාධකරැව+, පර≥ඩකා≤+, සහ floප+ 

කoකරැව+ෙග+ එන ර>Eයා|කාරය+ âì ඇE සං'ධානයක උවමනාවට වැe උෙදéTගය” මැඬල+නට âයවර 
ගත ÇU: .යා:. ෙsශපාලන පාලනය සඳහා ක7ôව( âfôව± ලැÖය. එයට සහභාÿ p ෙල? කැෙමෙන? (Lev 
Kamenev), ෙචකා ’ෙලTbපාටනය කර+න යැ: ෙයTජනා කරන තරo |ර `ගට äෙ\ය.  23

 ඒb nර~Ñ ෙලස.+ ෙචකා ෙව±ෙව+ ෙපî @Aය1+ වැeක% ෙනාෙගා> වැe පාලන බලය `නාගbහ. 
ඔ1+ අතර, ජC@+>. හැෙර+නට, ප(ෂෙ\ පrධාන නo Eáණහ: යෙකා? >වC†ෙලා? (Yakov Sverdlov), 
>ටා�+, ෙට¨ාñ>., සහ ෙලW+ ද @Aයහ. “ßෂණෙ\ ගැට©ව ™©% දැ(ම.+ සලකා බල+නට හැ.යාව( 

නැE… යථාCථවා* ෙනාවන 'sවU+ .fප ෙදෙන( '@+ අÇ(E සහගත ෙලස ෙචTදනා කරන ලද”  ආයතනය 24

යැ: .ය7+ එය ආර(ෂා කරග+නට ෙලW+ දැe ෙ> කැප pෙ\ය. ෙලW+ ’�කbවය ගැîෙම+, 1918 

ෙදසැoබC 19 වැWදා, මධéම ක7ôව îEය( සoමත කළහ. ඒ, “ආයතන ගැන අපහාසාbමක �â, 'ෙºෂෙය+ම 

|≈කර තbවය+ යටෙb වැඩකරෙගන යන ෙචකා ගැන,” පළ .ìම ෙබා%ෙෂ'( nhණාලයට තහනo කරන ල`. 
වාදය එතැW+ Wමා 'ය. “කoකරැව+ෙ2 ආඥාදායකbවෙ\ යකඩ හ>තය” එයාකාරෙය+ .@| '`ය.+ වැර` 

ෙනාෙ?ය යන තbවෙය+ â|o ල`. ෙලW+ෙ2 වචන ව�+ .?ෙවාb, “ෙහාඳ ෙකා7ÇW>ñ ෙකෙන( ය± ෙහාඳ 

ෙච.>ñ අෙය..” 

 1919 වසර nල * 'ෙºෂ ෙචකා අංශ âfôව+නට ජC@+>. ෙවත මධéම ක7ôෙව+ අවසර ලැáï. 

ඒවා අනUරැව හnදා ආර(ෂාව සඳහා වග.ව ÇU pහ. ඔLව මාCU 16 වැWදා අභé+තර කටÇU âüබඳ 

ජනතා ෙකා7>සාC බවට පb'ය. එෙත( ''ධ පHපාලන යටෙb පැවE @ය© 7ó◊යා, හnදා බල ඇï, හnදා 
කා~ඩ සහ අEෙCක කා~ඩ @ය%ල ෙචකා ර¡කවරණය යටෙb පrE සං'ධානය කර± ලැÖය. මැ: මාසෙ\ * ෙo 

@ය© කා~ඩ —|oHය 7óෂා, ආහාර හnදා, ™ෙරTගා≤ nරකරැව+, සහ ෙචකා ෙ>නාංකය+— @ය%ල ෙ(වල 

සnIචය( හැAයට එකU කර± ලැÖය. ‘ජනරජෙ\ අභé+තර ආර(ෂාව සඳහා p භට ක~ඩායම', 1921 * 
200,000 සංඛéාව( 'ය. ෙo භට ක~ඩායෙo අෙ+ක p කාCය භාරයට කඳ1රැ, ෙපා�> >ථාන, සහ අෙනõb 

Çsධය සඳහා අවශé වැදගb >ථාන වල îEය ආර(ෂා .ìම; සහ වැeෙය+ම වැදගb p අෙනõb කාCය 

භාරය+ pෙ\ ගoබද වැ@ය+ෙ2 කැර�, ශ∑7කය+ෙ2 කලෙකTලාහල, සහ රU හnදාෙ? කැර� මCධනය:. 

‘ජනරජෙ\ අභé+තර ආර(ෂාව සඳහා p භට ක~ඩායම’ පාලනය සහ ≥ඩනය ෙව±ෙව+ WෙයTජනය කෙ— 
අEශය බලවb බලය.. හැම 'ටම හnදාව හැරදා යන1+ @A, .@'ෙටක W@ ෙලස පාලනය ෙනාp, නමට 

බඳවා ග± ලැœ සංඛéාව 7�යන 3 b 7�යන 5 b අතර @Aයද ෙහා£+ සට+ කළ හැ. 500,000 කට වඩා 

වැe, අ' ආÇධ සfත භටය+ එකU කරගත ෙනාහැ. p 'ස% රU හnදාව ඇUළත p එය ප(ෂපාµ 
හnදාව..  25

 RTsKhIDNI, 5/1/2558.23

 Lenin i VChK: Sbornik dokumentov 1917-1922 (Lenin and the Cheka: A collection of documents, 1917-1922) (Moscow: Politizlat, 24

1975), p. 122.

 Leggett, The Cheka, pp. 204-237.25
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 අභé+තර කටÇU âüබඳ නව ජනතා ෙකා7>සාC පනවන ලද පළn îEය( pෙ\ 1918 äoහානෙ\ @ට 
.@| îEමය පදනම( ෙහT ක}මවb සං'ධානය( ෙනාමැEව පවbවාෙගන යන ලද ර¡ඳ1o කඳ1රැ 

සoබ+ධෙයW.  1919 අෙ^r% 15 වැW `න îEය “ර¡ඳ1o කඳ1රැ” සහ “බලාbකාරෙය+ වැඩ ග+නා කඳ1රැ” 

අතර ෙවනස( පැහැ`� කෙ—ය. බලාbකාරෙය+ වැඩ ග+නා කඳ1රැවල @ය© @රකරැව+ උසා'ය මÓ+ 
වැර`කරැව+ යැ: µ+| කරන ලද අය pහ. ර¡ඳ1o කඳ1රැවල @Aන ජනතාව ෙබාෙහT 'ට පHපාලන 

පrEපbEය( ෙ∞Uෙව+ පrාණ ඇපකරැව+ හැAයට රඳවා Eáණහ. ෙo ෙවන>කම පrාෙයTäකව ෙයෙදන 'ට යo 

ආකාරයක කෘEම බව( ග+න.. එය පැහැ`� ෙව+ෙ+ 1919 මැ: 17 අEෙCක උපෙද> ව�+ @රකරැව+ 

වCÿකරණ දාසය( ලැ:>U කර7+ ඔ1+ ර¡ඳYම සඳහා “අවම ෙල@+ 300 ( âHසකට ඉඩකඩ ඇE, සෑම 
පrා+තයකම, අÑම වශෙය+ එක කඳ1ර( ෙහT,” ඉ`කළ ÇU යැ: Wයම Yම Wස:. “ඉහළ මධéම පංEෙය+ 

ගb පrාණ ඇපකරැව+,” “පරණ ෙරöමෙ\ Wලධාì+,” 'දéාóය ආදායo ත(ෙ>රැකරැව+ තරo Wලතල දරන 

ලsද1+, ඇටCW බලය ලsද1+, සහ ඔ1+ෙ2 සහායකය+, නගරාÃපEවරැ+ සහ නගරවල සහ `>Eú(ක 
අගනගර උප නගරාÃපEවරැ+ ද ඇUළbව,” “ෙසT'යñ ෙරöමය යටෙb, õමන ෙහT අපරාධයකට õමන ෙහT 

ප(ෂපාµbවයකට, ගïකා ෙ>වයට, ආහාර ළඟ තබාගැîමට, වැර`කරැව+ p ජනතාව”; සහ “සාමානé හnදාව 

අbහැර යන ලsද1+ (එය නැවතb කරන ලද අය ෙනාෙ?) සහ @'% Çsධෙ\ * @රගත p ෙසා%දා|ව+” යනා* 
වශෙය+ ෙo වCÿකරණ ''ධ 'ෂම pහ.  26

 1919 මැ: මාසෙ\ 16,000 ( p වැඩ කඳ1රැ වල සහ ර¡ඳ1o කඳ1රැ වල @රගත pව+ සංඛéාව 1921 

සැ^තැoබC ෙවs* 70,000 කට වඩා ඉහළ යන ල`.  ෙසT'යñ බලයට එෙරfව කැර� ගැ¢ පrෙsශ Uල âfôවන 27

ලද කඳ1රැ ගණනාව ෙo දbත වලට ඇUළb ෙනාෙ?. උදාහරණය( හැAයට, ටැoෙබා? පrා+තෙ\ 1921 

äoහානෙ\ * අÑම වශෙය+ 50,000 ක “මං පහර+න+” සහ “පrාණ ඇපකරැව+ හැAයට ග+නා ලද මං 

පහර+න+ෙ2 ප1ෙ% සාමාöකය+” ර¡ඳ1o කඳ1රැ හතක දමා Eaණ. ඒවා අÃකාHය '@+ ගoබද කැර� 
මCධනයට ග+නා ලද âයවර( ෙල@+ ආරoභ කරන ලද කඳ1රැ pහ.  28

 GARF, 393/89/10a.26

 Vlast’ Sovetov, now. 1-2 (1922), 41: L. D. Gerson, The Secret Police in Lenin’s Russia (Philadelphia: Temple University Press, 1976), 27

pp. 149 ff; Leggett, The Cheka, p. 178; GARF, 393/89/182; 393/89/295.

 GARF, 393/89/182; 393/89/231; 393/89/295.28
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4   අධම %&ධය 

 රැ#යාෙ' #() *+ධය සාමාන0ෙය1 (2ෙ)ෂණය ෙව1ෙ1 ර6 ෙබා)ෙෂ(8වා91 සහ ;< රාජා>?වා91 

අතර ගැCම8 ෙලසE; නGH හGදා ගැCJ සලKL කරන ලද ඉO PCපස හටගH #+S1 සැබැ(1ම ඊට වඩා 

වැදගH ෙවV. ෙමය #() *+ධෙX අභ01තර ෙපරGණ (ය. #ය)ලටම වඩා එ[ \වභාවය ෙප1ව1ෙ1 සෑම 
පැHත8ම ^යැ_න ලද අෙ1ක ප`කාර a bඩන කcමෙ'ද වd^. එය සට1කාe ෙ+ශපාලනඥය1ට එෙර[ව, 

(රැ+ධ  ප8ෂ ෙහj (රැ+ධ ක>ඩායJ වලට එෙර[ව, ඕනෑම <8ගැන()ල8 ගැන වැඩ වlජනය කරන 

ශmnකය1ට එෙර[ව, හGදාවට බඳවා ගැpමට (ෙරjධය ද8ව1නට එෙර[ව ෙහj හGදාව අHහැර පලා යනq1ට 
එෙර[ව, නැHනJ ඉතාමH සරල ෙල#1 r'ෙවාH “සැක කට*6” ෙහj “එuOවා9” යන සමාජ පංVයට අEV 

ඕනෑම wරවැ#ෙයKට එෙර[ව, හ6ර1 අතට පH ෙව+9 ඒ ටqෙJ වාසය ryම ඔq1ෙ{ එකම අපරාධය ෙව+9, 

යනා9 වශෙය1 ර6 bඩනය ෙපා<ෙ' පැVර V|ණ සහ කcමා}~ල aවE. #() *+ධෙX අභ01තර ෙපරGෙ> 
අරගලයට #ය_ ප`V(�ලÄය කට*6 ඇ6ළH (ය. ndයන ගණනක ගJබද වැ#ය1, (�ලවකරැව1, සහ 

හGදාෙව1 පළා යන අය, සහ ‘ර6' සහ ‘;<’ ෙදපාlශවය, සහ ‘ෙකාළ' යැE හැÜ1a ක>ඩායම, යනා9 වශෙය1 

ෙබාෙහj (ට එක පැHත8 ෙහj අෙන8 පැHත8 ඉuOයට යනවාද නැHනJ ප;බ#නවාද යන áරණාHමක 

ànකාව රඟපෑහ. 

 උදාහරණය8 හැãයට, 1919 9, *8ෙlනෙX සහ මධ0ම-ෙවා)ගා පළාෙH ෙබා)ෙෂ(8 බලයට එෙර[ව 

නැè ආ දැවැ1ත ගJබද වැ#ය1ෙ{ කැරd ^සා, අ+nරා) ෙකා)චැ8 සහ ජනරා) ෙඩ^r1 යන ෙදෙදනාට 

ෙබා)ෙෂ(8වා91 #ã ෙපරGL ප;ප#1 සැතwJ #ය ගණන8 ඉuOයට යා හැrයාව පෑuණ. එයාකාරෙය1ම, 
මාස r[පයකට ප;ව, ඉඩJ [nය1ෙ{ පැරí අEá1 නැවත P[Cවාìම ගැන ෙකjපා(îට a සEïOය1 

ගJබදවාñ1ෙ{ කැරd ^සා ර6 හGදාව ඉuOයට එ+9 ෙකා)චැ8ෙ{ ;< හGදාවට ප; බ#1නට #+ධ (ය. 

 වසරකට වැó කාලය8 ;< සහ ර6 හGදා ෙමෙහ*J (ශාල පOමාණයr1 පැවVය ද, 1918 අග 9 පට1 
1920 Gල ද8වා, සාමාන0ෙය1 #() *+ධය යැE සැලෙකන කාලෙය1 (ශාල ෙකාටස සැබැ(1ම අධම *+ධය8 

(ය. එය ර6, ;<, #(), සහ හGදා යන #ය_ ((ධ අõකාOය1 වd1, අV1 අතට ^තර මාරැ a කලාප වල 

#ã සෑබෑ ෙහj (භව (රැ+ධවා91 ඉවH කර1නට ගH වෑයමr. ෙබා)ෙෂ(8වා91 අ)ලා ෙගන #ã ප`ෙ+ශවල 

එය “රදළය1ට”, |lúවා#යට, සහ සමාජයට };<; අයට, (රැ+ධ ප8ෂ වල #ã #ය_ ෙබා)ෙෂ(8වා9 
ෙනාවන සට1කාe දඩයJ කර1නට, සහ ශmnකය1ෙ{ වැඩ වlජන මlදනයට, ර6 හGදාෙ' #ã අ\ùර අය 

ෙගෙනන ලද කැරd මlදනයට සහ, ඕනෑම ආකාරයr1 එන ගJබද වැ#ය1ෙ{ කැරd මlදනයට එෙර[ව කරන 

ලද “පංV *+ධය8” (ය. ;< අය (#1 අ)ලාගH කලාප වල, එය “*ෙද'-ෙබා)ෙෂ(8” ප8ෂපාáHවය8 ඇතැE 
සැක ෙකරන ඕනෑම ෙකෙන8 මlදනයට (වෘතව V|න කාලයr. 

 üෂණය සඳහා ෙබා)ෙෂ(8වා91ට ඒකාõකාරය8 r# ෙලසr1 V|ෙ> නැත. ;< üෂණය ද එ[ 

පැවVණ. ඔq1ෙ{ නරකම a ෙමාෙහාත ව}ෙX *8ෙlනෙX 1919 †JහානෙX සහ ##රෙX ෙඩ^r1ෙ{ 
හGදාෙ' සEම1 ෙප°d*රා (Simon Petlyura) ෙ{ බලඇí (#1 ෙගන †ය ජනවාl†ක සංහාර ර§)ලE. ඒවාෙX 

(1uතය1 සංඛ0ාව 150,000 කට වඩා වැó aහ. නGH ර6 üෂණෙX සහ ;< üෂණෙX ඉVහාසඥය1 බßතරය 

දැනටමH ෙප1වා 9 ඇV පOu, ෙJ üෂණ වlග ෙදක එකම තලයක ෙනාaෙXය. ෙබා)ෙෂ(8 ප`VපHVෙX 

üෂණය වඩා කcමා}~ල a ද, වැóෙය1 සං(ධානාHමක a ද, සම\ත සමාජ පංVය8 ඉල8ක කරගHතr. තව 
<රටH rයෙතාH, #() *+ධය uග හැෙර1නට ෙපර එය මනාව #තා බලා සහ පා̀ෙයj†කව ෙයාදා ග1නා 

ල+දr. ;< üෂණය r#(ෙටක එවැ^ කcමා}~ල ෙලසr1 uග හැරැෙ> නැත. එය අ^වාlෙය1ම පාලනය 

කරගත ෙනාහැr හGදා කා>ඩවල වැඩ බව ෙපp යE. රජය8 ෙලස කට*6 කර1නට අසාlථක ෙල#1 වෑයJ 
කරන ලද හGදා අණr1 ^ල වශෙය1 ^KH කරන ලද ෙමෙහ*J ෙනාÄය. ඒ ජනවාl†ක සංහාර පැHතකට 

දැJෙමාH, ෙඩ^r1 (#1 ද ෙහළා දrන ලද, එ(ට ;< üෂණය ය} හGදා රහ\ බලකාය8 ෙල#1 කට*6 

කරන ෙපාì#ය (#1 එකට එක ryJ ගණනාව8 යැE ෙපp යE. ෙචකා සහ ‘ජනරජෙX ආර8ෂාව සඳහා a 
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අභ01තර භට ක>ඩායම’ ^මැÄ V|ෙ1 සJ©lණෙය1ම ෙවනH ආකාරයක මlදනය සඳහා (ය. එයට 
ෙබා)ෙෂ(8 ෙර™මෙX ඉහළම ම°ටෙම1 සහාය ලැï V|í. 

 අෙනKH #ය_ #() *+ධ ෙම1ම, සට1 වැu ෙදපැHත (#1 ෙයාදා ගැ}ණ #ය_ üෂණ ආකාර ගැන 

සJ©lණ P1´රය8 ලබාගැpම ඉතා <îකර aවr. ෙබා)ෙෂ(8වා9 üෂණය, එ[ පැහැud කcමෙ'දය, එ[ 
;(ෙ2¨Hවය, සහ එ[ ;පy8ෂාකාy ෙල#1 ෙතjරාග1නා ලද ඉල8ක, යනාuෙය1 #() *+ධයට ෙපර පැවV 

බව rව හැrE. එය සJ©lණ ෙලසr1 ගැCJකාy බවට වlධනය aෙX 1918 †JහානෙX අග 9 පමí. පහත 

දැ8ෙවන ලැE\6ව කාලා}කcමයට අ}ව ෙර™මෙX G) මාස පට1 එ[ ((ධ ඉල8ක කරා සහ ((ධ 

ආකාරෙය1 üෂණය පOණාමය a හැã ද8වE: 

• ෙබා)ෙෂ(8වා9-ෙනාවන ෙ+ශපාලන සට1කාe1, ආරා™කය1 #ට රාජා>?කාර පා8Æකය1 ද8වා. 

• පා1, ර§rයා සහ අවම ^දහස සහ උදාරHවය ඇ6_ව, වඩාHම Ødක අEá1 සඳහා, සට1 වuන 

ශmnකය1. 

• ගJබදවාñ1 —ෙබාෙහj (ට හGදාෙව1 පැන †යq1— අෙ1ක a ගJබද (�ලව සJබ1ධෙය1 

සැකකරැව1 බවට පH a අය ෙහj ර6 හGදාෙ' Kම1ත±ණෙX ෙයෙදන ල+දq1. 

• ෙකාසැ8, ෙසj(ය° ෙර™මයට (රැ+ධ යැE සැල≤ම මත සමාජ≥ය සහ ජනවාl†කය8 හැãයට ෙරාHත 
Pã1 PCවහ) කර} ල+දq1. “ෙකාසැ8හරණය” යන ස^Cහ1 aෙX 1930 ගණ1 වල 9 

“Kලා8හරණය” (තවH ජනවාl†ක ක>ඩායම8 PCවහ) ryම)  දැවැ1ත PCවහ) ryJ වලට 

ෙපරE. ෙල^1වා9 සහ \ටාd1වා9 ෙ+ශපාලන bඩක ප`VපHV අතර අඛ>ඩතාවය8 V|ණා යැE 

එE1 ෙප1වE. 

• “සමාජයට };<; කාරකය1” සහ අෙනKH “ජනතාවෙ{ හ6ර1,” “සැක කට*6 w+ගලය1,” සහ 

“පා̀ණ ඇපකරැව1,” “^වාරක ෙමෙහ*ම8 ෙලස” 6ර1කර දැeම, (ෙ2ෂෙය1ම ෙබා)ෙෂ(8වා91 

ගJමාන වd1 ජනතාව ඉවH කර+9 නැHනJ ;< හGදාව යටෙH පැවV ප`ෙ+ශ ෙහj ටq1 ඔq1 අතට 
ග^+9 එම Pµෙවත අ}ගමනය කළහ. 

 ෙහාÜ1ම ද1නා මlධන එ)ල aෙX ෙබා)ෙෂ(8වා91ට (රැ+ධ a අෙනKH ප8ෂ වල ෙ+ශපාලන 

සට1කාe1 ෙවතE. සට1කාe ශmnකය1ට සහ ගJබද වැ#ය1ට න? නැVව ෙවó තැïම ෙහj ෙචකා ෙමෙහ*J 
වd1 ද∂වJ ෙල#1 සØලඝාතනය #< aවH, ප`ධාන (රැ+ධ ප8ෂවල නායකය1ෙ{ ∏(ත ෙπරැන බවH 

ඔq1ව ෙබාෙහj (ට #රගත ryම නැHනJ PCවහ) කර} ලැ|වා පමණ8 #+ධ aවා යැE ඔq1 ලවා ෙබාෙහj 

ප`කාශය1 ඉuOපH ෙකරැí. 

 1918 අෙ�`) 11 වැ^දා ෙමා\ක' ආරා™කවා91ට පහර 9ම, ප`ථම üෂණ #+õය8 ෙල#1 දැ8ෙ'. <#J 
ගණන8 වහාම ෙවó තබා මරා දැnණ. ඔq1 අතO1 යJ r# ප`මාණය8 ෙබා)ෙෂ(8 ප8ෂයට ප8ෂපාáHවය 

මාරැ ෙකරැවH, ඇෙල8සැ1ඩl ෙගj)∫බl{, nකාෙය) ෙබªනl (Brener) සහ ãෙමjº සමෙසාෙනා' (Timofeo 
Samsonov) වැ^ අය ෙචකා [ ඉහළ තන6රැ ෙහාබවන ලද ^ලධාy1 ෙව1නට සමH aවH, අන6රැව එන 
අqරැ< r[පෙX 9 ආරා™කවා91ට (රැ+ධ අරගලය áවΩ aෙXය. පැරí ෙර™මයටH එෙ\ම නව ෙබා)ෙෂ(8 

ආඥාදායකHවයටH එක ෙ\ (ෙරjධය පෑ ෙබාෙහj ආරා™කවා91ට Gßණ ෙද1නට a උභෙතjෙකjãකය මනාව 

ෙප1}J කර1ෙ1 ෙන\ටl මැ8ෙනා (Nestor Makhno) නමැV මහා ගJබද ආරා™කවාuයා කාලය8 V\ෙ\ ;< 
හGදාවට එෙර[ව ර6 හGදාව සමඟ පා8Æක Ä #æමH, සහ අන6රව ;< හGදාෙ' තlජනය අ6 ගා දැෙම+9 

ෙø ෙබා)ෙෂ(8වා91ට එෙර[ ÄමH 6µ^. මැ8ෙනj සහ ඔßෙ{ පා8Æකය1 a ගJබද වැ#ය1ට එෙර[ව 

uයH a මlදනෙX 9, මං පහර1න1 යැE rයn1 දහ\ ගණනක නJ ෙනාද1නා a ආරා™කවා9 සට1කාe1ව 

ෙවó තබා මරා දැnණ. ෙJ ගJබද වැ#ය1 අතර ආරා™කවා9 (1uතය1ෙ{ බßතර ප`මාණය #ãන ලදැE, අ?ම 
වශෙය1 1922 9 බld1 ෙවතට PCවහ)ව #ã රැ#ය1 ආරා™කවා91 ද8වන ලද දHත වd1 ෙහj ෙපp යE. 

ෙJ අසJ©lණ සංඛ0ා ෙප1}J කර1ෙ1 1919-1921 වසර 6ළ 9 සට1කාe ආරා™කවා91 138 8 ෙවóතබා මරා 
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දමන ලදැE ද, 281 8 PCවහ) කරන ලදැE ද, 608 8 1922 ජනවාO 1 වැ^දා ෙත8 තවමH #රෙගව)වල 
#ã1ෙ1 යැE ද rයාE.  1

 1918 †Jහානය ද8වා, ෙබා)ෙෂ(8වා91ෙ{ nත± පා8Æකය1 යැE, සැලෙකන ලද වාමාං¡ක සමාජවා9 

(�ලÄයවා91ට 1919 ෙපබරවාO ද8වා යJ තරමකට d[) බවr1 සලකන ලu. මOයා \POෙඩාෙනjවා (Maria 
Spiridonova) ඔq1ෙ{ වඩාHම ප`#+ධ නාEකාව ප8ෂ  ෙකාංග¬සයක සභාපV තන6ර ඉ#ìම 1918 ෙදසැJබl 

ද8වා ෙබා)ෙෂ(8වා91 (#1 ඉවසා දරා #ãයහ. ෙකෙ\ නGH, ඇය 1919 ෙපබරවාO 10 වැ^දා, ෙචකා (#1 

uනපතා කරෙගන යන üෂණය ෙහළා දැ≤ෙම1 ප;ව, ඇයව තවH සට1කාe1 210 8 සමඟ අH අඩං√වට 

ගැ^ණ. ඇයෙ{ "[\æOයාව සමනය කර1නට ෙසෟඛ0ාගාරයක රඳවා තැïම” (�ලÄය උසා(ය8 ම†1 ^lෙ+ශ 
ෙකOණ. ෙමම rcයාව ෙසj(ය° ෙර™මය (#1 ෙ+ශපාලන (රැ+ධකාරෙය8ව මාන#ක ෙරjහලක රඳව1නට පට1 

ග1නා පළG උදාහරණයE. \POෙඩාෙනjවා එතැ^1 පැන ය1නට සමH aවාය. රහ#ගතව ඇය එවකට ෙසj(ය° 

ආ>?ව (#1 තහනJ කරන ලද වාමාං¡ක සමාජවා9 (�ලÄය ප8ෂයට නායකHවය <1ෙ1ය. ෙචකා Øලාශm 
ද8වන පOu, වාමාං¡ක සමාජවා9 (�ලÄය සං(ධාන පන\ අට8 1919 9 තහනJ කරන ලu. 1920 9 තවH 

හතµ\ පහ8 තහනJ aහ. ඒ වසර ෙදෙ8 9, ජl#1\rෙ{ අණ පOu සට1කාe1 1,875 8 පා̀ණ ඇපකරැව1 

හැãයට අH අඩං√වට ගැ^ණ. 1919 මාl6 18 වැ^දා ඔß ^ෙ'දනය කෙ« ෙමයE: “ෙමතැ1 පට1 ෙචකා (#1 
කcැ\ෙනා' (Krasnov) වlගෙX ;< Gරකාය සහ සමාජවා9 කඳqෙl ;< Gරකාය අතර ෙවනස8 සලක1ෙ1 නැත… 

අH අඩං√වට ග1නා ලද සමාජවා9 (�ලÄයවා91 සහ ෙම1ෂ(8වා91 පා̀ණ ඇපකරැව1 ෙ\ සැලෙකV. එෙ\ම 

ඔq1ෙ{ ඉරණම රඳා පවV1ෙ1 ඔq1 අයHවන ප8ෂ වල ඊ ළඟට දr1නට ලැෙබන හැuයාව මතE.”  2

 ද8Æණාංශ සමාජවා9 (�ලÄයවා91 වඩාHම අන6රැදායක ෙ+ශපාලන (ප8ෂය හැãයට හැම (ටම 
ෙබා)ෙෂ(8වා91 (#1 සලකන ලu. 1917 ෙනාවැJබl සහ ෙදසැJබl මාස වල 9 ^දහ\ සහ ප`ජාතා1V±ක a 

මැVවරණ වල 9 ඔq1 (ශාල බßතරය8 uනාගH බව r#ෙවKටH අමතක Ä ෙනාV…ණ. ඔq1 පැහැudවම 

බßතර ආසන උ;ලන ලද ව0ව\ථාදායක සභාව (;රැවා හOන ලද ප;ව, ‘සමාජවා9 (�ලÄයවා91’ 
ෙසj(ය°වා91ෙ{ සහ ‘ෙසj(ය°වා91ෙ{ මධ0ම (ධායක කnCෙ'’ ෙ\වය ryම uගටම කරෙගන †යහ. 1918 

 ^ මාසෙX 9 ෙම1ෂ(8වා91 සමඟ ඔq1ද ෙනරපා හOන ලu. එ[ 9, ෙම1ෂ(8වා91 සහ ව0ව\ථාදායක 

ප`ජාත1ත±වා91 සමඟ, සමහර සමාජවාu (�ලÄයවා91 එක6ව ෙකã කාලය8 පමණ8 පැවV සමාරා (Samara) 
සහ ඔJ\8 (Omsk) ප`ෙ+ශය1[ තාවකාdක ආ>? P[ටා ගHහ. ;< හGදාෙ' අ+nරා) ෙකා)චැ8 අV1 ඒවා 

ෙපරළා දැGí. ෙබා)ෙෂ(8වා91 සහ ;< හGදාව අතර [ර Ä #ã සමාජවා9 (�ලÄයවා91 සහ 

ෙම1ෂ(8වා91 ෙබා)ෙෂ(8වා9 ෙර™මයට (ෙරjධය දැ8(ය හැr a සංස8ත ප`VපHV මාලාව8 

ෙනාමැVකn1 දැó <îකරතා වලට Gßණ <1හ. අෙන8 පැHතට ෙබා)ෙෂ(8වා91 ෙවනH ප8ෂ ඇ6ලට Oංගා 
ග1නට, සං#ඳÄමට, සහ \ථාවරය8 නැV මධ0\ථ සමාජවා9 (රැ+ධ ප8ෂය එµPටම මlදනය ෙයාදන 

ෙමෙහ*J කර1නට, දැන #ã ඉතා ද8ෂ ෙ+ශපාලනඥය1 aහ. 

 අ+nරා) ෙකා)චැ8ෙ{ ප`හාර එ[ උÀචතම තHවෙX පැවVය 9, මාl6 20 #ට 30 ද8වා සමාජවා9 
(�ලÄයවා9 wවHපත a "ජනතාවෙ{ අÃපා̀ය” (Delo naroda) යµ ^KH කර1නට අවසර 9ෙම1 ප;ව, ෙචකා 

(#1 ඔqනට හැr #ය_ම සමාජවා9 (�ලÄයවා91ව සහ ෙම1ෂ(8වා91ව 1919 මාl6 31 වැ^දා අ)ලා 

ග1නා ලu. ඒ අව\ථාෙ' 9 ඒ ප8ෂ ෙදෙ8ම සාමා™කHවය Vïම ගැන r#< pVමය තහනම8 ෙනාÄය. 

ෙමා\ක', Cලා (Tula), \ෙමාෙල1\8 (Smolensk), ෙවාෙරාෙන\ (Voronezh), ෙප1සා, සමාරා  සහ ෙකා\ෙටÕjමා 
(Kostroma)  යනා9 නගරවල 9 සට1කාe1 1,900 8 අH අඩං√වට ගැ^ණ. සමාජවා9 (�ලÄයවා91 සහ 3

ෙම1ෂ(8වා91 (#1 සං(ධානය කර} ලැŒ ගJබද වැ#ය1ෙ{ උ+ෙඝjෂණ සහ වlජන වල 9 කරන ලද ලœ 

ඝාතන සංඛ0ාව ෙකාපමණදැE r#ෙවKටH rව ෙනාහැrE. සංඛ0ානමය වාlතා ඉතා අ)පය8 පමණ8 පවVන 

^සා, සහ අP ඒ ඒ #+S1 වd1 (1uතය1 a අ}මාන සංඛ0ාව1 දැන #ãයද, ඒ ඝාතන වලට හ; a 
ෙ+ශපාලන rcයාකාy1 සමා}පාVකව ෙකාපමණ #ãයාදැE ගැන අPට r#H අදහස8 ෙනාමැත. 

 L. G. Gorelik, ed., Goneniya na anarkhism v Sovietskoi Rossii (The persecution of anarchism in Soviet Russia) (Berlin, 1922), pp. 1

27-63.

 Izvestiya, 18 March 1919; L. D. Gerson, The Secret Police in Lenin’s Russia (Philadelphia: Temple University Press, 1976), pp.2

151-152; G. Leggett, The Cheka: Lenin’s Ploitical Police (New York: Oxford University Press, 1981), pp. 311-316.

 V. I. Brovkin, Behind the Front Lines of the Civil War: Political Parties and Social Movements in Russia, 1918-1922 (Princeton: 3

Princeton University Press, 1994), p. 54.
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 අH අඩං√වට ගැpෙJ ෙදවැ^ ර§)ල ඇV aෙX ෙල^1 (#1 ‘පා̀'ඩා’ [ 1919 අෙගj\6 28 වැ^දා 
රචනාව8 පළ ryමH සමඟE. සමාජවා9 (�ලÄයවා91 සහ ෙම1ෂ(8වා91 ය} “;< හGදා පා8Æකය1, 

ඉඩJ [nය1, සහ ධනවා91ෙ{ හq)කරැව1 සහ පාබල ෙ\වකය1,” යැE rයn1 ඔq1ට එE1 ඔß නැවතH 

ෙචjදනා කෙ«ය. ෙචකා වාlතා වලට අ}ව, 1919 අවසාන මාස හතර 6ළ 9 සමාජවා9 (�ලÄයවා91 සහ 
ෙම1ෂ(8වා91 2,380 8 අH අඩං√වට ග1නා ලu.  එංගල1තෙය1 පැní ශmnක ^ෙයj™තය1 ක>ඩායම8 4

Pµගැpම Píස, 1920 මැE 23 වැ^දා කැඳවන ලද 'අKරැ අGණ1න1ෙ{ වෘHáය සnV’ ර§\Äමr1 ප;ව 

සමාජවා9 rcයාකාy1ව මlදනය කරන කට*6 තවH áවΩ aෙXය. ඒ ර§\ÄෙJ 9, ෙවනH නමr1 ෙපp #ã සහ 

ෙව\ වලාෙගන #ã, ව0ව\ථාදායක සභාෙ' සභාපVවරයා ෙල#1 ද එය වලං√ a එකම uනෙX පHව #ãයා a 
ද, රහ\ ෙපාì#ෙය1 සැඟÄ #ã, සමාජවා9 (�ලÄයවා9 නායකයා a (8ටl ෙචlෙනා' (Viktor Chernov) 
ප`#+õෙX ෙචකා සහ ආ>?ව හාස0යට ල8 කෙ«ය. ෙචlෙනා'ෙ{ G_ පqලම පා̀ණ ඇපකරැව1 හැãයට අH 

අඩං√වට ගැ^ණ. තවමH ^දහෙ\ #ã #ය_ සමාජවා9 (�ලÄයවා91ව #රෙගව) වලට ඇද දැGí.  1920 5

†JහානෙX 9 සමාජවා9 (�ල(යවා9 සහ ෙම1ෂ(8වා9 rcයාකාy1 2,000 කට වැó POස8 dයා පuං— කරවා, 

අH අඩං√වට ෙගන, පා̀ණ ඇපකරැව1 හැãයට තබා ගැ^ණ. (රැ+ධ ප8ෂවල #ãන සමාජවා91 ගැන කට*6 

කරන සැල;ම 1919 úd 1 වැ^දා ෙචකා අභ01තර සටහන8 ඉතා දැó ආකාරයr1 ද8වE: 

ෙJ ප8ෂ pV (ෙරjS කරනවාට වඩා, එ[ 9 ඔq1 පාතාලයට යන ^සා සහ එ(ට ඔq1 පාලනය 

තවH අñරැ ෙවන ^සා, යJ ආකාරයක අlධ-pVමය තHවය8 ඔq1ට ලබා 9ම වැóෙය1 ;<; ෙවE. 

එයාකාරෙය1 අPට ඔq1ව ළ“1 තබා ගැpමට w_වන. අPට උවමනා a ඕනෑම (ෙටක අPට 

කරදරකාරය1, සහ ෙ”j‘1 අE1 කර1නට w_වන. එෙ\ම අපට අවශ0 ඔH6කරැව1 ද ලබාගත 
හැrE… ෙJ ෙසj(ය°-(ෙරjS ප8ෂ ගැන සලක+9, අP ෙJ *ද වාතාවරණය ෙයාදාෙගන ඔq1ෙ{ 

සාමා™කය1 ෙවත, අපරාධ සඳහා, උදාහරණ හැãයට, “ප`V(�ලÄය කට*6,” “රාජෙ”jහය,” “ෙපරGණ 

PCපස #ට pV(ෙරjS කට*6වල ^යැ’ම,” “මැuහHෙව1නට එන (ෙ+÷ය බල ෙව}ෙව1 ඔH6 
බැìම,” යනා9 වශෙය1 rයn1 වරද පැට(ය *6E.  6

 #ය_ මlදpය #+S1 වd1, නව ෙර™මය (#1 ප`ෙ'සJකාyව වස1 කරගHත8 aෙX ශmnකය1ට 

එෙර[ව ෙයාදාග1නා ලද ප`ච>ඩHවයE. ෙබා)ෙෂ(8වා91 බලයට පH aෙX ඔq1ෙ{ නාමෙය^. 1918 Gල 9 
පට1 ගH මlදන ඊ ළඟ වසර ෙදෙ8 9 එ1න එ1නම වැó aෙXය. #ය)ල1ම ද1නා 1921 9 #< a 

ෙකcj1\ටා∫ #+õය එ[ උÀච තHවයE. 1918 Gල #ටම ෙපෙටÕාග¬ෑඩෙX ශmnකය1 ඔq1ෙ{ එóතර (ෙරjධය 

ෙබා)ෙෂ(8වා91ට ද8වn1 #ãයහ. 1918  d 2 වැ^දා මහා වැඩ වlජනය අසාlථක a ප;ව, ෙපෙටÕාග¬ෑ∫ 

කJහ) ඇ6ළත ආදරෙය1 Pµගැpමට පාත±ව දැවැ1ත ජනP`යHවය8 ලබn1 \මර◊ය චාOකාව8 ඒ 
අව\ථාෙ' 9 ම අවස1 කර VŒ මOයා \POෙඩාෙනjවා ඇ6_ව, ෙබා)ෙෂ(8වා91 (#1 සමාජවා9 (�ලÄයවා9 

නායකය1 ගණනාව8 අH අඩං√වට ගැpමH සමඟ ශmnකය1 අතO1 (ෙරjධතා නැවතH ඇVaෙX 1919 මාl6 

මාසෙX කµ1 අගනගරය ෙල#1 පැවV ඒ නගරෙX 9 ය. ඒ ෙමාෙහාත අVශය සංෙ'9 තHවය8 aෙX උග¬ 
ආහාර [ඟය8 පැවV ^සE. අH අඩං√වට ගැpJ ^සා වැඩ වlජන සහ (ෙරjධතා ව0ාපාර හැම අතර පැVර 

†ෙXය. මාl6 10 වැ^දා wãෙලා' කJහෙ) ශmnකය1ෙ{ ප`ධාන සභාව එ[ #ය දහසකට වැó සමා™කHවය 

ර§\ව #ãය 9, උදාර ෙල#1 ෙබා)ෙෂ(8 rcයා ෙහළා දrන \ථාවරය8 අ}මත කර ගHහ: “ෙJ ආ>?ව, 
ෙචකාට සහ (�ලÄය උසා( වලට \´V ෙව1නට පවHවාෙගන යන ෙකාn*^\° ප8ෂෙX ප`ධාන කnCෙ' 

ආඥාදායකHවයට වඩා අ? යම8 ෙනාෙ'.”  7

 එම ^ෙ'දනෙය1 බලය ෙසj(ය°වා91ට බාර ෙද1නට rයා ප`කාශ කර} ලැïය. ෙසj(ය°වා91ට සහ 

කJහ) කnC සඳහා ^දහ\ මැVවරණ, ගJබද #ට නගරවලට ෙගන ආ හැr ආහාර ප`මාණ සඳහා පනවන ලද 
ñමා අවස1 ryම, (wó pudy, 1.5 8 ෙනාෙහාH රාHත) 55 8 පමණ), “අව0ාජ ෙ+ශපාලන ප8ෂ” වd1 ගH 

ෙ+ශපාලන #රකරැව1 ^දහ\ ryම, සහ ඒ #ය)ලටම ඉහµ1 ඉ)ලා #ãෙX මOයා \POෙඩාෙනjවා ^දහ\ 

 G. A. Belov, Iz istorii Vserossiiskoi Chrezvchainoi Komissii, 1917-1921: Sbornik dokumentov (From the history of the All-Russian 4

Extraordinary Commission, 1917-1921: A collection of documents) (Moscow: Gos. izd-v0 polis. lit-ry, 1958), p. 354; CRCEDHC 
5/1/2615.

 Brovkin, Behind the Front Lines, pp. 252-257.5

 Tsirkulyarnoe pis’mo VChK (Cheka circular), pp. 267-268, B. I. Nikolaevsky Archives, Hoover Institution, Stanford, Calif.6

 RTsKhIDNI, 17/84/43/2-4.7
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ryමE. දවෙස1 දවස වැóෙය1 බලවH ෙවn1 නැè එන ෙJ ර§)ලට VOං√ Vය1නට, ෙල^1 1919 මාl6 12 
සහ 13 වැ^දා ෙපෙටÕාග¬ෑඩයට පැníෙXය. කJහ)වල වැඩ වlජනෙX ෙය9 #ã ශmnකය1 අමතා කතා කර1නට 

ය+9 ඒH ඔßව ÿ rයn1 සහ “*ෙද'ව1 සහ ෙකාn\සාlවරැ භංග කර}!”  යන සට1 පාඨෙය1 කෑ ගසn1, 8

ඔßවH #ෙනාÄ'වH ෙ'uකාෙව1 එළවා දැGí. ෙසමE°-(ෙරjSවාදය G)බැස V…ණ, එය හැම (ටම ම6Pටට 
වැó ගැ¤රr1 ෙනාÄය, එය, ෙබා)ෙෂ(8වා91 සහ *ෙද'ව1 එක ෙගාෙ∫ දැØහ. එ[ 9 1917 ඔ8ෙතjබl 

(�ලවෙය1 ප;ව ලැï V|ණ (2වාස තHවෙය1 ෙබාෙහාම ප`මාණය8 ෙබා)ෙෂ(8වා91ට ඉතා ඉ8මí1 

අ[n (ය. වැóෙය1ම ප`#+ධ ෙබා)ෙෂ(8 නායකය1, (ෙටÕා°\r, #ෙනාÄ', කැමෙන', ඇෙල8# Oෙකා' 

(Aleksei Rykov), කා) ෙර ෙඩ8) යනා91 *ෙද'ව1 Äම ^සා ඒ සාØ[ක මනෙ\ ෙමම “*ෙද '” සහ 
“ෙබා)ෙෂ(8” යන ෙ)බ) ෙදක එකට ෙය9ම *8V සහගත කෙ«ය. 

 1919 මාl6 16 වැ^දා ෙචකා ක>ඩායJ wãෙලා' කJහලට කඩා වැ<නහ. ඔq1 හා සට1 වැ<ෙ1 

අ(ගH ශmnකය1 aහ. ශmnකය1 900 කට ආස1න සංඛ0ාව8 අH අඩං√වට ගැ^ණ. ඊ ළඟ uන r[පෙX 9, 
ෙපෙටÕාග¬ෑ∫ වd1 සැතwJ V\පහ8 පමණ <ර P[ටන ලද 2ෙලාEෙස)බl{ (Schlüsselburg) බලෙකාCෙ' 9 
න? ඇñම8 ෙනාමැVව වැඩ වlජකය1 200 කට වැó POස8 ෙවó තබා මරා දමන ලu. ෙ\වය සඳහා නව 

සැලැ\ම8 පට1 ගැ}ෙ1 #ය_ වැඩ වlජකය1 අ\ ryෙම1 ප;ව, ප`V(�ලÄය නායකය1 ඔq1ව  රවටා 
“අපරාධ කර1නට ෙයාG කරවන ල+ෙ+ය”  යැE ද8වන ප`කාශයකට අHස1 ryෙම1 ප;වE. එතැ1 පට1 9

#ය_ ශmnකය1 ඉතා දැó (පරJ යටතට පH aහ. 1919 වස1තයට ප;ව, ශmnක මධ0\ථාන වල රහ#ගත 

ෙචකා ෙදපාlතෙJ16 P[Cවn1,  ඒ ඒ කJහෙ) “මාන#ක තHවය” ගැන ^Vපතා යවන වාlතා වලට ඔH6 

ෙසායන සහ ෙතාර6රැ සපයන ක>ඩායJ පට1 ගැ^ණ. ශmnක පංVය ය} පැහැudවම අන6රැදායක 
ෙකා°ඨාශය8 හැãයට සලකන ලu. 

 1919 වස1තය ෙබාෙහj වැඩ වlජන වd1 සPO aවr. ඒවා දරැL ෙල#1 මlදනය කර} ලැïය. ‹ලා, 

ෙසාlෙමාෙවා, ඔෙර), …ªයැ1\8, °වl, ඉවාෙනාෙවj, ෙවා\ෙනෙස1\8 සහ ඇ\ටÕාඛා1  වැ^ රැ#යාෙ' මහH 10

ශmnක පංV වැóෙය1 ∏වH a ප`ෙ+ශ වල එෙ\ම #< aහ. ශmnකය1ෙ{ <8 ගැන(d සෑම පැHතr1ම එක හා 

සමාන aහ. දවසකට පා1 රාHත) බාගයක ෙහj nල Pයවා ග1නට බැO සලාක පත8 ග1නට යා1තJ 

ප`මාණවH a ෙ'තන වd1 ඔq1 හාමත තHවයට වැæ #ãයහ. වැඩ වlජකය1 Gd1 උHසාහ කෙ« ර6 
හGදාෙ' ෙසා)දා<ව1ෙ{ සලාක පH තරමට සලාක ලබාගැpමටE. නGH වඩාHම හu# උ+යාචන #ය)ල 

ෙ+ශපාල^ක aහ: ෙකාn*^\°වා91ෙ{ (ෙ2ෂ වරප`සාද අෙහj#ය, ෙ+ශපාලන #රකරැව1 ^දහ\ ryම, 

ෙසj(ය°වා91ට සහ කJහ) කnC ෙව}ෙව1 ^දහ\ මැVවරණ, ර6 හGදාවට අ^වාlෙයය1 බඳවා ගැpම 

නැවැHÄම, කැමැV අෙය8 ඇ;රට ^දහස, ^දහ\ ප`කාශයට අවසර, මාධ0ය ^දහස, යනා9 වශෙය1 ඒවා 
ෙපරGණට †ෙXය. 

 ෙJ ෙමෙහ*J තවH දැó අන6රැදායක යැE ෙබා)ෙෂ(8 අõකාOය දැ8ෙ8, නගරෙX P[Cවා V|ණ 

හGදා කා>ඩ ඔq1ෙ{ පැHතට හරවා ග1නට ඒවා ^V සාlථක Äම ^සE. ඔෙර), …ªැය1\8, ෙගාෙම), සහ 
ඇ\ටÕාඛා1 [ 9 කැරdකාර ෙසා)දා<ව1 ශmnකය1 සමඟ අHවැ) බැඳෙගන, “*ෙද'ව1ට මරණය! ෙබා)ෙෂ(8 

ෙකාn\සාl භංග කර}!” යැE හඬ නැfiහ. ඔq1 නගරෙX පැHත8 අ)ලා ෙගන කඩ මංෙකා)ල කෑහ. uන 

r[පය8 6ළ සට1 ryෙම1 ප;ව  පමණ8 ෙචකා කා>ඩ සහ ෙර™මයට පා8Æක a හGදා  කා>ඩ වලට 11

නගරය යµ අHපH කරගත හැr(ය. ෙමවැ^ වැඩ වlජන සහ ෙපරµකාර Kම1ත±ණ සඳහා ෙයාදා ගැ}L 

ප`Vචාරය aෙX කJහ) සJ©lණෙය1ම වසා තැïමH, සලාක පH රාජ ස1තක ryමH —ෙබා)ෙෂ(8වා91 

ස6 වඩාHම ප`ෙයjජනවH අ(ය aෙX Kස†1න ගැන තlජනයE— සහ වැඩ වlජකය1 සහ කැරdකාර 

ෙසා)දා<ව1 #ය ගණ^1 ෙවó තබා මරා දැeමHය. 

 වැóෙය1ම වැදගH මlදන ෙමෙහ*J පැවVෙX 1919 මාl6 සහ අෙ�`) මාස වල 9 ‹ලා සහ ඇ\ටÕාඛා1 

[ ය. 1919 අෙ�`) 3 වැ^දා රැ#ය1 හGදාෙ' ෙඵVහා#ක අග නගරය වන ‹ලා ෙවත ජl#1\r පැníෙX 

කැරdකාර කJහ)වල වැඩ වlජනෙX ෙය9 #ã ශmnකය1 මlදනය ryම සඳහාය. 1918-19 ෙøම1තෙX 9, ෙJ 

 Brovkin, Behind the Front Lines, p. 69; RTsKhIDNI, 17/84/43.8

 Leggett, The Cheka, p. 313; Brovkin, Behind the Front Lines, p. 71; Petrogradskaya pravda. 13 April 1919, p.3.9

 RTsKhIDNI, 17/66/68/2-5; 17/6/351.10

 Ibid., 17/6/197/105; 17/66/68.11
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කJහ) වැඩ වlජන සහ කාlnක rcයාකාyHවය අHදැක #ã තැ1 aහ. ඒ \ථාන ර6 හGදාවට නැVවම බැO 
තැ1 aෙX ඒවා රැ#යාෙ' රEෆ) වd1 80% 8 ^පදවන \ථානය1 a ෙහE^. ඉතා ^wණ ශmnක බලකාෙX 

ෙ+ශපාලන rcයාකාy1 අතර බßතරය aෙX ෙම1ෂ(8වා91 සහ සමාජ (�ලÄයවා91ය. 1919 මාl6 Gල 9 

සමාජවා9 rcයාකාy1 #ය ගණන8 අH අඩං√වට ෙගන Vïම උ+ෙඝjෂණ ර§)ල8 ආරJභ කර1නට ෙø6 Ä 
V…ණ. එ[ උÀච\ථානය aෙX මාl6 27 වැ^දා දැවැ1ත “^දහස සහ Kස†1න උෙදසා පාගමන” සඳහා 

කාlnක සහ <JOය ශmnකය1 දහ\ ගණන8 ඒකරා÷ව #æමE. අෙ�`) 4 වැ^දා ජl#1\r තවH “නායකය1” 

800 8 අH අඩං√වට ගHෙHය. අන6රැව වැඩ වlජකය1 එෙත8 සV r[පය8 wරා ර§‚ #ã #ය_ කJහ) 

බලහHකාරෙය1 [\ කරවන ලu. ෙපා<ෙ' Pටමං කර තබා, නැවත බඳවාග1නා කා∫ පත ලබාග1නට නJ, 
එE1 වැඩ කර1නට හැrයාවH, රාHත) බාගයක පා1 ලබාගැpෙJ අEVයH ලැෙබ1ෙ1, අනාගතෙX 9 r#< 

ආකාරයක වැඩ නැවHÄම8 ය} අHහැර දමා යන ෙලස සැලෙකනවා යැE ද, එයට ද∂වම මරණය යැE ද 

(ෙ2ෂෙය1ම සඳහ1 කරන ර§rයා ඉ)„Jපත8 ඔq1 අHස1 ryෙම1 පමí. අෙ�`) 10 වැ^දා ^îපාදනය 
යµ ඇර¤í. ඊට ෙපර uන රාV±ෙX “නායකය1” 26 8 ෙවó තබා මරා දමන ලu.  12

 ෙවා)ගා ෙමjය අසල P[ã ඇ\ටÕාඛා1 ටqම 1919 වස1තෙX 9 උපායමාlග වැදගHකමr1 *6 (ය. 

^Oත uග ජනරා) ෙඩ^r1ෙ{ හGදා සමඟ එක6ෙව1නට  යන අ+nරා) ෙකා)චැ8ෙ{ හGදා කා>ඩ ඉuOයට 
යෑම නවHවත හැrයාව VŒ අවස1 ෙබා)ෙෂ(8 බලෙය1 *6 \ථානය එය (ය. මාl6 මාසෙX මlදනය කර} 

ලැŒ ශmnක වැඩ වlජනය සඳහා ෙයාදා ගැ}L අV මහH ප`ච>ඩHවය එම කාරණෙය1 පමණ8 සමහර (ට 

පැහැud ෙවE. ආlùක ෙø6 (ෙසාÀචJ සලාක) සහ ෙ+ශපාලන ෙø6 (සමාජවා9 rcයාකාy1 අH අඩං√වට 

ගැpම) යන ෙදකම ^සා පට1ෙගන V|L වැඩ වlජනය මාl6 10 වැ^දා ෙව+9 áවΩ Ä V|í. නගරෙX මැu1 
පාගම1 කළ ශmnකය1ට ෙවó තැïමට 45 වැ^ ෙර™ෙJ16ව ප`V8ෙîප කළහ. ෙසා)දා<ව1 වැඩ වlජකය1 

හා එක6 aහ. ඔq1 ෙබා)ෙෂ(8 ප8ෂ Øල\ථානයට කඩා වැ9 එ[ ෙ\වෙX ෙය9 #ã සාමා™කය1 r[ප 

ෙදෙන8 මරා දැØහ. “ෙJ ;< GරකාෙX උKණ1 හැr ඕනෑම ආකාරයr1 අ}කJපා (ර[තව 6ර1 කර1න” 
යැE පා̀ෙ+÷ය (�ලÄය හGදා කnCෙ' සභාපV සlෙග rෙරj' (Sergei Kirov) වහාම අණ ^KH කෙ«ය. 

ෙර™මයට සහ ෙචකාට පා8Æක a භට ක>ඩායJ නගරයට ඇ6)(ය හැr \ථාන #ය)ල වසා දමා 

කcමා}~ලව යµ අHපH කරග1නට කට*6 ඇර‰හ. #රෙගව) Py ය+9, ෙසා)දා<ව1 සහ වැඩ වlජකය1ව 
පාරැ වලට wරවා ඔq1ෙ{ ෙගල වටා ග) බැඳ #ය ගණ^1 ෙවා)ගා නuයට ත)„ කරන ලu. මාl6 12 #ට 14 

ද8වා කාලෙX 9 2,000 සහ 4,000 ක වැඩ වlජකය1 සංඛ0ාව8 ෙවó තැïෙම1 ෙහj †)Äෙම1 මරා දමන ලu. 

මාl6 15 වැ^දාට ප;ව මlධන ෙමෙහ*J ටqෙJ |lúවා#ය ෙවත ෙයාG (ය. ශmnකය1 සහ ෙසා)දා<ව1 

…)ලට <1 ෙJ “;< Gරකරැව1ෙ{ Kම1ත±ණය” PCපස #ãෙX ඔq1 යැE ෙබාරැ rයැ(ණ. uන ෙදක8 wරා 
#ය_ ව0ාපාOකය1ෙ{ ^වාස කcමා}~ලව මංෙකා)ලන ලu. ^වාස [nය1 අH අඩං√වට ෙගන ෙවó තබා 

මරන ලu. ඇ\ටÕාඛා1 සØලඝාතනෙX |lúවාñ (1uතය1 සංඛ0ාව 600-1,000 H අතර යැE සැලෙ8. එක 

සVයක 9 පමණ8 3,0000 සහ 5,000 H අතර ජනතාව8 ෙවó තබා ෙහj †)Äෙම1 මරා දමන ලu. අෙන8 
අතට, පැO\ ෙකාn*1 (Paris Commne) සංවHසරෙX 9 මාl6 18 වැ^දා ඉතා උHසවාකාරෙය1 n[ද1 කරන 

ලද ෙකාn*1\°වා91ෙ{ සංඛ0ාව, අõකාOය ඉතා ෙපරදැOව ෙප1වන ලද, ß< 47 8 පමණr. ;< Gරකාය සහ 

ර6 හGදාව අතර *+ධෙX ;_ #+õය8 හැãයට 9lඝ කාලකය8 V\ෙ\ ෙමය #[ෙවn1 පැවVණ. ඒH මෑත 
කාලෙX 9 ප`කාශනය a wරාෙ)ඛන dPෙගාL  වලට \´V ෙව1නට දැ1 ඇ\ටÕාඛා1 [ ඝාතන ගැන සැබෑ 13

පOමාණය ෙහµ Ä ඇත. ෙJ dPෙගා} ෙහµදර' කර1ෙ1 ෙමය ෙකcj1\ටා∫ #+S1ටH කµ1, 

ෙබා)ෙෂ(8වා91 (#1 කරන ලද (ශාලතම ශmnක සØලඝාතනය බවE. 

 1919 වසර අග 9 සහ 1920 වසර පට1 ග^+9, ව0ාපාර 2,000 8 හGදාකරණය ryෙම1 ප;ව, 
ෙබා)ෙෂ(8වා91 සහ ශmnකය1 අතර සබඳතා තවH පOහා^යට පH(ය. වැඩකරන \ථානය හGදාකරණය 

ryෙJ ප`ධාන ^lමාණ ¡)Pෙය8 හැãයට, ෙටÕා°\r ඒ ගැන තම අදහ\ 1920 මාl6 පැවV නව වැ^ ප8ෂ 

ෙකාංග¬සෙX 9 ඉuOපH කෙ«ය. n^;1 \වභාවෙය1ම අලස යැE ඔß පැහැud කෙ«ය. ධනවාදය යටෙH, 
n^;1ට ∏(තය ආර8ෂා කරගැpම සඳහා ර§rයා ෙසායා ගැpමට #+ධ ෙ'. ධනවා9 ෙවළඳෙපාල n^සාට 

 Ibid., 17/6/351; Izvestiya TsKa RKP(b) (News from the Central Committee of the Russian Communist Party), no. 3 (4 July 1919); 12

RTsKhIDNI, 2/1/24095; GARF, 130/3/363.

 Brovkin, Behind the Front Lines, pp. 82-85; S. P. Melgunov, The Red Terror in Russia (London: Dent, 1952), pp. 58-60); P. Silin, 13

“Astrakhanskie rasstrely” (The shootings in Astrakhan), in Cheka: Materialy po deyatelnosti Chrezvichainoi Komissii (Cheka: Materials 
on the activities of the Extraordinary Commission), ed. V. Chernov (Berlin: Izd. TSentr. biuro Partii sotsialistov-revoliutsionerov, 1922), 
pp. 248-255.
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උHෙHජකය8 ෙලස කට*6 කෙ«ය. ඒH සමාජවාදය යටෙH “ෙවළඳෙපාල ෙව}වට ර§rයා සJපH ප`ෙයjජනයට 
ගැpම” #+ධ ෙවE. ඒ ^සා අධ08ෂණය, වැඩ පැවyම, සහ ශmnකය1 ^# තැ1වලට පH ryම, රජෙX කාlයය 

ෙවE. ෙසා)දා<ව1 ෙම1 රජයට ≤කරැ ෙවන අය හGදාෙ' අණට ද ≤කරැ ෙවV. ම1ද රජය වැඩකර1ෙ1 

වැඩකරන ජනතාවෙ{ [ත ;ව Píස ^සාE. ව0ාපාර හGදාකරණය ryෙJ පදනම එයාකාර (ය. එය ;„තර 
සJෙJලවා91 (syndicalists), වෘHáය සnV නායකය1, සහ ෙබා )ෙෂ(8 අධ08ෂකවරැ1 ෙවV1 දැó 

(ෙ'චනයට පාත± (ණ. පා̀ෙයj†කව එE1 #+ධ aෙX වැඩ වlජන තහනJ ÄමE. එය *+ධ කාලෙX 9 හGදාව 

හැර යාම සමඟ සංස1දනය (ය: ෙ\වාෙයjජකය1ට (නය ආර8ෂා ryෙJ බලය වැóෙය1 ලැ…ණ; 

^îපාදකය1ෙ{ ප`VපHV සඳහා සහෙයjගය 9ම පමණ8 ànකාව a #ය_ වෘHáය සnV සහ කJහ) කnC 
සJ©lණෙය1 එයට න6 aහ; තන6රැ හැර දා යෑම ශmnකය1ට තහනJ aහ; ආහාර ෙසායා ගැpමට ය1නට 

#+ධ a බැ(1 ප`Âලව පැVර V|ණ ෙ\වයට වාlතා ෙනාryJ සහ ප`මාද Ä පැn◊ම යන ෙදකටම ද∂වJ 

ලැ…ණ. 

 හGදාකරණය ^සා ර§rයා \ථානය1[ හට ගැp V|ණ ෙපා< අස6ට තවH දැó කරන ල+ෙ+ uනපතා 

∏(තෙX අH(Ü1නට #+ධ a කරදර ෙø6ෙව^. 1919 ෙදසැJබl 16 වැ^දා ෙචකා (#1 රජයට යවන ලද 

වාlතාවක ෙමෙ\ සඳහ1 (ය: 

මෑතක 9 ආහාර අlŒදය කබෙල1 dපට වැæ ඇත, සහ ශmnක සාØ[කය හාමතෙය1 ෙපෙළV. ඔqනට 

තව <රටH ර§rයාෙ' ^යැෙළ1නට ශාyOක ශ8Vය නැත. එ1න එ1නම ෙ\වයට ෙනාපැn◊ම සරල 

වශෙය1 ñතල සහ Kස†1න යන ෙදෙ8 එක6ෙව1 …[ a ප`Vඵලයr. ෙමා\ක' [ ෙබාෙහj වාෙ1 

ෙකාJපැíවල ශmnකය1 අසරණ Ä, ෙJ ගැට_ වලට Kම1 ෙහj (සÊම8 වහාම ෙසායාග1ෙ1 
නැHනJ —වැඩ වlජන, කැරd, අරගල— වැ^ ඕනෑම ෙමෙහ*ම8 ගැpමට ÁදානJව #ãV.  14

 1920 Gල 9 ෙපෙටÕාග¬ෑඩෙX ශmnකයKෙ{ මා#ක ෙ'තනය රෑබ) 7,000 H 12,000 H අතර (ය. ^දහ\ 

ෙවළඳෙපාෙ) බටl රාHතල8 රෑබ) 5,000 8 ද, ම\ රාHතල8 3,000 8 ද, rO පE1° එක8 500 8 ද (ය. 
සෑම ශmnකෙයKටම ඔßෙ{ පංV වlËකරණය අ}ව යJ ප`මාණයක ^îපාදන ලබාගැpෙJ අවසරය පැවVණ. 

1919 අග ෙව+9, ෙපෙටÕාග¬ෑඩෙX ශාyOක ෙවෙහස වැóෙය1 ෙයාදවන කlමා1තයක ෙ\වය කරන ශmnකෙයKට 

uනකට පා1 රාHත) බාගය8 ද, මාසයකට ñ^ රාHතල8 ද, ෙJද රාHත) බාගය8 ද, සහ (නාrO 6ළ බහාÈ 
ෙහO1 මා_ රාHත) හතර8 ද ලබාගැpමට අවසර V…ණ. 

 න0ාEකව wරවැ#ය1ව “අාමාශය” අ}ව වlËකරණ පහකට ෙබදා V…ණ. දැó ශාyOක ෙවෙහස ෙයාදවන 

කlමා1ත ෙ\වකය1 සහ ර6 හGදාෙ' ෙසා)දා<ව1 #ට  “එකතැන” #ãන —ඕනෑම (+වෙත8 ඇ6ළH (ෙ2ෂ 

කlකශ වlËකරණය8 ද සමඟ— ඒ අ}ව සලාක ෙබදා <^. (+ව61 සහ වංශව61 “එකතැන” #ãන ^සා 
ඔq1ට ෙබ<ෙ1 අවසානෙX 9 ය. අ1Vම ෙව+9 r#ව8 ඉ6රැ ෙනාa ^සා ඔq1ට ෙබාෙහj (ට r#H 

ෙනාලැ|í. ෙර™මෙX පැවැHමට අත0වශ0 a 8ෙîත±ය1[ “ශmnකය1” වlËකරණ සංඛ0ාවකට ෙබදා V|í. 

1919-20 ෙøම1තෙX 9 ෙපෙටÕාග¬ෑඩෙX සලාක කා∫පH වlËකරණ V\6න8 (ය. ඒවා වලං√ aෙX මාසයක 
කාලයකට පමí. ෙබා)ෙෂ(8වා91 (#1 \ථාPත කරගH මධ0ගත ආහාර ෙබදාහැyෙJ කcමය 6ළ, wරවැ# 

වlËකරණ අ}ව ද∂වJ ryමට නැVනJ පාOෙතjÆක 9මනා සඳහා, ආහාර අ(ය8 කර ගැ^ණ. 1920 

ෙපබරවාO 1 වැ^දා ෙල^1 (#1 ෙටÕා°\rට යැa d*මක ෙමෙ\ dයැqí: “ප`වාහන 8ෙîත±ෙX වැඩ ෙනාකරන 
#ය)ල1ෙ{ම පා1 සලාක අ? කළ *6E, දැ1 එය දැó වැදගHකමr1 *6 8ෙîත±ය8 ^සා. එෙ\ම ෙJ 

8ෙîත±ෙX වැඩ කරන ජනතාව සඳහා එය වැó කළ *6E.” “දහ\ ගණන8 එ[ ප`Vඵලය8 හැãයට nය 

†ෙයාH, එය එෙ\ #+ධ (ය *6E, ම1ද රට ෙπරාගත *6 ^සා.”  15

 ෙමම ප`VපHVය ෙයාදා ගැෙන+9, ගJබද සමඟ Kමන ෙහj සJබ1ධය8 V|ණ #ය)ල1ම, එනJ මහH 
(ශාල ජනතාව8, ආහාර ර§ෙගන ඒම Píස තම1ෙ{ ගJ පළාH බලා ^තර ය1නට දැó ෙ\ ෙවෙහස දැරෑහ. 

 කJහ) 6ල “(නය ප`V2ඨාපනය” Píස ෙගෙනන ලද හGදාකරණ ප`VපHV ඇV කෙ« ඊට හාHප#1ම 

(රැ+ධ ප`Vඵල aහ. වැඩ නැවHÄම, වැඩ වlජන, සහ අරගල ෙබාෙහාමය8 පට1 ගැ^ණ. ඒ #ය)ල කෲර 

 RTsKhIDNI, 2/1/11957.14
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ෙලස මlදනය කරන ලu. “වැඩ වlජකය1ට, ඒ හා^කර කහ පරෙපjÆතය1ට, ලැ…ය *6 ෙහාඳම තැන ර§ඳqJ 
කඳqරැ ෙ'!” යැE 1920 ෙපබරවාO 12 වැ^ පා̀'ඩා [ rයැ(ණ. ශmමය සඳහා a ජනතා ෙකාn\සාl යටෙH ඇV 

වාlතා වd1 ෙපp ය1ෙ1 1920 වසෙl G) බාගය 6ල 9 වැඩ වlජන වd1 රැ#යාෙ' #ය_ (ශාල සහ මධ0ම 

ප`මාණෙX ෙකාJපැí වd1 77 % කට බලපෑJ ඇV කරන ලද බවE. හGදාකරණය වැóෙය1ම ඉහµ1 VŒ 
8ෙîත± —වාෙ1, පත), සහ ප`වාහන අංශය— වැóෙය1ම අයහපH ඵල(පාක අH(Üන ලද 8ෙîත± Äම වැදගH 

කාරණයr. රහ#ගත ෙචකා ෙදපාlතෙJ16 වd1 ෙබා)ෙෂ(8 නායකය1 ෙවත යවන ලද වාlතා වd1 

හGදාකරණයට (ෙරjධය පෑ කJහ) සහ ශmnකය1 සඳහා ෙයාදා ගැ}L මෘග මlදන Pයවර ෙමානවාදැE ෙහµ 

කර} ලබE. අH අඩං√වට ගැpෙම1 ප;ව, ඔq1ට සාමාන0ෙය1 “කඩාක�ප)කාy” සහ “අHහැර දා යෑම” යන 
අපරාධ සඳහා (�ලÄය උසා(ෙX ෙපp #ã1නට #+ධ  qí. එක උදාහරණය8 පමණ8 ෙගනහැර පෑෙවාH, 

#J…\8 (Simbirsk) (කµ1 උ)යාෙනා'\8 Ulyanovsk) [ අ( ආ*ධ ^පදවන කJහලr1 ශmnකය1 ෙදාෙළා\ 

ෙදෙන8ව 1920 අෙ�`) මාසෙX 9 ර§ඳqJ කඳqරකට යවන ල+ෙ+ ඔq1 “ඉතාd (uයට වැඩ වlජනෙය1 
කඩාක�ප)කාy කට*6 ryම … ෙසj(ය° (ෙරjS ෙපා̀පගැ1ඩා පැVරÄම, ආගnක nථ0ා (2වාස මත n^;1 

ර§වæම සහ සාØ[කෙX <lවලතා ගැන ෙ+ශපාලන මත දැóව දැyම… සහ ෙ'තන Pµබඳ ෙසj(ය° ප`VපHV 

ගැන ෙදjෂ සහගත ෙතාර6රැ පැVරÄම,”  යනාuයට වරදකරැව1 කරවn^. ෙමවැ^ (යq)කාy භාෂාව ෙයාදා 16

ගැpෙJ 9 ඊට ෙබාෙහj (ට ප;…J aෙX ඔq1ෙ{ ඉහළ ^ලධාOෙය8 අවසර ෙනා<1 (ෙ'කය8 ගැpම, ඉOදා 

වැඩ කර1නට #+ධ aවා යැE (ෙරjධය පෑම, ෙකාn*^\°වා91ව (ෙ'චනය, සහ ඔq1ෙ{ <8Îත ෙ'තන 

ගැන මැ#(d ≤ම වැ^ ෙ+ව) nස ඊට වඩා වැó යම8 ෙනාÄය. 

 ප8ෂෙX ඉහළම නායකHවය, ෙල^1ද ඇ6_ව, වැඩ වlජකය1 ෙවV1 ෙස; අයට පාඩම8 උගැ1(ය 
*6 යැE කැඳවන ලu. 1920 ජනවාO 20 වැ^දා, ඌරා) ප`ෙ+ශෙX ශmnක ෙනාස1;1තාවය හGෙ', ප\වැ^ 

හGදාෙ' (�ලÄය හGදා කq1#ලෙX ප`ධා^යා a 'ලැónl \මlෙනා'ට ෙල^1 ෙටdග¬ෑමය8 යැÄය: “b. මට 

ද1වා Vෙයනවා <JOය ශmnකය1 දැ1 පැහැudවම කඩාක�ප)කාy rcයාවල ^යැ’ #ãන බව… ඒකට ඉෙස'\8 
(Izhevsk) #ãන ශmnකය1ද එක6E rයල මට r'ව. කඩාක�ප)කාy අපරාධය ගැන වැඩ වlජකය1 (ශාල 

ප`මාණයකට වහාම ෙවó තබ1ෙ1 නැVව, ෙJ කාරණය ;_ෙව1 තැ≤ම ගැන මට ඔබ ගැන w<මE.”  1920 9 17

ෙබාෙහj වැඩ වlජන හටගHෙH හGදාකරණෙX ඍú ප`Vඵලය8 ෙල#^. 1920 මාl6 මාසෙX 9 ඒකතO1බl{ 
[ ශmnකය1 80 ෙදෙන8 අH අඩං√වට ෙගන කඳqරැ ෙවත යවන ලu. 1920 අෙ�`) මාසෙX 9 Oයාසා1-ඌරා) 

<JOය මාlගෙX <JOය ශmnකය1 100 8 සඳහා, 1920 මැE මාසෙX ෙමා\ක'-~l\ <JOය මාlගෙX ශmnකය1 

160 8 සඳහා, 1920  ^ මාසෙX …ªයා1\r වාෙ1 කJහෙ) 9 ශmnකය1 152 8 සඳහා, එම ද∂වමම ෙද} 

ලැïය. හGදාකරණයට (ෙරjධය ද8වn1 ෙගන †ය තවH ෙබාෙහj වැඩ වlජන එයාකාර මෘග ෙල#1ම 
මlදනය කර} ලැïය.  18

 ‹ලා [ අ( ආ*ධ කJහලක වඩාHම අ©lව a වැඩ වlජනය දr1නට ලැ…ණ. එය ෙබා)ෙෂ(8 

ෙර™මයට එෙර[ව ද8වන ලද (ෙරjධතා ස1õ\ථානයE. 1919 අෙ�`) මාසෙX කළ rcයාව1 සඳහා ඔq1 ඒ 
ෙව+9 දැó ෙ\ ද∂වJ ලබා V|ණහ. 1920  ^ 6 වැ^ ඉOදා, ප`ධා^යා ඉ)ලා #ã ෙල#1 අමතර පැය ගණන8 

ෙ\වය කර1නට වාෙ1 ශmnකය1 ප`V8ෙîප කළහ. අන6රැව ඒ ඉOදා, සහ ඊ ළඟට පැnෙණන ඉOදා uනය1 [ 

ද, එදාට පමණE අසලබඩ ගJමාන ෙවත ෙගා\ ආහාර ෙසායාග1නට ^වා?ව8 ඇHෙH යැE rයn1 කා1තා 
ශmnකය1 ද වැඩ ryම ප`V8ෙîප කළහ. කJහ) ප`ධාp1ෙ{ පíqඩ අ}ව ෙචකා ෙවV1 (ශාල බලකාය8 

පැnණ වැඩ වlජකය1 අH අඩං√වට ගHහ. මාෂ) pVය පැනÄය. “ෙපjල1ත ඔH6කරැව1 සහ ක_ #යය1 

(Black Hundreds) (#1 ර6 හGදා ෙ' සට1 ශ8Vය <lව ල කරව} Píස ^lමාණය කළ ප`V(�ල Äය 

Kම1ත±ණය8” යැE එම වැඩ වlජනය ෙහළා දr} Píස ප8ෂ ^ෙයj™තය1 සහ ෙචකා ^ෙයj™තය1 අV1 
ෙටÕාEකාව8 P[Cවන ලu. 

 වැඩ වlජනය පැVර යn1 සහ “නායකය1” අH අඩං√වට ගැpම ෙද√ණ ෙත√ණ ෙව+9, සාමාන0ෙය1 

ඇVෙවන ෙවන\කJ ෙව}වට අ„H ෙවන\කම8 දr1නට ලැ…ණ. ඒ Gd1ම #ය ගණ^1 සහ අන6රැව දහ\ 
ගණ^1 කා1තා ශmnකය1, සරල ගෘහíය1 ෙචකා ෙවත පැnණ තම1ව අH අඩං√වට ග1න යැE ඉ)ලා 

 Brovkin, Behind the Front Lines, p. 289.16

 Trotsky Papers, 2:20.17

 Brovkin, Behind the Front Lines, pp. 297 ff.18
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#æමE. ඒ ෙමෙහ*ම පැVර †ෙXය. POn1ද |රැ6 Pã1 පැnණ තම1ව අH අඩං√වට ග1න යැE ඉ)ල1නට 
aහ. ෙපjල1ත Kම1ත±ණය8 V|ණාය යන අදහස දැó ([_ සහගත යැE ෙපෙනන පO+ෙද1 එය #+ධ (ය. 

uන හතර8 ය+9 10,000 කට වැó POස8 ෙචකා (#1 Gරකාව) දැØ (වෘත ànයක රඳවා V…ණ. කරrයාගත 

ෙනාහැr තරJ සංඛ0ාවH, ෙJ ෙතාර6රැ ෙමා\ක' ෙවත යව1ෙ1 ෙකෙ\ද rයාH ගැන පළාෙH ප8ෂ 
සං(ධානය සහ ෙචකා ෙනාදැන #ãයහ. අවසානෙX ඔq1 මධ0ම අõකාOයට දැ1aෙX සැබැ(1ම දැවැ1ත 

Kම1ත±ණය8 ඇතැE rයාE. වරදකාy Kම1ත±ණකරැව1 ෙසායා ගැpෙJ බලාෙපාෙරාH6ෙව1 ‘Cලා Kම1ත±ණය 

අවස1 ryම සඳහා a කnCව” (#1 දහස8 #රකරැව1ව ප`2න කරන ලu. ^දහ\ කර, නැවත ෙ\වයට බවා 

ගැpමට, සහ අ„H සලාක ෙපාත8 ලබාගැpමට, අH අඩං√වට ග1නා ලද #ය_ ශmnකය1 (#1 පහත 
ප`කාශයට අHස1 තැ…ය *6 aහ: “මම, පහත අHස1 තබ1නා, ජරා අපරාධ බ)ෙලr, ර6 හGදාව සහ 

(�ලÄය උසා(ය ඉuOෙX සමාව අයun, මෙ{ ප' පාෙපjÀචාරණය කරn, සහ වගrව *6 ෙල#1 අනාගතෙX 

ෙ\වය කරන බවට ෙපාෙරා1< ෙවn.” 

 අෙනKH (ෙරjධතා වැඩ වlජන වලට ෙවන\ ෙලසr1 1920 †JහානෙX පැවV ‹ලා ගැCමට ප`Vචාර 

දැ8qෙ1 කµ1 ප`Vචාර වලට සාෙ�8ෂව සැහැ)„ ද∂වJ වd^: 28 ෙදෙන8 පමණ8 කඳqරැ ෙවත යවා 200 

8 Pටමං කරන ලu.  ඉහළ ^wණතා ඇV ශmම බලකාය ය1න සාෙ�8ෂව <ලබ a කාලයක, ෙබා)ෙෂ(8වා91ට 19

රෙ° #ã ෙහාඳම අ( ආ*ධ ශmnකය1 නැVව බැO (ය. 8ෙîත±ෙX වැදගHකම සහ ෙර™මෙX ඉහළ අෙ�8ෂා 

ෙමානවාදැE rයා ආහාර Pµබඳව ෙ\ ම, üෂණය PµබඳවH සලක1නට ඔqනට #+ධ (ණ. 

 උපායකcමය8 වශෙය1 සහ සංෙ8තමය වශෙය1 ශmnකය1ෙ{ ෙපරGණ ෙකාතරJ වැදගH qවH, එය 

#() *+ධෙX ෙපරGL ගණනාෙ' එක ෙපරGණ8 පමණ8 aෙXය. ‘ෙකාළ’ පාlශවයට එෙර[ අරගලය, ආහාර 
කැඳÄJ සහ හGදාවට බඳවා ගැpමට එෙර[ව සට1 වuන ගJබදවාñ1, යනාuය ෙබාෙහj (ට වඩා වැදගH aහ. 

ෙචකා ෙදපාlතෙJ16 සහ ‘ජනරජෙX අභ01තර ආර8ෂාව සඳහා a භට ක>ඩායJ’ වල වාlතා ප`ථම 

rයව1නට දැ1 ලැï ඇත. ඒවාෙX දැ8ෙව1ෙ1 ඔq1ෙ{ කාlය භාරය aෙX හGදාව අHහැර †යq1ට ද∂වJ 
ryමH, බලය ෙපර’ෙJ Kම1ත±ණ සහ ගJබද වැ#ය1ෙ{ කැරd මැඬ පැවැHÄමHය. ෙJ Pã1 ෙප}ණ ;< 

සහ ර6 ගැCමට එහා †ය “අධම *+ධය” සඳහා ෙයාදා ගැ}L දරැL ප`ච>ඩHවෙX සJ©lණ …යKරැ භාවය 

ඒවාෙය1 ෙහµදර' ෙවV. üෂණෙX ප`VපHVය ෙගාඩනැÓෙ1 සාØ[කය ගැන ඉතා ඍනාHමකව බලන ලද 
ෙමම ෙබා)ෙෂ(8 බලය සහ ගJබද වැ#ය1 අතර áරණාHමක සටන පදනJ ෙවn^. “ඔq1 ඉතා G{ධE,” 

යැE ජl#1\r dÄය, “ඔq1 ඇHෙත1ම ද1ෙන නැහැ ඔq1ෙ{ ෙහාඳට කළ *6 ෙ+ Kම8දැE rයා.” මෘග 

සාØ[කHවය ෙම)ල කළ හැ8ෙ8 බලය ෙයාදා පමණ8 යැE #තන ලu. කµ1 *8ෙlනය “Ô+ධ කර1නට” එ[ 

a ෙන\ටl මෙනj (Nestor Makhno) සහ අෙනKH ගැn ප`ධා^1 වැ^ “මං පහරන ක)d” “අ6 ගා දම1නට” 
භා(තා කළ අ1දමට, ෙJ සඳහාH “යකඩ ෙකා\ස8” භා(තා කළ *6 යැE ෙටÕා°\r සඳහ1 කෙ«ය.  20

 1918 †JහානෙX ගJබද අරගල පට1 ෙගන V|í. ඒවා 1919 සහ 1920 9 තව තවH පැVර †[1, 

1920-21 9 උÀච\ථානය ගHෙH ෙබා)ෙෂ(8 හGදා වලට යා1තමකට ප; බ#1නට ෙමාෙහාත8 ඉඩ 9ෙම^. 

 ෙමම ගJබද වැ#ය1ෙ{ අරගල සඳහා පැහැud ෙø6 ෙදක8 (ය: ආහාර කැඳqJ ^තර පැවáම සහ 

හGදාවට බැ‚ම අ^වාlය Äම. G) කාලෙX, එනJ 1918 †JහානෙX පැවV අසං(ධානාHමක a අVO8ත 

කෘÆකාlnක ^පැ*J ෙසායා †ය කcමයට ෙවන\ව 1919 ජනවාO මාසෙX 9 වැó අවධානයr1 සැල;J a 
කැඳqJ කcමය8 දr1නට ලැ…ණ. අ\වැ1ෙ1 ප`මාණය ගැන ක) ඇVව හදන ලද ඇ\තෙJ16ව8 අ}ව සෑම 

පා̀1තය8, u\V±8කය8, ප`ෙ+ශය8 (volost) යනාuෙX වාසය කරන ගJ ප`ජාව (#1 රජයට ෙකjටාව uය *6 

(ය. ධාන0 වලට අමතරව, ෙJ ෙකjටා වලට, අlතාප) අල, e පැí, …Hතර, බටl, ආහාර P#න ෙත), ම\, 

≤cJ සහ rO යනා9 වශෙය1 (# ගණනකට වැó ^îපාදන ඇ6ළH aහ. ප`ෙ+ශවාñ1 ඒවා එක6 ryෙJ 

වග≤ම දැරෑහ. සJ©lණ ගJමානය (#1ම ෙකjටාව wරවන ලද ප;ව පමණ8 අõකාOය (#1 එ[ ජනතාවට 
^n භා>ඩ nල 9 ගත හැr O#°පH ෙබදා හැOෙXය. එෙ\ qවද, එම භා>ඩ අවශ0 අයෙග1 ඒවා ලබාගත 

හැrයාව ලැ|ෙ> 15% කට පමí. ෙJ අවõය ෙව+9 කෘÆකාlnක අ\වැ1නකට කරන ෙගÄම අ? වැó 

වශෙය1 සංෙ8තමය වශෙය1 පමණ8 #+ධ aවr. *+ධයට කµ1 පැවV ර1 n}ෙම1 a රෑබලෙX අගෙය1 

 Ibid., pp. 292-296.19

 Andrea Graziosi, The Great Soviet Peasant War: Bolsheviks and Peasants, 1917-1933 (Cambridge, Mass.: Harvard University, 20

Ukrainian Research Institute, 1996).
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#යයට 96 8 1920 අග බාගය ෙව+9 රෑබලයට අ[n Ä V…ණ. 1918 #ට 1920 ද8වා කාලය 6ල කෘÆකාlnක 
^පැ*J රජයට ලබාගැpම (ආහාර කැඳqJ යටෙH) ෙත√ණයr1 ඉහළ †ෙXය. හOයටම ගණනය කර1නට 

<îකර qවH, ගJබද වැ#ය1ෙ{ කැරd ද ඒ ම°ටෙම1ම වාෙ{ ඉහළ †ෙXය.  21

 වසර 6න8 V\ෙ\ “අõරාජ0වා91ෙ{ *+ධයට” ෙගා\ අග) අ\ෙ\ #æෙම1 ප;ව, ෙමවර හGදාවට 
බැ‚ම අ^වාlය Äම ගැන දැ8a (ෙරjධතාවය, ගJබද වැ#ය1ෙ{ කැරd වලට G) a ෙදවැ^ ෙø6වE. එ[ 

wෙරjගාe1 aෙX ‘ෙකාළ’ පාlශවයE. ෙමම ෙø6ව ^සා කැළෑ අ\ෙ\ සැඟÄ #ãන ක>ඩායJ ද දr1නට 

ලැ|í. 1919 සහ 1920 යන වසර ෙදෙ8 හGදාව අHහැර †ය සංඛ0ාව ndයන 3 8 ෙ' ය1න දැ1 (2වාස 

ෙකෙl. ෙචකා සහ ෙමවැ^ අයව මැඬìම සඳහා ^lමාණය කරන ලද (ෙ2ෂ අංශ (#1 1919 9 500,000 කට 
ආස1න සංඛ0ාව8 අH අඩං√වට ගHහ. ඊ ළඟ වසෙl ඒ සංඛ0ාව 700,000 සහ 800,000 ද8වා වැó (ය. එෙ\ 

qවද, හGදාව අHහැර යන ල+දq1 ndයන 1.5 H ndයන 2 H අතර සංඛ0ාව8 #ãය බවH, අõකාOෙය1 සැඟ 

Ä #ã1නට වටPටාෙ' පOසරය ඉතා ෙහාÜ1 දැන #ã එෙ\ පැන †ය ගJබද වැ#ය1 ෙබාෙහාමය8 සමH aහ.  22

 අlŒදෙX පOමාණය හGෙ' රජය කෙ« තවH මlදනකාy PµෙවH වලට ෙයාG ÄමE. දහ\ ගණ^1 

හGදාව අHහැර †යq1ට ෙවóතබා මැරැවා පමණ8 ෙනාව, ඔq1ෙ{ පq) ෙබාෙහj (ට පා̀ණ ඇපකරැව1 

ෙල#1 සැලෙකන ලu. 1918 †Jහානෙය1 ප;ව පා̀ණ ඇපකරැ #+ධා1තය වැó වැóෙය1 සාමාන0 තHවය1ට 
ෙයාදා ගැෙනන ලu. උදාහරණය8 හැãයට, 1919 ෙපබරවාO 15 වැ^දා ෙල^1 අHස1 කරන ලද රජෙX 

^ෙ'දනයr1, තෘ�Vකර ප`nVයකට <JOය bd වල [ම අE1 කර නැතැE rයා ඒ ප`ෙ+ශ වාñ ගJබද ජනතාව 

අතO1 පා̀ණ ඇපකරැව1 ග1නට යැE පා̀ෙ+÷ය ෙචකා uOගැ1Äය: “ෙl) bd හOයට අ6ගාලා නැHනJ, පා̀ණ 

ඇපකරැව1 ෙවó තබා මරා දම1න.”  1920 මැE 12 වැ^දා ෙල^1 පහත උපෙද\ #ය_ පා̀1ත ෙකාnසJ සහ 23

හGදාව අHහැර ය1නq1 ෙසÄෙJ වග≤ම බාර a භට ක>ඩායJ ෙවත යැÄය: “හGදාව අHහැර †යq1ට 

ආපß ඉuOපH ෙව1නට ඉඩ9 ඇV uන හත ඉKH Ä †ය ප;ව, ෙJ ජනතාවෙ{ නාමෙය1 හද1න බැO ෙ”j‘1 

සඳහා ද∂වJ වැó කළ *6E. ඔq1ට Kමන ෙහj ආකාරයr1 උද' කරන පq) ෙහj යJ අෙය8 ෙසායා 
ගැෙන+9, ඔq1ද පා̀ණ ඇපකරැව1 යැE සලකා එයාකාරෙය1 සැලrය *6E.”  ෙJ ^ෙයjගය පා̀ෙයj†කව අ„H 24

යම8 කෙ« නැත. එE1 #+ධ aෙX එ(ට ද #+ධ ෙවn1 පැවV දැයට pVමය අවසරය8 ලැïම පමí. හGදාව 

අHහැර ය1නq1ෙ{ ;නාnය ෙකෙ\qවද u†1 uගටම ගලා †ෙXය. 1919 9 ෙම1ම, 1920 සහ 1921 9 ද, 
“ෙකාළ” පාlශ(කය1 ඒ හGදාව අHහැර †යq1 අතර බßතරය ^ෙයjජනය කළහ. ඔq1ට එෙර[ව 

ෙබා)ෙෂ(8වා91 වසර 6න8, (සමහර පළාHවල වසර හතර8 ෙහj සමහර (ට පහ8) wරා #තාගත ෙනාහැr 

තරJ කෲර a අ}කJපා (ර[ත *+ධයක ^යැ_නහ. 

 ආහාර කැඳqJ සහ හGදාව අHහැර යාම ගැන (ෙරjධය පෑමට අමතරව, ගJබද වැ#ය1 (ෙ+ශ බලය8 
යැE සලකන ලද ඕනෑම මැuහHÄම8, ෙම[ 9 නගරෙය1 පැnණ ෙකාn*^\°වා91ව, ෙපා<ෙ' ප`V8ෙîප 

කළහ. ෙබාෙහj ගJබද වැ#ය1ට ෙJ ආහාර කැඳqJ කරන ෙකාn*^\°වා91 ය} ඔq1ට 1917 9 කෘÆකාlnක 

(�ලවෙX ෙයෙද1නට uOගැ1a ෙබා)ෙෂ(8වා91ම ෙනාaහ. ර6 සහ ;< අතර ^V බලය ßවමාරැ ෙවන 
පළාHවල (8Æ�තබව සහ ප`ච>ඩHවය ඒවාෙX ඉහළම ම°ටJ වd1 පැවVණ. 

 කැරd මlදනය ryෙJ වග≤ම බාරව #ã ෙචකා [ ((ධ අංශ වd1 ලැෙබන වාlතා අV(¡îට ෙල#1 

ෙහාඳ Øලාශ ෙවV. ඒවාෙය1 අPට ෙJ ගO)ලා *+ධෙX ((ධ පැVකඩ දැකග1නට අව\ථාව පාදE. ඒවාෙX 
ෙබාෙහj (ට ගJබද ව0ාපාර අතර වlග ෙදක8 ෙව1කර ද8වE. ඕපපාVක කැරd සහ ñnත POසකෙ{ 

සහභාËHවෙය1 ෙකãව uග හැෙරන ප`ච>ඩHවය, සාමාන0ෙය1 (�ලවකරැව1 <#J r[පය8 ෙහj #ය 

ගණන8 #ã1න8, (bunt) එ[ එක ෙකා°ඨාශයr. (ශාල පOමාණෙය1 දහ\ ගණ^1 නැHනJ දස දහ\ 

ගණ^1 ඇ9 එන ගJබද වැ#ය1, ටqJ සහ නගර වලට කඩා වැෙද1නට සමH තථ0 හGදා හැãයට 

සං(ධානාHමක a ද, යJ සංස8ත ෙ+ශපාලන වැඩ සටහන8 අ}ව එක6 Ä #ãන, සාමාන0ෙය1 අරා™කවා9 

 S. A. Pavlyuchenkov, Krestyanskii Brest (The peasants’ Brest Treaty) (Moscow: Russkoe knigoizd. tov., 1996), pp. 188-240.21

 Orlando Figes, “The Red Army and Mass Mobilization during the Russian Civil War, 1918-1920,” Past and Present, no. 129 22

(November 1990), 199-200.

 Dekrety sovietskoi vlasti (Decrees of the Soviet regime) (Moscow: Gos. izd-vo polit. lit-ry, 1957-), 4:167.23
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ෙහj සමාජවා9 (�ලÄය ප`වණතාවෙය1 *6 a ද POස (vosstanie) අෙන8 ෙකා°ඨාශයE. ඒ වාlතා වd1 උwටා 

ද8වන ෙකාට\ එවක #+ධ aෙX ෙමානවාදැE ගැන අදහ\ ද8වE: 

1919 අෙ�`) 30. ටැJෙබා' පා̀1තය. අෙ�`) මාස Gල 9, ෙලබයාó1\r u\V±8කෙX Kලා8 සහ හGදාව 

අHහැර †යq1 අතO1 ෙකjලාහලය8 හටගV. ඔq1 (ෙරjධය පෑෙ' POn හGදාවට බඳවා ගැpම, 

අ2වය1 හGදාවට ගැpම සහ ධාන0 කැඳÄම ගැනE. “ෙකාn*^\°වා91 භංග ෙ'වා! ෙසj(ය°වා91 
භංග ෙ'වා!” යැE හඬ නඟn1 ෙපෙදෙ\ පැවV (ධායක කnC r[පයකට කඩා වැ<ණ (�ලවකරැව1 

ඒවාට †^ තැŒහ. ඔq1 පණ Pã1 #ãය 9 ෙදකට කපා දමn1 Jෙ)Àඡ ෙල#1 ෙකාn*^\°වා91 

හH ෙදෙන8 මරා දැØහ. කැඳqJ බල ඇíෙX සාමා™කය1 (#1 ෙග1වන ලද ෙචකා බැටෑdය1 අංක 

212 පැnණ Kලා8 කැර§)ල මැඬ පැවැHÄය. හැට ෙදෙන8 අH අඩං√වට ග1නා ලu. පන\ ෙදෙනKට 
වහාම ෙවó තබා මරා දමන ලu. කැර§)ල ඇV a ගම …මට සමතලා කර දමන ලu. 

ෙවාෙරාෙන\ පා̀1තය, 1919  ^ 11, 16:15. ෙටdග¬ෑJ පí(ඩය. තHවය u*L අතට හැෙරn1 පවVE. 

ෙනාෙවාෙකාපl\8 පා̀1තෙX කැර§)ල ^මාෙවn1 පවá. අෙ� √ව1යානා ෙටÕ°යාr (Tretyaki) නගරයට 
ෙබjJබ ෙහළා †^බH කරන ලu. එය මං පහරන අයෙ{ ප`බල \ථානය8 (ය. PO#< කරන ෙමෙහ*J 

#+ධ ෙවn1 පවá. 

යෙරj\ලවා) පා̀1තය, 1919  ^ 23. ෙපෙටÕාපැ'ෙලා'\කායා volost හGදාව අHහැර යන ල+දq1ෙ{ 

උ+ෙඝjෂණය මlදනය කරන ලu. හGදාව අHහැර යන ල+දq1ෙ{ පq) පා̀ණ ඇපකරැව1 ෙල#1 අH 

අඩං√වට ගැ^ණ. හැම පqෙල1ම එ8 අෙයKට අP ෙවó Vය1නට පට1 ගH (ට, “ෙකාළ” පාlශවය 
කැලෑෙව1 එµයට අqH යටH ෙව1නට පට1 ගHහ. පාඩම8 ඉගැ1Äම Píස හGදාව අHහැර †යq1 

V\ හතරකට ෙවó තබා මරා දමන ලu.  25

 හGදාවට අ^වාlෙය1 බඳවා ගැpමට ද8වන (ෙරjධය ^සා හටගHතද, ඒH වාlතාවල (\තර aෙX 
Kලා8 සහ මං පහරන අයෙ{ උ+ෙඝjෂණ හැãයටE.  #() සහ හGදා අõකාOය සහ ගJබද වැ#ය1ෙ{ 26

ගO)ලා ක>ඩායJ අතර පැවV ෙJ *+ධෙX a මහා ප`ච>ඩHවය ගැන ෙමවැ^ වාlතා දහ\ ගණන8 සා8Æ 

සපයE. උó1 ද8වන ලද උwටා ගැpJ 6න ෙප1ව1ෙ1 අõකාOය (#1 වැó වශෙය1ම ෙයාදා ග1නා ලද 
මlදන PµෙවH ෙවV: අH අඩං√වට ගැpම සහ හGදා අHහැර †යq1ෙ{ පq) වd1 “මං පහර1න1” යැE 

rයා පා̀ණ ඇපකරැව1 අH අඩං√වට ෙගන ෙවó තබා මරාදැeම, සහ ගJමාන වලට ෙබjJබ දැeම සහ ඒවා 

†^ තැïම යනාuයE. ෙJ අ1ධ සහ සමා}පාVක ෙනාවන ද∂වJ වල පදනම aෙX #ය_ ගJබද ප`ජාවෙ{ 

සාØ[ක වග≤ම යන අදහසE. සාමාන0ෙය1, හGදාව අHහැර †යq1 සඳහා අõකාy1 (#1 සැඟÄ #ã තැ1 
වd1 එµයට අqH බාර (ය හැr අ1Vම uනය8 rයා #ãයහ. ඒ uනය ඉKH aවාට ප; හGදාව අHහැර 

†යq1ව “කෑලෑ මං පහර1න1” යැE සැලrණ. ඔq1ව <C තැන ෙවó තබා මරා දම} හැr (ය. එෙ\ම, “යJ 

ගමක වැ#ය1 කෑලෑෙ' #ãන මං පහර1න1ට Kමන ෙහj ෙලසr1 සහාය දැ8aෙX ද, එ(ට G_ ගම †^ 
තැෙබ} ඇත,” ය1න පැහැud ryම #() අõකාOෙX සහ හGදාෙ' rcයා Pµෙවත (ය. 

 ෙචකා යවන ලද සමහර සාමාන0 වාlතා වd1 ගJබද පැVවල පැවV ෙමම *+ධෙX පOමාණය ගැන 

පැහැud අදහස8 ලැෙπ. 1918 ඔ8ෙතjබl 15 #ට ෙනාවැJබl 30 ද8වා කාලෙX 9 රැ#යාෙ' පා̀1ත ෙදාළහක 
පමණ8, bunt කැරd 44 8 (ය. ඒවාෙX 9 2,320 ක ජනතාව8 අH අඩං√වට ග1නා ලu. සට1 කර+9 620 8 

nය †යහ. අන6රැව 982 8 ෙවó තබා මරා දමන ල+ෙ+ය. ෙJ කලහකාy සට1 වල 9 ෙසj(ය° ^ලධාy1 480 

8 ද, ආහාර කැඳqJ හGදාෙ', ර6 හGදාෙ', සහ ෙචකා ෙ\වෙX ෙය9 #ã POn 112 8 ද, මරා දමන ලu. 1919 

සැ�තැJබl [ 9, වාlතා පවVන පා̀1ත දහෙX, 1,826 8 මරා දමන ලu, 2,230 8 ෙවó තබා මරණ ලu. 

ෙසj(ය° හGදාෙ' සහ ^ලධාy අතර 430 ක (1uතය1 #ãයහ. (ශාල පOමානෙX ගJබද වැ#ය1ෙ{ අරගල 
^සා අH(Ü1නට #+ධ a (ශාල ගණ^1 a ∏(ත හා^ය ගැන, ෙමවැ^ අසJ©lණ වාlතා වලට වැóමන8 

එක6 Ä නැත. 

 Russian State Military Archives, Moscow, 33987/3/32.25

 A collection of these reports, assembled by a team of Russian, French, and Italian historians, under the direction of V. P. Danilov, 26

appeared in Russian at the end of 1997.

116



 අරගල එ[ දරැL තHවය1 අ}ව කාලය1 r[පයකට වlග ryමට w_වන: 1919 මාl6 සහ අෙ�`) 
ය} මධ0ම-ෙවා)ගා සහ *8ෙlන පළාH [ පැවV; 1920 ෙපබරවාO-අෙගj\6 ය} සමාරා, උෆා (Ufa), කාසා1 

(Kazan), ටැJෙබා', සහ නැවතH, ;< පාlශවෙය1 ෙබා)ෙෂ(8වා91 නැවතH අ)ලාගHත *8ෙlනය ඒ ෙව+9H 

ගJබද ගO)ලා පාලනය යටෙH Äම. 1920 අග ගණ1 #ට 1921 Gල බාගය ද8වා ගJබද වැ#ය1ෙ{ ව0ාපාරය 
*8ෙlනෙX, ෙඩා1, සහ ~බ1 ෙපෙද\වල තම1 ආර8ෂා කරග1නට ප;බැස #ãයහ. එම ප`V(ෙරjõ ගැCJ 

උÀච ෙල#1 දr1නට ලැ|ෙ1 ටැJෙබා', ෙප1සා, සාමාරා, සාරාෙටා', #Jබl\8, සහ °සාlO°ස1  යන 27

පා̀1ත වල 9 ය. ගJබද *+ධය1[ áවΩතාවය අ?කරන ලද එකම සාධකය aෙX (#වැ^ #යවෙ\ දරැLතම 

<lü8ෂ පැn◊ම ^සE. 

 සම\ත රැ#යාව සඳහා a ධාන0 කැඳqෙම1 පෙහ1 එක8 සැප≥ම අ^වාlය Ä V|ෙ> 1919 සමාරා සහ 

#Jබl\8 යන ධනවH පා̀1ත ෙදකටE. ඒවාෙX හටගH ඕපපාVක ගJබද වාñ කැරd 1919 මාl6 මාසෙX 9 

සැබෑ ප`V(�ලÄය ෙමෙහ*J බවට හැOණ. ගJබද වැ#ය1ෙ{ ප`V(�ලÄය හGදා (#1 නගර <#J ගණන8 
අ)ලාෙගන #ãයහ. ඒ ෙව+9 ඔqනට අ(ගH ෙසා)දා<ව1 30,000 කට වැó සංඛ0ාව8 #ãයහ. ෙබා)ෙෂ(8වා9 

මධ0ම බලයට සමාරා [ #ය_ පාලනය මාසයකට වැó කාලයකට අ[n Ä †ෙXය. අ+nරා) ෙකා)චැ8ෙ{ ;< 

හGදාෙ' භට ක>ඩායJ සමඟ කැරdකරැව1 ෙවා)ගා නuය ෙදසට ඉuO ගම1 කරn1 #ãයහ. ෙවළඳාමට 
^දහස, ෙසj(ය°වා91 සඳහා ^දහ\ මැVවරණ පැවැHÄම, ආහාර කැඳqJ නැවැHÄම, සහ “ෙබා)ෙෂ(8 

ෙකාn\සාlආඥාදායකHවය” (Bolshevik commissarocracy) නැවැHÄමH ඉ)ලා #ãn1, ඉතා ෙහාÜ1 සං(ධානය 

Ä #ãන ගJබද හGදාව මැඬල1නට දස දහ\ ගණ^1 POn එව1නට ෙබා)ෙෂ(8වා91ට #+ධ (ය. 

කැර§)ෙ) අවසානෙX 9, 1919 අෙ�`) තHවය සාරාංශ කරn1, සමාරා [ ෙචකා ප`ධා^යා සඳහ1 කෙ« 
අරගලකරැව1 4,240 8 සට1වල 9 nය †ය බවE, 625 කට අන6රැව ෙවó තබා මරන ලද බවE, සහ හGදාව 

අHහැර †යq1 සහ “මං පහර1න1” 6,210 8 අH අඩං√වට ගH බවE. 

 සමාරා [ †^දැ) ^ÄමH සමඟ එෙවෙල[ම *8ෙlනෙX 9 r#H ෙලසr1 සම කළ ෙනාහැr තරJ áවΩ 
ෙලසr1 එය යµ1 |ර |රා ඇ(ෙල1නට පට1 ගHෙHය. 1918 වසර අග 9 ජlම1 සහ ඔ\ãÕය1-හංෙ{Oය1 

හGදා Pටව †ය (ට, ෙබා)ෙෂ(8වා9 ආ>?ව *8ෙlනය නැවතH අ)ලා ග1නට áරණය කෙ«ය. පැරí °සාl 

අõරාජ0ෙX ධාන0ාගාරය a *8ෙlනය දැ1 ෙමා\ක' සහ ෙපෙටÕාග¬ෑ∫ [ වාසය කරන වැඩකරන ජනතාවෙ{ 
Kස †^ ^(ය *6 (ය. ෙසj(ය° අõරාජ0ෙX ෙවනH ෙකාතැනක ෙහj ෙනාa තරJ ඉහළ ෙකjටා ඔq1 ෙවV1 

කැඳව} ලැïය. ඒ ෙකjටා සwරාìම ය} ඒ වන (ටH ජlම1 සහ ඔ\ãÕය1-හංෙ{Oය1 අõවාස ^සා දැó ෙ\ 

බැට කා #ã දහ\ ගණ^1 ජනතාව සැබෑ ෙල#1ම හාමතයට ඇද දැeමE. ඊට අමතරව 1917 වසර අග 

රැ#යාෙ' VŒ ගJබද ප`ජාව අතර ඉඩJ හqෙ) පOහරණය කරන ප`VපHVය ෙම1 ෙනාව, *8ෙlනය 
සJබ1ධෙය1 ෙබා)ෙෂ(8වා91ට අවශ0 aෙX #ය_ මහා ෙ+පල ෙකµ1ම ජනස6 ryමE. ෙමම ප`VපHVය 

අරGL කෙ« ñ^ සහ ධාන0 ^îපාදනය කරන පළාH දැවැ1ත සාØ[ක ෙගා(ෙපාළව) බවට හැරÄමE. එ[ 9 

ගJබද වැ#ය1 අ^වාlෙය1ම කෘÆකාlnක කJකරැව1 බවට පHෙවV. එE1 ප`V(�ලවය8 ^සැක ෙලසම 
හට ගැෙ1. ජlම1 සහ ඔ\ãÕය1-හංෙ{Oය1 අõවාñ හGදා සමඟ සට1 වැ9ම ^සා ගJබද වාñ1 හGදාමය 

ෙලසකට හැඩ ගැñ #ãයහ. 1919 ෙව+9 දස දහ\ ගණ^1 ගJබද වැ#ය1 ෙ\වෙX ෙය9 #ã සැබෑ හGදා එ[ 

පැවVණ. සEම1 ෙප°d*රා (Simon Petlyura), ෙන\ටl මඛාෙනj , මEෙකjලා [රෙහාOE' (Mykola Hryhoryiv) 
සහ ෙසෙල^ (Zeleny) වැ^ *8ෙlන ෙ+ශපාලනඥය1 සහ හGදා ප`ධා^1 (#1 ඒවාට නායකHවය ෙදන ලu. 

ගJබද වැ#ය1ෙ{ හGදා ඔq1ෙ{ම a කෘÆකාlnක (�ලවය8 uයH කර1නට අõîඨාන කරෙගන #ãයහ: 

ගJබද වැ#ය1ට ඉඩJ, ෙවළඳාමට ^දහස, ෙසj(ය°වා91ට ^දහ\ මැVවරණ, සහ “*ෙද'ව1 ෙහj 

G\ෙකාවE°\වා91 නැVව.” ෙබාෙහj *8ෙlන ගJබද වැ#ය1 ඉPද #ãෙX ගJබද පළාH සහ බßතර රැ#ය1 
සහ *ෙද' නගර අතර එuOවා9කJ 9lඝ කාìනව පැවV ප;…මකE. ඒ ^සා G\ෙකාවE°\ = ෙබා)ෙෂ(8වා91 

= *ෙද'ව1 යන සාමානාHමතාවය හැ9ම ඔqනට සරල ආකlශණය8 aෙXය. 

 *8ෙlනය Pµබඳ ෙමම (ෙ2ෂතා, ෙබා)ෙෂ(8වා91 සහ (ශාල වශෙය1 *8ෙlන ගJබද වැ#ය1 අතර 
මෘග ෙල#1 සහ u†1 uගට පැවV ගැCJ පැහැud කරE. තවH ප8ෂයක පැවැHම, එනJ ;< පාlශවය, 

එකවර ෙබා)ෙෂ(8වා91 ෙවV1 සහ ((ධ ගJබද *8ෙlන හGදා වd1 ද පහර ලැŒහ. ඉඩJ [nය1 නැවත 

 M. S. Frenkin, Tragedia Krestyanskikh vosstaniy v Rossii 1918-1921 (Tragedy of peasant uprisings in Russia, 1918-1921) (Jerusalem: 27

Leksikon, 1987); Orlando Figes, Peasant Russia, Civil War: The Volga Countryside in the Revolution (New York: Oxford University 
Press, 1989); Brovkin, Behind the Front Lines.
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\ථාPතයට එෙර[ a *8ෙlන ගJබද හGදා ඒ ^සා ;< Gරකායට එෙර[ aහ. එE1 ෙ+ශපාලන සහ හGදාමය 
තHවය තවH සං≤lණ (ය. rෙය' (Kyiv) වැ^ සමහර නගර වසර ෙදක8 6ළ අV1 අතට දාහතර වතාව8 

මාරැ (ය. 

 ෙබා)ෙෂ(8වා91 සහ ඔq1ෙ{ ආහාර කැඳqJ හට හGදා වලට එෙර[ පළG ෙ2mîඨ (�ලවය ඇV aෙX 
1919 අෙ�`) මාසෙX 9 ය. ඒ මාසෙX 9 පමණ8, ගJබදවාñ1ෙ{ අරගල 93 8, rෙය', ෙචර^[' (Chernihiv), 
ෙපා)ටාවා (Poltava), සහ ඔෙඩ\සා [ ඇV (ය. 1919  d මාසෙX පළG uන (\ස 6ළ 9 ෙචකාෙ{ම සංඛ0ාන 

අ}ව දැ8ෙව1ෙ1, අ(ගH සට1කාe1 100,000 8 සමඟ තවH හාර ප1දහ\ ගණනක ගJවැ#ය1 එක6ෙව1 

අරගල 210 8 හටගH බවE. ර6 හGදාෙ' Kම1ත±ණයr1 ෙව1 a කා>ඩ සමඟ එ8a [OෙහාO' [ ගJබද 
හGදා වල POස 20,000 කට අõක aහ. ඔqනට කාල 6ව8K 50 8 ද, බර \වයං≤cය 6ව8K 700 8 ද V|í. 

1919 අෙ�`) සහ මැE මාස වල 9 ඔq1 ෙචයlකා# (Cherkassy), ෙකlස1 (Kherson), ^ෙකාෙ)' (Nikolaev), සහ 

ඔෙඩ\සා ඇ6_ව දKL *8ෙlනෙX ටqJ r[පය8 අ)ලා ගHහ. ඔq1 තාවකාdක  \වාSන ආ>?ව8 
P[Cවා ගHහ. එ[ සට1 පාඨය 6µ1 ඔq1ෙ{ අරGL Kම8 aවා දැE ෙහාÜ1 පැහැud ෙ': “#ය_ බලය 

*8ෙlන ජනතාවෙ{ ෙසj(ය°වා91ටE,” “*8ෙlනය *8ෙlන වැ#ය1ටE, ෙබා)ෙෂ(8වා91 සහ *ෙද'ව1 

භංග ෙ'වා,” “අෙ� ànය සමෙ\ ෙබද},” “^දහ\ ව0වසාය, ^දහ\ ෙවළඳාම.”  ෙසෙල^ පාlශවය, අ(ගH 28

POn 20,000 8 (#1 (ශාල නගර r[පය8 හැර ෙස; rෙය' පා̀1තෙX ෙස; ànය G_ම^1ම අ)ලා ෙගන 

#ãයහ. “ෙසj(ය° බලය u√ ක) uෙ1වා, ෙබා)ෙෂ(8වා91 සහ *ෙද'ව1 භංග ෙ'වා!” යන සට1 පාඨය 

යටෙH ඔq1 <#J ගණනක *ෙද' ප`ජාවට එෙර[ව rෙය' සහ ෙචර^[' නගර සහ ගJමාන වල ෙ) ව√රන 

වාl†ක සංහාර සං(ධානය කළහ. අධ0යන r[පය8 ^සා, ඒ අතර වැóෙය1ම දැනග1නට ලැï ඇHෙH 
ෙන\ටl මඛාෙනj කළ rcයාව1 ෙවV. දස දහ\ සංඛ0ාව8 #ã ගJබද හGදාවක ප`ධා^ෙය8 a ඔß ජාVකවා9 

සහ සමාජ අාරා™කවා9 වැඩ සටහ1 සඳහා එකවර ෙපp #ãෙXය. ‘ගJබදවැ# ^ෙයj™තය1ෙ{ ෙකාංග¬සය’, සහ 

‘මඛාෙනj කැර§)ල' මධ0ෙX 1919 අෙ�`) මාසෙX 9, ‘√)යාE-ෙපj) (Gulyai-Pole) [ වාසය කරන ශmnකය1 සහ 
අරගලකරැව1’ *6 a ගJබද වැ#ය1ෙ{ ෙකාංග¬සය1 r[පයක 9 ඒ අදහ\ ගැන තව (\තර Ä V|í. එ[ 9 

රජය (#1 ගJබද වැ#ය1ෙ{ කට*6 ගැන Kමන ආකාරයr1 ෙහj මැuහHÄම මඛාෙනjවා91 ප`V8ෙîප 

කළහ. ^දහ\ මැVවරණයr1 ෙතjරා පH a ෙසj(ය°වා91 පදනම8 අ}ව ගJබද වැ#ය1ට \වයං 
ආ>?වකට ඇV කැමැHත ද එ[ 9 ප`කාශ (ය. ඒ Ødක උ+යාචන සමඟ තවH ෙවනH ගJබද ජනතාවෙ{ 

ව0ාපාර සමඟ ඉuOපH a ඉ)ìJ ද V|í. ආහාර කැඳqJ නතර ryම, බ< ඉවH ryම, සමාජවාu සහ 

ආරා™ක ප8ෂ වලට ^දහස, ඉඩJ නැවත ෙබදා හැyම, “ෙබා)ෙෂ(8 ෙකාn\සාlආඥාදායකHවය” නැවැHÄම, 

සහ ෙචකා (ෙ2ෂ භට හGදා PCවහ) ryම, යනාuය ඒවා අතර aහ.  29

 1919 †JහානෙX 9 ර6 හGදා PCපස #ට #ය ගණ^1 දr1නට ලැෙබන කැරd ගJබද වැ#ය1 (#1 

පට1 ග^+9, ඒවා ප`ධාන තැන8 ගHහ. එE1 ජනරා) ෙඩ^r1ෙ{ හGදා භටය1ට ෙකã කාìන ජයග¬හණ 

අHපH (ය. 1919 මැE 19 9 දKL *8ෙlනෙය1 ඉවHව ;< හGදාව ඉ8මí1 ඉuOයට ගම1 කර1නට aහ. 
ර6 හGදාවට ඒ ගJබද වැ#ය1 පට1 ගH කැරd මlදනෙX ^යැ’ ඉ1නට #+ධ (ය.  ^ 12 වැ^ දා ඛාr' 

(Kharkiv) සහ අෙගj\6 28 වැ^දා rෙය', සහ සැ�තැJබl 30 වැ^දා ෙවාෙරාෙ1\  අ)ලා ග1නට ෙඩ^r1ෙ{ 

භට හGදා සමH aහ. Pãසර ගJමාන ගJබද වැ#ය1ෙ{ අතට පH a බැ(1, නගරෙX පමණ8 පා8Æක බලය 
ර§‚ V|ණ ෙබා)ෙෂ(8වා91ෙ{ ප;බැñම ^සා මහH (ශාල ප`මාණයක #රකරැව1 සහ පා̀ණ ඇපකරැව1 

ෙවó තබා මරා දැnණ. ගJබද වැ#ය1ෙ{ ගO)ලා ක>ඩායJ අ)ලාෙගන #ã ගJමාන මැ+ෙද1 ඉ8මí1 පලා 

ය+9, ර6 හGදා කා>ඩ සහ ෙචකා r#H දයාව8 අ}කJපාව8 ෙනාදැ8aහ. ඔq1 #ය ගණ^1 ගJමාන 

w_\සා දැØහ. මං පහර1න1, හGදාව ඇHහැර †යq1, සහ පා̀ණ ඇපකරැව1 මහH සංඛ0ා ෙවó තබා මරා 
දැØහ. ප;බැñමH, සහ අන6රැව 1919 අග 9 සහ 1920 Gල 9 යµH *8ෙlනය අ)ලා ගැpම ^සා #() 

ජනගහණයකට එෙර[ව මහා ප`ච>ඩHවය8 uග හැෙරන වාතාවරණය8 ඇV (ය. “ර6 අ2වාෙරjහක බළ 

ඇíය” (The Red Cavalry)  නn1 අEසැ8 බාෙබ) dයන ^wණ කෘVෙය1 එය (\තර ෙකෙරE. 30

 Taros Hunczak, ed., The Ukraine, 1917-1921: A Study in Revolution (Cambridge, Mass.: Harvard Ukrainian Research Institute and 28

Harvard University Press, 1977).

 Volin (V. M. Eikhenbaum), The Unknown Revolution, 1917-1921, trans. Holley Cantine (New York: Free Life Editions, 1974), pp. 29

509-626; Alexandre Skirda, Les Cossaques de la liberté (Paris: J. C. Lattes, 1985); Richard Pipes, Russia under the Bolshevik Regime, 
1919-1924 (London: HarperCollins, 1994), pp. 106-108.

 Pipes, Russia under the Bolshevik Regime, pp. 105-131.30
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 ෙඩ^r1ට ප;ව අණෙදන ^ලධාOයා a බැර1 Pයෙතjl රÛ1ග) (Baron Pytor Wrangel) යටෙH, rcnයාෙ' 
සරණාගතව #ã, කැÙ …‚ †ය භට කා>ඩ අතෙලා\ස8 හැෙර1නට, 1920 G) කාලය ෙව+9 ;< හGදාව 

පරාජයට පHÄ V…ණ. එ[ 9 ගJබද වැ#ය1 සහ ෙබා)ෙෂ(8වා91 එrෙනකාට Gßණට Gßණ ලා සට1 

කර1නට ඉVOව #ãයහ. එතැ1 පට1 1922 ද8වා ෙබා)ෙෂ(8 අõකාOය සමඟ V… ගැCම දැó ෙ) හලන 
මlදනය8 බවට පH(ය. 1920 ෙපබරවාO සහ මාl6 මාසවල 9 කාස1, #Jබl\8, සහ උෆා ප`ෙ+ශය1[ 

ෙවා)ගාෙ' #ට උරා) ද8වා පැVර †ය අ„H දැවැ1ත කැර§)ල හැÜ1qෙ1 “ෙl8ක කැර§)ල” (Pitchfork 
Rebellion) rයාE. රැ#යා} ෙම1ම ටාටාl (Tatar) සහ බî≤l (Bashkir) යන අය බßලව #ãන ලද ඒ පළාH දැó 

ආහාර කැඳqJ වලට ල8Ä V…ණ. සV r[පයක 9 ‘ෙl8ක කැර§)ල' u\V±8ක ෙදාෙළා\ ගණනකට ආස1න 
ප`මාණයක G)බැස ග1නට සමH aහ. ‘ක_ රාජාdයා’ නn1 හැÜ1ෙවන ලද ගJබද වැ#ය1ෙ{ හGදාෙ' එ[ 

(ශාලතම අව\ථාෙ' 9 50,000 කට වැó ෙසා)දා<ව1 #ãයහ. කාල 6ව8K සහ \වයං≤cය බර 6ව8K අ( 

ගH ‘ජනරජෙX අභ01තර ආර8ෂාව සඳහා a භට ක>ඩායම’ ඒ ෙl8ක සහ කැV පමණ8 අතැV 
(�ලවකාy1ව යටH කරග1නට සමH aහ. දව\ r[පයක 9 (�ලවකාO1 දහ\ ගණන8 සØලඝාතනය 

කර1නටH ගJමාන #ය ගණ^1 w_\සා දම} ලැïය.  31

 ‘ෙl8ක කැර§)ල’ ඉතාමH ඉ8මí1 පාගා දැGවH ගJබද වැ#ය1ෙ{ (�ලව u†1 uගටම පැVර †ෙXය. 
ඊ ළඟට එය මධ0ම-ෙවා)ගා ප`ෙ+ශෙX පා̀1ත වලH, ටැJෙබා', ෙප1සා, සමාරා, සරෙටා', සහ °සාO°\ය1, 

යනාuයටH පැVර †ෙXය. ඒ #ය)ල ආහාර කැඳqJ වd1 දැó ෙ\ bó (ඳ #ã පළාH aහ. ටැJෙබා' [ 

ගJවැ# (�ලවකරැව1ට එෙර[ව මlධන PµෙවH ෙමෙහයව} ලැŒ ෙබා)ෙෂ(8 නායකයා a ඇ1ෙටාෙනා'-

ඔ'ñ1ෙකj (Antonov-Ovseenko) ප;ව PµගH පOu 1920 සහ 1921 ආහාර කැඳqJ සැල;J ඒවාෙX සඳහ1 a 
උපෙද\ පO+ෙද1 rcයාHමක කෙ« නJ, ගJවැ#ය1 ^යත වශෙය1ම nය ඇෙද} ඇත. සාමාන0 වශෙය1 

ඔqනට එක වසරකට එක w+ගලෙයKට බැ†1 ඉVO aෙX ධාන0 රාHත) 35 r (එක wóය8 -pudy 1) සහ 

අlතාප) රාHත) 55 r (wó -pudy 1.5) පමණr. ∏(තය පවHවාග1නට අවශ0 a අවම ප`මා ණෙය1 එය 

දහෙය8 එකකට ආස1න ප`මාණය8 පමණ8 (ය. ඒ ^සා 1920 †JහානෙX 9 ෙJ පා̀1තවල ගJබද වැ#ය1 

∏(තය ආර8ෂා කරගැpම සඳහා a අරගලයක ඍúවම ෙය9 #ãයහ. එය තවH වසර ෙදක8 wරා පැවVණ. 
අවසානෙX 9 අරගලකරැව1 Kස†1න ^සා පරාජයට පH aහ. 

 1920 වසෙl ගJබද වැ#ය1 සහ ෙබා)ෙෂ(8වා91 අතර පැවV ගැCJ වලට ෙතවැ^ ෙø6ව aෙX 

*8ෙlනයමE. 1919 ෙදසැJබl සහ 1920 ෙපබරවාO ෙව+9 ;< හGදා වd1 නැවතH ෙබාෙහj ෙපෙද\ යටH 

කරග1නට ෙබා)ෙෂ(8වා91 සමH Ä #ãයහ. ඒH ගJමාන තවමH පැවVෙX ^දහ\ ‘ෙකාළ' පාlශවය ෙවත 
ප8ෂපාá a #ය ගණනක භට කා>ඩ යටෙHය. ඒවාෙය1 ෙබාෙහාමය මඛාෙනjෙ{ අණසක යටෙH aහ. 'ක_ 

රාජාdය1' ෙම1 ෙනාව, *8ෙlන හGදා කා>ඩ අත සෑෙහන පමණ අ( ආ*ධ V…ණ. ඒ ඔq1 අතර හGදාව 

අHහැර †යq1 බßතරය8 #ã ^සාE. 1920 †JහානෙX 9 මඛාෙනjෙ{ හGදාෙ' POn 15,000 8 සහ 
අ2වාෙරjහක බළ ඇíෙX 2,500 8 #ãයහ. ඔq1 ස6ව බර \වයං≤cය 6ව8K 100 8 පමණ ද, කාල 6ව8K 

20 8 ද, ෙවó ෙනාවuන වාහන ෙදක8 ද, V…ණ. ෙදාෙළා\ ගණන8 #ට හාර ප1#යයක සංඛ0ාව8 #ã ;_ 

ක>ඩායJ #ය ගණන8 ද ෙබා)ෙෂ(8වා91ෙ{ ෙපර ගම1 වලට දැó ප`Vෙරjධය8 ද8ව1නට සමH aහ. ෙJ 
ගJබද ගO)ලා සමඟ සට1 වැ9ම Píස ඔßව “^Oත uග ප;පස ෙපරGෙ> අණෙදන ^ලධාOයා” යැE 

හÊ1වn1 ආ>?ව 1920 මැE මාසෙX 9 ıd8\ ජl#1\rෙ{ ෙ\වය පැ´හ. ජl#1\r මාස ෙදකකට වැó 

කාලය8 ඛාlr' (Kharkiv) [ ර§‚ #ãෙXය. ඔß ‘ජනරජෙX අභ01තර ආර8ෂාව සඳහා a භට ක>ඩායම’ 

ෙව}ෙව1 (ෙ2ෂ බළ ඇí (#හතර8 P[CÄය. ඒවා ප;බ#න (�ලවකරැව1 හඹා ය1නට wßL කරන ලද 
(ෙ2ෂ අ2වාෙරjහක බළ ඇí ෙම1ම මං පහර1න1ෙ{ බලය පැවV \ථානය1ට √ව1 යානා වd1 ෙබjJබ 

දමන කා>ඩ ද aහ. ඔq1ෙ{ කාlයය aෙX මාස 6න8 ඇ6ළත 9 #ය_ම ගJබදවාñ ගO)ලා ක>ඩායJ 

Gd}wටා දැeමE.  ඒH සැබැ(1ම ඒ ෙමෙහ*මට, 1920 †JහානෙX #ට 1922 ##රය ද8වා, වසර ෙදකකට 32

වැó කාලය8 ගත(ණ. එ[ 9 දස දහ\ ගණනක ∏(ත අ[n aහ. 

 ෙබා)ෙෂ(8 අõකාOය සහ ගJබද වැ#ය1 අතර a ගැCJ සJබ1ධෙය1, “ෙකාසැ8හරණය” —ෙඩා1 

ප`ෙ+ශෙX ෙකාසැ8 සහ ~බ1 යන අයව සමාජ ක>ඩායJ හැãයට කcමා}~ලව 6ර1 කර දැeම— (ෙ2ෂ 
තැන8 ග^E. සාØ[ක වග≤ම යන Øල ධlමය යටෙH, ප`ථම වතාවට, නව ෙර™මය සම\ත කලාපයක 

 Figes, Peasant Russia, Civil War, pp. 333 ff.; Brovkin, Behind the Front Lines, pp. 323-325.31
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ජනගහණය8 ඒ සඳහාම (ෙ2ෂෙය1 හැ˜ සැල;J වd1 අE1 කර1නට, වඳ කර1නට, සහ Pටමං කර1නට 
ෙමෙහ*J මාලාවක ^යැ_නහ. ෙසj(ය° නායකය1 එය “ෙසj(ය° ගැ}Jකාරය” (Soviet Vendée)  rයා 33

හÊ1ව1නට පට1 ෙගන V|í. ෙමම ෙමෙහ*J පැහැudවම උL;J සටෙන1 Pටත ගලා යෑමr1 ඇV a 

ප`Vඵල ෙනාÄය. ක) ඇVව, රාජ0 අõකාOෙX ඉහළම තැ1 වd1 එන අණ අ}ව, ඍúව ෙල^1, සlෙගj 
ඔlඩ\ෙහා^rඩෙස (Sergo Ordzhonikidze), සlෙ{ #¯°ෙසා' (Sergei Syrtsov), †¬ෙගjO ෙසාෙකා)^ෙකා' (Grigori 
Sokolnikov), සහ අEසැ8 රE1ෙගj)∫ (Issac Reingold) යනා91ෙ{ නJ ඇ6ළHව ඉතා Á8ෂම සැල;J කරල 

ලද ඒවා aහ. හGදාමය ගැට_ ^සා 1919 වස1තෙX 9  ෙමාෙහාතකට නැව6ණ ද, ෙබා)ෙෂ(8වා91 (#1 

ෙඩා1 සහ ~බ1 ජයග¬හණෙය1 ප;ව ‘ෙකාසැ8හරණය’ දැó කෲරHවයr1 නැවත පට1 ගැ^ණ. 

 1917 ෙදසැJබl මාසෙX #ට පරණ ෙර™මය යටෙH අH(Ü #ã ;බ තHවය අ[nව #ã ෙකාසැ8 

ජනෙකා°ඨාශයව ෙබා)ෙෂ(8වා91 (#1 “Kලා8” සහ “පංV හ6ර1” යැE වlËකරණය කරන ලu. එ[ 

ප`Vඵලය8 වශෙය1 ඔq1 1918 වස1තෙX දKL රැ#යාෙ' ;< හGදාව සමඟ ඇටම1 කcා\ෙනා' (Ataman 
Krasnov) ධජය යටෙH එක6 Ä #ãයහ. 1919 ෙපබරවාO මාසෙX 9, ෙබා)ෙෂ(8වා91 *8ෙlනයට සහ දKL 

රැ#යාවට ඇ6) a කළ, ර6 හGදාෙ' පළG හGදා කා>ඩය ෙඩා1 ගඟ uෙ{ P[ã ෙකාසැ8 ànය අ)ලා 

ගHහ. Gල පට1ම ෙබා)ෙෂ(8වා91 වගබලා ගHෙH ෙකාසැ8 ඔq1ෙ{ම ක>ඩායම8 කරන #ය)ල (නාශ 
කර දැeමටE: ඔq1ෙ{ ඉඩJ රාජ ස1තක කර ඒවා රැ#ය1 අõවාñ1ට නැHනJ ෙකාසැ8 තHවය ෙනාමැV 

ගJබද වැ#ය1 අතර නැවත ෙබදන ලu; ෙ'දනාව ෙහj මරණය අHෙ' යැE rයn1 ඔq1 ස6 #ය_ අ( ආ*ධ 

රජයට බාර කරන ෙලස ඔq1ට ^යම (ය (ෙඵVහා#කව රැ#ය1 අõරාජ0ෙX සාJප`දාEකව ෙපරGණට †ය 

ෙසා)දා<ව1 a ^සා #ය_ ෙකාසැ8 අයට අ( අා*ධ ළඟ තබාගැpෙJ අEVය V…ණ); සහ #ය_ ෙකාසැ8 
පOපාලන සnV වහාම (;රැවා හැOණ. 

 ෙබා)ෙෂ(8 ප8ෂෙX මධ0ම කnCව (#1 1919 ජනවාO 24 වැ^දා සJමත කරගH රහ#ගත ෙයjජනාව 

අ}ව කµ1ම P[Cවා ග1නා ලද ‘ෙකාසැ8හරණ’ සැලැ\ම ෙJ #ය_ ෙමෙහ*Jවල ෙකාටස8 aෙXය: “ෙකාසැ8 
අයට එෙර[ව #() *+ධෙX අHදැ≤J අ}ව,  ධනවH ෙකාසැ8 අයට එෙර[ව දැවැ1ත üෂණය8 සහ 

අ}කJපා (ර[ත සටන8 ryම  එකම ෙ+ශපාල^කව ^වැරu ෙමෙහ*ම බව අP හÊනාගත *6E. ධනවH 

ෙකාසැ8 අය වඳ කර දමn1 ශාyOකව අ1Vම n^සා ද8වා ඉවH කර දැnය *6E.”  34

 ෙකාසැ8 ප`ෙ+ශ 6ළ ෙබා)ෙෂ(8 yVය \ථාPත ryෙJ වග≤ම බාර a, ‘ෙඩා1 සඳහා a (�ලÄය 

කnCෙ'' සභාපV a රE1ෙගj)∫ (#1 PµගH පO+ෙද1, පා̀ෙයj†කව “ෙකාසැ8 අයට එෙර[ව ගH ප`VපHVය 

අ(චාරවH ෙල#1 කළ දැවැ1ත Gd}wටා දැeම8”  (ය. 1919 ෙපබරවාO මාසෙX #ට මාl6 මැ ද ද8වා, 35

ෙබා)ෙෂ(8වා9 භට හGදා ෙකාසැ8 8,000 කට වැó සංඛ0ාව8 ෙවó තබා මරා දැØහ.  සෑම \ටැ^\ටා 36

(stanista) එනJ ෙකාසැ 8 ගJමානයකම, (�ලÄය උසා( n^H6 r[පයr1 ප;ව ලœ (^2ච ය1 සJමත 

කරn1 සJ©lණ ලැE\6ෙ' a සැකකරැව1ව මරණයට ^යම කළහ. සාමාන0ෙය1 වරද aෙX “ප`V(�ලÄය 

හැuයාවE.” ෙJ ෙනාකඩවා #+ධ a (නාශය හGෙ' ෙකාසැ8 අයට කැර§d කරනවා හැෙර1නට ෙවනH ෙතjරා 

ගැpම8 ෙනාÄය. 

 ෙවෙෂ1\කායා (Veshenskaya) u\V±8කෙX කැර§)ල ඇV aෙX 1919 මාl6  11 වැ ^ uනෙXය. ෙහාÜ1 

සං(ධානාHමක a (�ලවකරැව1 rයා #ãෙX දාසෙX #ට පන\පහ ද8වා වයසැV #ය_ POn1ට ෙපා<ෙ' 

සට1 සඳහා ÁදානJ ෙව1නට rයාE. ෙඩා1 ප`ෙ+ශෙX හැම අත #ã, ෙවාෙරාෙ1\ තරJ ඈතක a තැ1 ෙවතට 
ද ෙටdග¬ෑJ යවn1 සම\ත ජනගහණයට ෙබා)ෙෂ(8වා91ට එෙර[ව නැ“ã1න යැE rයා #ãයහ. 

 “අP, ෙකාසැ8,” ඔq1 පැහැud කළහ, “ෙසj(ය° (ෙරjS ෙනාෙවG. අP ^දහ\ මැVවරණ සඳහා පා8Æක 

ෙවG. අP ෙකාn*^\°වා91ට, සාØ[ක ෙගා(තැනට, සහ *ෙද'ව1ට එෙර[ ෙවG. අP ආහාර කැඳqJ වලට, 

 V. L. Genis, “Raskazachivanie v Sovietskoi Rossii” (The de-Cossackization in Soviet Russia), Voprosy istorii (Problems of history), no. 33

1 (1994), 42-55. 

 Izvestiya TsKPSS, no. 6 (1989), 177-178.34

 RTsKhIDNI, 5/2/106/7.35

 Genis, “Raskazachivanie v Sovietskoi Rossii,” pp. 42-55.36
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ෙහාරකමට, සහ ෙචකා (#1 ^ම8 නැVව කරන ෙවó තබා මරා දැeJ වලට එෙර[ ෙවG.”  අෙ�`) Gල ෙව+9 37

ෙකාසැ8 (�ලවකරැව1 අ( ආ*ධ ස1න+ධව, 30,000 කට ආස1න POසr1 *6 a බලකාය8 ^ෙයjජනය 

කළහ. ඒ #ය)ල1ම *+ධෙය1 අHදැ≤J ල+දq1 aහ. දKL ෙකළවෙl ෙඩ^r1ෙ{ හGදා සමඟ සට1 වuන 

~බ1 ෙකාසැ8 ෙම1 ෙJ ර6 හGදා ෙපරGණ PCප#1 සට1 වැ<න (�ලÄය ෙඩා1 සට1කාe1 ඔq1ෙ{ 
*8ෙlන සමානය1 ෙම1 ;< හGදාෙ' 1919 මැE සහ  ^ ෙපරගම1 වලට ;_පC ෙනාa සහාය8 ලබා <1හ. 

 ^ මස Gල 9 ෙඩා1 ෙකාසැ8 සහ ~බ1 ;< හGදාෙ' බßතරය සමඟ එ8 aහ. සම\ත “ෙකාසැ8 

ගැ}Jකාරය” (Cossack Vendée) “G\ෙකාවE°, *ෙද', සහ ෙබා)ෙෂ(8” …යKරැ බලෙය1 ^දහ\ aහ. 

 ඒH 1920 ෙපබරවාO ෙව+9 ෙබා)ෙෂ(8වා91 නැවත පැníයහ. ෙකාසැ8 ඉඩJවල #+ධ a ෙදවැ^ හGදා 
අõවාසය පළGවැ1නටH වඩා සාහ#ක (ය. සJ©lණ ෙඩා1 කලාපයට wó (pudy) ndයන 36 ක ධාන0 

සහභාගය8 වගා ryමට බල ෙකOණ. එය ඒ පළාෙH සම\ත වාlÆක ^îපාදනයට වඩා ෙලෙහ#ෙය1ම වැó a 

ප`මාණයr. එE1 සම\ත පා̀ෙ+÷ය ජනගහණය ස6 a අ)ප ආහාර සහ ïජ ෙතාගය ෙකා)ලකෑම #+ධ aවා 

පමණ8 ෙනාව ඔq1ෙ{ #ය_ භා>ඩ, “සපH6, ඇÊJ, ඇඳ ඇVOd, සහ සැෙමාවාl,” යනා9 #ය)ල ෙකා)ල 
කෑම #+ධ aවා යැE ෙචකා වාlතාව8 rයE.  සට1 කළ හැr තරJ ශාyOක ශ8Vයr1 a සෑම POnෙය8ම 38

ෙJ ආයත^කගත කරන ලද ෙකා)ලකෑමට ප`Vචාර දැ8aෙX ‘ෙකාළ’ පාlශÄය (�ලවකරැව1 හා එක6 Äෙම^. 

1920  d ෙව+9, Kබ1 සහ ෙඩා1 කලාප වල ඒ සංඛ0ාව අ?ම වශෙය1 35,000 8 පමණ aහ. ෙපබරවාO 
මාසෙX පට1 කcEnයාෙ' [ර Ä #ã ජනරා) වΩෑ1ග) (Wrangel) ෙබා)ෙෂ(8 ග¬හණෙය1 තම1ව ^දහ\ 

කරග1නා අවසාන දැó වෑයමr1 ෙකාසැ8 සහ ~බ1 ‘ෙකාළ’ පාlශවය සමඟ එක6 ව1නට áරණ කෙ«ය. 

1920 අෙගj\6 17 වැ^දා ෙනාෙවාෙරාñ\8 (Novorossiisk) අසලට n^\; 5,000 8 සJපා̀�ත aහ. ;<, ෙකාසැ8, 

ෙකාළ, යනා9 එකG6ෙව1 *6 හGදාව හGෙ' ෙබා)ෙෂ(8වා91ට ~බ1 කලාපෙX ප`ධාන නගරය a 
ඒකතOෙනjඩාl (Ekaterinodar) අHහැර දම1නට #+ධ (ණ. අන6රැව ඔq1ට එම කලාපෙය1 ද ප;බැස ය1නට 

#+ධ  aහ. වΩෑ1ග) (#1 *8ෙlනෙX දKL ප`ෙ+ශවල ප`ගVය8 අHපH කරෙගන V…යද, ;< හGදා 

ජයග¬හණය ෙකã කාìන (ය. ෙබා)ෙෂ(8 හGදාවල අVමහH සංඛ0ා හGෙ' #() වැ#ය1 (ශාල සංඛ0ාව8ද 
ඔq1 හා ගම1 ග^n1 #ã ^සා වΩෑ1ග) ෙ{ භට ක>ඩායJ කරදරකාy තHවය1ට Gßණ <1හ. ඔ8ෙතjබl 

අවසානය ෙව+9 ඔq1 කcEnයාව ෙදසට සJ©lණ ෙල#1 ñ ñ කඩ Ä †යහ. ෙබා)ෙෂ(8වා91 (#1 කcEnයාව 

යµ අHපH කරගැpම, ර6 සහ ;< හGදා අතර අවස1 ගැCම (ය. එය #() *+ධෙX (ශාලතම සØලඝාතනය 
ද aෙXය. අ?ම වශෙය1 #() වැ#ය1 50,000 8 පමණකවH 1920 ෙනාවැJබl සහ ෙදසැJබl මාසය1 [ 9 

ෙබා)ෙෂ(8වා91 අතO1 මරැGවට පH aවා යැE සැලෙ8.  39

 නැවත වතාව8 පරuන පැHෙH #ã ෙකාසැ8 යµH ර6 üෂණෙය1 බැට කන ලu. ෙචකා [ ප`ධාන 

නායකෙය8 a, ලැ°(ය1 ජාVක කා) ලැ1ඩl (Karl Lander) “උ6රැ ෙකjකස\ සහ ෙඩා1 [ ©lණ බලධාOයා” 
යැE නJ ෙකOණ. ඔßෙ{ පළG rcයාව8 aෙX ‘ෙකාසැ8හරණය’ සඳහා (ෙ2ෂ ෙකාnසම8 ෙල#1 ෙටÕාEකා 

(troiki) P[CÄමE. 1920 ඔ8ෙතjබl මාසෙX 9 පමණ8 ෙJ ෙටÕාEකා වd1 6,000 8 ජනතාව මරණයට ^යම 

කරන ලද අතර ඔq1 #ය)ල1වම වහාම ෙවó තබා මරා දමන ලu.  ෙර™මයට එෙර [ව අ(ගH ෙකාළ 40

පාlශÄයය1, නැHනJ ෙකාසැ8වරැ1ෙ{ පq)වල අය, සමහර (ට අස)වැ#ය1 පවා, පා̀ණ ඇපකරැව1 
හැãයට කcමා}~ලව අH අඩං√වට ෙගන ර§ඳqJ කඳqරැවලට දමන ලu. ඒවා මර◊ය කඳqරැ බව *8ෙlනෙX 

ෙචකා ප`ධා^යා a මාã1 ලැ°#\ (#1 වාlතාවක 9 Pµෙගන ඇත: “මEෙකා� අසල කඳqරැක එක6කර තබන 

ලද පා̀ණ ඇපකරැව1, කා1තාව1, දරැව1, සහ වයසක POn ∏(තය ගලවාෙගන ඉ1ෙ1 ඔ8ෙතjබl මාසෙX 

ñතල සහ මඩ ඇV වඩාHම කCක තHවය1 යටෙHය… ඔq1 මැ\ස1 ෙම1 nය යV. මරණෙය1 ගැලෙව1නට 
කා1තාව1 ඕනෑම ෙදය8 කර} ඇත. කඳqර Gරකරන ෙසා)දා<ව1 එE1 වා# ෙගන ඔq1 ගíකාව1 ෙලස 

සලකV.”  41

 RTsKhIDNI, 17/6/83.37

 Genis, “Raskazachivanie v Sovietskoi Rossii,” p. 50; RTsKhIDNI, 17/84/75.38

 Melgunov, The Red Terror in Russia, p. 77; Brovkin, Behind the Front Lines, p. 346.39

 RTsKhIDNI, 17/84/75/28.40

 Ibid., 17/84/75/28.41
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 #ය_ ප`V(�ලවය1ට අ}කJපා (ර[තව ද∂වJ ලැ…ණ. “ර6 üෂණෙX දවස8” සං(ධානය aෙX, 
ලැ1ඩාl r*වාටH වඩා දැó ෙලසr^. ඒ PයVෙගj\8 (Pyatigorsk) ෙචකා සං(ධානෙX ප`ධා^යාව සැඟÄ පහර 
<1 ක)dයකට හ;Äෙම1 ප;වE. ලැ1ඩl ෙරකමදාරැ කර V|ෙ> “ෙJ ත±\තවා9 rcයාව අෙ� වා#යට හරවා 

ෙගන පා̀ණ ඇපකරැව1 හැãයට වැදගH අය ඔq1ට ෙවó තබා මරා දැeෙJ අරGí1 ගත *6E, එෙ\ම ‘;<’ 
ඔH6කරැව1 සහ ප`V(�ලÄයය1ව ෙපා<ෙ' ෙවó තබා මැyම ඉ8ම1 කරන ෙø6ව8 කරගත *6E,” rයාය. 

ලැ1ඩl r*ෙ' “PයVෙගා\8 ෙචකා áරණය කෙ« ෙකµ1ම එක දවසක 9 n^\; 300 කට ෙවó තබා මරා 

දැeමටE. ඔq1 ටqම ((ධ ප`ෙ+ශ අ}ව ෙබ˜හ. ඒ හැම ප`ෙ+ශයකම #ãන ජනගහණෙය1 ෙකjටාව8 ගHහ. 

ෙවó තැ…ය *6 අයෙ{ නJ ලැE\6 හද1නට යැE ප8ෂයට ^ෙයjග කළහ … ෙJ එතරJ අතෘ�VමHකර 
කcමය ඇ9 †ෙX ෙපෟ+ගdක a පරණ ෙකj1තර බßතරය8 POමසා ග1නටE… r\ෙලාෙවා∫\8 (Kislovodsk) [ 

9, ෙවන ෙහාඳ අදහස8 ෙනාමැV a ෙහE1, ෙරjහෙ) #ãය ජනතාව මරා දම1නට áරණය (ය.”  42

 ෙකාසැ8හරණෙX වඩාHම කාlය8ෂම කcමය8 aෙX ෙකාසැ8 ටqJ (නාශ කර දමා ඒවාෙX ∏(ත ගලවා 
ගHතq1ව PCවහ) ryමE. එවක 9 උ6රැ ෙකjකස\ [ (�ලÄය කnCෙ' සභාපV a සlෙගj 

ඔl∫ෙසා^r∫ෙස (Sergo Ordzhonikidze) ෙ{ dPෙගා} 6ල 1920 ඔ8ෙතjබl මාසෙX අග සහ ෙනාවැJබl මස 

Gල 9 #+ධ  a එවැ^ ෙමෙහ*ම8 ගැන (\තරාHමක ෙතාර6රැ අඩං√ ෙවE. ඔ8ෙතjබl 23 වැ^දා 
ඔl∫ෙසා^r∫ෙස ෙමෙ\ අණ කෙ«ය: 

1. කාdෙනා'\කායා (Kalinovskaya) ටqම †^ තැïමට 

2. අ lෙමාෙලා'\කා යා (Ermolovskaya ) , ෙරාමාෙනා '\කායා  (Romanovskaya ) , සාමා —1\කායා 

(Samachinskaya) සහ nකාෙයෙලා'\කායා (Mikahilovskaya) වැ#ය1 #ය)ල1ම ඔq1ෙ{ ^වාස වd1 
එළවා දමා, ඒ ^වාස සහ ඔq1ෙ{ ඉඩJ <�පH ගJවැ#ය1 අතර, සහ හැම (ටම ෙසj(ය° බලයට 

දැó ෙගෟරවය8 දැ8a ෙචÀය1 (Chechens) අතර (ෙ2ෂෙය1ම ෙබදා හැyම. 

3. ඉහත සඳහ1 ටqJ වල #ãන වයස දහ අටH පන\ පහH අතර #ය_ POn එක6 කර අ(ගH 
Gරකරැව1 යටෙH උ6රට PCවහ) ryම, එ[ 9 ඔq1ට දැó ශmමය ෙවෙහස(ය *6 කට*6 වලට 

බලාHකාරෙය1 දැeම. 

4. කා1තාව1, දරැව1, සහ වයසක උද(ය ඔq1ෙ{ ^වහ1 වd1 එළවා දැeම, ඒH ඔqනට ඉතාමH 
උ6රැ ප`ෙ+ශය1වල නැවත පuං—යට අව\ථාව ලබා 9ම. 

5. ඉහත සඳහ1 ටqJ වල #ය_ හරකාබාන සහ ^îපාදන රජ ස1තක ryම.  43

 සV 6න8 ය+9 ඕl∫ෙසා^r∫ෙස ෙවත ෙමෙහ*ෙJ ප`ගVය කC සටහ1 වාlතාව8 ලැ…ණ: 

කාdෙනා'\කායා: ටqම …මට සමතලා කර එ[ G_ ජනගහණය (4,220)  කඳqරැවලට Pටමං ryම 

ෙහj PCවහ) කරන ලu 

අlෙමාෙලා'\කායා: #ය_ වැ#ය1 ඉවH කරන ලu (3,218) 

ෙරාමාෙනා'\කායා: 1,600 කඳqරැ වලට Pටමං කරන ලu, 1,661 කඳqරැ බලා Pටමං කරන ෙත8 

ප;ෙවV 

සාමා—1\කායා: 1,018 කඳqරැ වලට Pටමං කරන ලu, 1,900 කඳqරැ බලා Pටමං කරන ෙත8 ප;ෙවV 

nකාෙයෙලා'\කායා: 600 කඳqරැ වලට Pටමං කරන ලu, 2,200 8 කඳqරැ බලා Pටමං කරන ෙත8 

ප;ෙවV 

 Quoted in Brovkin, Behind the Front Lines, p. 353.42

 RTsKhIDNI, 85/11/131/11.43
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එයට අමතරව, ආහාර ”ව0 Pරa කරHත 154 8 ෙග¬ා\^ (Grozny) ෙවත යවන ලu. කඳqරැ බලා Pටමං 
කරන ෙමෙහ*ම අවස1 ෙනාa ටqJ 6ෙ1, පළGෙව1ම Pටමං කර1ෙ1 ‘;<’ සහ ‘ෙකාළ’ පාlශවෙX 

පq), සහ අ1Vම කැර§)ලට සහභාË a ඕනෑම අෙයKවE. ෙJ Pටමං කර යවන ෙත8 ප;වන අය 

අතර ෙසj(ය° ෙර™මයට සහෙයjගය ෙදන ලදැE හÊනාගH අයH, ර6 හGදාෙ' ෙසා)දා<ව1ෙ{ 
පq)වල අයH, ෙසj(ය° ^ලධාy1, සහ ෙකාn*^\°වා91 ද ෙවV. ප`මාදයට ෙø6ව <JOය මැuO [ඟ 

ÄමE. සාමාන0ෙය1, එක uනකට එක ක>ඩායම8 පමණ8 ෙJ ෙමෙහ*J වල 9 යැÄම #+ධ ෙ'. 

ෙමෙහ*ම හැr ඉ8මí1 ^මා කර1නට, අPට ඉතා ඉ8ම^1 අමතර <JOය මැuO 306 8 එවන ෙම1 

ඉ)ලා #ãG.  44

 ෙමවැ^ “ෙමෙහ*J” ^මා aෙX ෙකෙ\ද? අවසානාවකට, එයට Pµ6රැ ෙදන වාlතා නැත. ඒවා සෑෙහන 

කාලය8 V\ෙ\ පැවV බව පැහැudE. එෙ\ම සෑම අව\ථාවක 9 ම පාෙø ඒ ෙමෙහ*J අවස1 aෙX මහා 

උ6රැ පළාHවලට Pටමංකර යැÄෙම1 ෙනාව, එෙ\ Äම පට1 ගැෙන1ෙ1 තවH වසර ෙබාෙහාමයr1 ප;වE, 
ඒH ඔq1ව යැqෙ1 ළඟ පාතක P[ã ෙඩාෙන°\8 (Donetsk) පත) වලටE. 1920 ගණ1වල පැ වV <JOය 

මාlග තHවය අ}ව ෙමෙහ*J ෙබාෙහාමය8 ව0ා~ලව පැව6í. ෙකෙ\ නG<, ඔq1ෙ{ සාමාන0 හැඩගැ\ම 

සහ අරGණ අ}ව 1920 9 ෙකෙරන ‘ෙකාසැ8හරණ’ ෙමෙහ*J තවH වසර දහයකට ප;ව මහා පOමාණෙය1 
එන ‘Kලා8හරණ’ ෙමෙහ*J ගැන ෙහj?වාව8 <1නr. සාØ[ක වග≤ෙJ අදහස ෙදකම 6ළ ෙබදා ග1නr. 

එක ෙල#1ම ර§කව) අ}ව Pටමං කරන ක>ඩායJ rcයාවdය #+ධ (ය. එකම සං(ධාන ගැට_ සඳහා Gßණ 

පාන ලu. #රකරැව1 ඔq1ෙ{ ගමනා1ත වලට පැnෙණ+9 r#H Áදානම8 ෙනාa තHවය1ට Gßණ 9මH 

දr1නට ලැ|í. එෙම1ම, බලාHකාරෙය1 බර වැඩ සඳහා Pටමං කරන ල+දq1ව ෙයාදා ගැpෙJ #+ධා1තය 
rcයාවට නැංqí. ෙබා)ෙෂ(8වා91ට (ෙරjධය පෑම ^සා ෙඩා1 ෙකාසැ8 සහ ~බ1 දැó ව1uය8 ෙගaහ. 

වැóෙය1ම (2වාස කළ හැr ඇ\තෙJ16 වලට අ}ව ndයන 3 කට වඩා වැó ෙනාa ජනගහණයr1, 1919 

සහ 1920 වසර වල 9 මරා දැGණ ෙහj Pටමං කරන ලද POස 300,000 H 500,000 H අතර ෙ'. 

 ෙJ අපරාධ අතර ප`මාණය ෙකාතරJදැE rයා (මñම වැóෙය1ම අපහ; ව}ෙX “හ6රැ පංVයකට අEV 

^සා” නැHනJ “සමාජයට };<;” ^සා #රකරැව1 සහ පා̀ණ ඇපකරැව1 හැãයට ගH අය සØල ඝාතනයE. 

1918 ෙදවැ^ අග භාගෙX 9 ර6 üෂණෙX තlකා}~ල ෙකාටස8 හැãයට ෙJ සØල ඝාතන #+ධ aෙX තවH 
(ශාල පOමාණෙය^. පංV පදනම අ}ව ඝාතනය ryම ^V වශෙය1 සාධාර◊ය ෙකරැෙ> එE1 අ„H 

ෙලjකය8 …[ෙවනවා යන ප`කාශය මතE. rෙය' ෙචකා ප`කාශනය කළ ‘ර6 ක?ව’ (Krasnyi mech) wවHපෙH 

ප`ථම කලාපෙX කතෘ áරැව පැහැud කළ ආකාරය අ}ව <îකර උපHVයකට සහාය 9ම සඳහා #ය)ලටම 

අවසර ලැෙπ: 

|lúවා#ය (#1 “පහළ පංV” bóත ryම සහ Áරා කෑම සඳහා මවන ලද පරණ කcමෙX ආචාර ධlම 
සහ “ම}ෂ0Hවය” අP ප`V8ෙîප කරG. අෙ� ආචාර ධlමයට ©lවාදlශය8 නැත, සහ අෙ� 

ම}ෂ0Hවය පරම ෙ', ම1ද එය පවV1ෙ1 නව පරමාදlශයක Äෙම^. අෙ� අරGණ #ය_ ආකාරෙX 

bඩනය සහ ප`ච>ඩHවය (නාශ කර දැeමE. වාl†ක bඩනයට සහ වහ) බවට ඇද දම1නට ෙනාව 
ම}ෂ0Hවය එ[ යදJ වd1 ගලව1නට ප`ථමෙය1ම ක? එසaෙX අP ^සා අPට #ය)ලට අවසර 

ඇත… ෙ)? ෙ) වලට ව6ර වෙ{ ගල1නට ඉඩ ෙද1න! |lúවා#ය (#1 නංවා ඇV ක_ 

Gß<ෙකා)ලකාරයාෙ{ ෙකාóයට සදා පැ)ලJ තබ1නට ෙ) වලට ඉඩෙද1න. අෙ� ෙකාóය සදා ර6 ෙ) 
පාã1 uෙ1වා! පරණ ෙලjකෙX මරණෙය1 පමණE අPට අPව ඒ [ව„1 ආපß ඒෙම1 ^දහ\ කරගත 

හැrයාව ලැෙබ1ෙ1!  45

 එයාකාර සාහ#ක කතා වලට ප`Vචාර ද8ව1නට ෙබාෙහj ෙදෙන8 ÁදානJව #ãයහ. පµගැpමට උH;ක 

සමාජ කාරකය1 ෙචකා තන6රැවල Py #ãයහ. ෙබා)ෙෂ(8 නායකය1 (#1 PµගH පOu, සමහර අව\ථාවල 
9 ඔq1ම ^lෙ+ශ කළ පOu, “අපරාධකරැව1 සහ සමාජෙX POßL w+ගලය1” ෙවV1 ^ර6රැව 

එයාකාරෙය1ම බඳවා ගැ^ණ. මාl6 22 වැ^දා ෙල^1ට යැa dPයක, ෙබා)ෙෂ(8 නායකෙය8 a ෙසරාºනා 

ෙගා�නl (Serafina Gopner) (#1 ඒකතOෙනා\ලාව) (Ekaterinoslavl) ෙචකා කට*6 (\තර කරE: “ෙJ 
සං(ධානය මදය ද8වාම KL Ä ඇත: අපරාධකාyHවෙX, ප`ච>ඩHවෙX, සහ #ය_ [6මතෙX áරණ ග1නා 

 Ibid., 85/11/123/15.44
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(uයක uìරය8, සහ ෙමය Py ඇHෙH සමාජෙX ෙරා? සහ ß< අපරාධකරැව1 ෙවV1, ඔq1 අකමැV ඕනෑම 
ෙකෙන8 මරා දමන මහH ප`මාණයක අ( අා*ධ වd1 ස1න+ධ POn1 ෙග1. ඔq1 ෙසාරකJ කරV, ෙකා)ල 

කV, ˜ෂණය කරV, සහ ඕනෑම ෙකෙන8 #රෙගට ඇද දමV, ෙහාරට ෙ)ඛන සක\ කරV, තාසා+ග¬හණය සහ 

ක�පJ ගැpෙJ ^යැෙළV, සහ (ශාල Gද) ප`මාණයකට ඕනෑම ෙකෙනKට ය1න ඉඩ ෙදV.”  46

 මධ0ම කnCෙ' dPෙගා}, ıd8\ ජl#1\rෙ{ dPෙගා} ෙම1ම, ප8ෂ නායකය1 නැHනJ රහ\ 

ෙපාì#ෙX පy8ෂකය1 (#1 “ෙ) සහ ප`ච>ඩHවය ^සා (යරැ වැCණ” පා̀ෙ+÷ය ෙචකා (#1 කරන ලද 

“පහH වැඩ” (\තාරාHමකව d˚ අෙ1ක වාlතා වd1 Py ඇත. ෛනVක ෙහj ආචාර (õය8 ෙනාමැVකෙJ 

ප`Vඵලය aෙX පා̀ෙ+÷ය ෙචකා සJ©lණ \වාSනHවයr1 වැඩ ryමE. ඔq1ෙ{ rcයා කලාපය ගැන r#ෙවKට 
වගrය1නට #+ධ ෙනාaෙය1, ඔq1 තවH ෙ) Pපා#ත සහ ප`ජා bඩක ෙර™මය1 බවට පH aහ. ඔq1ව 

පාලනය ෙනාaහ. පාලනය කර1නට ෙනාහැr aහ. ෙබාෙහj ෙල#1 එක හා සමාන a <#J ගණනක වාlතා 

අතෙර1 උwටා ගැpJ 6න8 ර§ෙගන ෙJ ආරා™ක වැ^ තHවයට පHÄම (\තර ෙකෙරE. 

 පළGවැ1න, ටැJෙබා' පා̀1තෙX #සරා1 (Syzran) වල ෙචකා wßL උපෙ+ශකෙය8 a \nරෙනා' 1919 

මාl6 22 වැ^දා ජl#1\r ෙවත යවන වාlතාවr: 

ෙනාෙවා-මාV±ෙයා1\කායා volost හටගH Kලා8 කැර§)ල වෙ° පවVන #+S1 ගැන මම ෙසායා 

බැ„ෙවn. ප`2න ryJ #+ධ aෙX දැó ව0ා~ල (uයකටE. හHතෑපන\ ෙදෙනKට ශාyOක වධ[ංසා 
ෙදන ලu. ඒH dÎත වාlතා වd1 r#ව8 පැහැud කරගත ෙනාහැrE.. ෙපබරවාO 16 වැ^දා ප\ 

ෙදෙනKට ෙවó තබා මරා දමන ලu. ඊට ප; uනෙX දහ61 ෙදෙනKට ෙවó තබා මරා දමන ලu. මරණ 

^යම සහ ෙවó තබා මැyJ සඳහ1 වාlතාෙ' uනය ෙපබරවාO 28 යැE සඳහ1. එය පැහැud කර1න 

යැE මම පා̀ෙ+÷ය ෙචකා ෙවV1 (මස+9, ඔß Pµ6රැ <1ෙ1, “ඒ අව\ථාෙ' 9 අPට ෙ'ලාව8 V|ෙ> 
නැහැ වාlතා dය1න. ඉV1 ෙමානා qනH එ[ ඇV වැර§+ද ෙමාක8ද, අP |lúවා#යH සහ පංVය8 

හැãයට Kලා8 6ර1 කර1න වෑයJ කර+9?”  47

 අන6රැව, 1919 සැ�තැJබl 26 වැ^ uනෙX, යෙරj\ලව) [ ෙබා)ෙෂ(8 ප8ෂෙX කලාbය සං(ධානෙX 
ෙ)කJවරයාෙ{ වාlතාව8 ෙමෙ\ ද8වE: “ෙස()ල8 බැd)ල8 නැVව ෙචකා මංෙකා)ල කනවා සහ හැෙමjම 

අH අඩං√වට ග1නව. ඔq1ට ද∂වJ ලැෙබ1ෙ1 නැහැE rයල ෙහාඳටම (2වාස ^සා. ඔq1 ෙචකා 

Øල\ථානය දැවැ1ත ගíකා ^වාසය8 (uයට හරවාෙගන, #ය_ |lúවා# කා1තාව1 ඔq1 එ[ ර§ෙගන 
යනව. ïමV1 #æම ;ලබ දlශනය8. ;පවEසlලා අතර ෙකාෙ81 භා(තය ෙහාÜ1 පැVර පවVනව.”  48

 අවසාන වශෙය1, 1919 ඔ8ෙතjබl 16 uනය ර§ගH, නායකHවෙX (ෙ2ෂ ෙදපාlතෙJ16ෙ' පy8ෂකයා 

a එ1. ෙරාෙස1ටා) ෙවV1 එන වාlතාවr: 

එෙකාෙළා\වැ^ හGදාෙ' (ෙ2ෂ ෙදපාlතෙJ16ෙ' ප`ධා^යා, අටාlෙබෙකා' (Atarbekov) දැ1 
Øල\ථානෙX අõකාරය Pµගැpම ප`V8ෙîප කරE.  d 30 වැ^දා, [අ1ෙ˛] සෙකා'\r සෙහjදරයාව 

(ෙ2ෂ ෙදපාlතෙJ16වල වැඩ කට*6 (භාග ryම සඳහා ෙමා\ක' #ට එවන ලද ප;ව, ඔß 

[ෙග¬ගO]  අටාlෙබෙකා' Gණ ගැෙහ1නට පැníෙXය. අටාlෙබෙකා' එ[ 9 (වෘතව rයා #ãෙX, 
“rය1න ජl#1\rට මම එයාෙ{ පාලනය ප`V8ෙîප කරනවාය rයා,” ය. r#< පOපාලන සJමතය8 

ගැන ෙJ w+ගලය1 ෙගෟරව ද8ව1ෙ1 නැත. ෙJ අය ෙබාෙහාමය සැක ස[ත පමණ8 ෙනාව ඔq1ෙ{ 

හැuයාව පැහැudවම අපරාධකාyE. ‘සංකාlය ෙදපාlතෙJ16ව' r#< ආකාරයr1 වාlතා r#ව8 තබා 
ෙනාග^E. මරණ ද>ඩන ^යම සහ එවැ^ ^යම ඉC ryෙJ 9 මට r#< w+ගලෙය8 (#1 කළ 

(^2චය8 ෙසායාගත ෙනාහැr (ය. ඒවා ලැE\6 පමණ8 aහ. ෙබාෙහj (ට මරා දැØ POස ගැන 

අසJ©lණ ලැE\6. ඒවාෙX සඳහ1 aෙX  ෙමෙ\ය: “අටාlෙබෙකා' සෙහjදරයාෙ{ ^යමය පOu ෙවó 

තැ…ණ.” මාl6 #+S1 ගැන r'ෙවාH, කාටද ෙවó තැ|ෙ' සහ ඒ ඇE rයා පැහැud අදහස8 ග1නට 
r#H ෙලසr1 }w_වන… කJ;ව උHසව සහ ïමV1 #æම uනපතා #+ධ aවr. ෙචකා ෙ\වෙX 

 RTsKhIDNI, 5/1/2159/35-38.46

 Ibid., 76/3/70/20.47

 Ibid., 17/6/384/62.48
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ෙයෙදන #ය)ල1ම පාෙø ෙකාෙ81 භා(ත කරන අයE. uනපතා එතරJ මහH ෙල#1 දrන ෙ) සමඟ 
ඔ°C ෙව1න උද' කර1ෙ1 එය බව ඔq1 rයV. ෙ) සහ ප`ච>ඩHවෙය1 ïමHව, ෙචකා ඔq1ෙ{ 

වග≤ම ඉC කරV, ඒH එය හැ9 ඇHෙH පාලනය කළ ෙනාහැr කාරකය1 ෙවV1 ^සා එයට සeපව 

කරන (පරJ අවශ0යE.  49

 1919 සහ 1920 වසර වල 9 ෙබා)ෙෂ(8වා91ෙ{ හ6ර1 (#1 එක6 කරන ලද ((ධ rයම1 වd1 

ෙබා)ෙෂ(8 ප8ෂෙX සහ ෙචකා [ අභ01තර වාlතා වd1 ද තහqරැ කර} ලැ…ණ. (ෙ2ෂෙය1ම ජනරා) 

ෙඩ^r1 P[Cවන ලද ‘ෙබා)ෙෂ(8 අපරාධ සඳහා (ෙ2ෂ (මlශනෙX ෙකාnසම’ එ[ wරාෙ)ඛන එක6ව 1945 

9 ෙමා\ක' වd1 පා̀{ නගරය ෙවත ෙගන †ය ප;වද, 9lඝ කාලය8 V\ෙ\ මහජනතාවට (වෘත ෙනාÄය. දැ1 
එය මහජන අS8ෂණයට (වෘතව ඇත. 1926 9 රැ#යාෙ' සමාජවා9 (�ලÄයවා9 ඉVහාසඥයා, සෙlග 

ෙම)√ෙනා', ඔßෙ{ ‘රැ#යාෙ' ර6 üෂණය’ (The Red Terror in Russia) නමැV ෙපාෙH ෙබා)ෙෂ(8වා91 (#1 

සාØ[ක ෙලස, සහ සාමාන0ෙය1 පංV පදනම යටෙH, #රකරැව1, පා̀ණ ඇපකරැව1, සහ #() ජනතාව 

සØලඝාතනය කළ (\තර අඩං√ කර1නට වෑයJ කෙ«ය. එය අසJ©lණ qවද, ඒ පළGෙව1ම කළ අධ0යනෙX 
සඳහ1  ප`ධාන #+S1 ඒ ගැන (මසා බලන ලද පැV ෙදකr1 එන ((ධ වාlතාමය Øලාශm වd1 G_ම^1 

තහqරැ Ä Vෙπ. ෙචකා ආõපත0ෙX 9 V… සං(ධානාHමක ව0ා~ලතාව1 ^සා, තවමH සØලඝාතන වල 9 

^2—තවම nය †ය සංඛ0ා ගැන ^වැරu ෙතාර6රැ අතර පරතර පවá. ඒ qවද අPට ෙකාතරJ සØල ඝාතන 
#+ධ aවාදැE ය1න ගැන ප`මාණවH සහVකය8 ඇත. ෙJ ((ධ Øලාශm භා(තා කරn1, අෙයKට අ? වශෙය1 

ප`මාණයට අ}ව එ[ ලැE\6ව8 හැ9මට උHසාහ කළ හැrE. 

 පළG ර6 üෂණ ර§)ෙ) 9, 1918 සැ�තැJබl මාසෙX පට1 ගැ}ණ “සැකකරැව1,” “පා̀ණ ඇපකරැව1,” 

සහ අෙනKH “ජනතාවෙ{ හ6ර1” අH අඩං√වට ගැpම නැHනJ #රෙගව) වලට ෙහj ර§ඳqJ කඳqරැ වලට 
යැÄම සරල පOපාලන කcමෙ'දය8 (ය. ෙJ “සැකකරැව1,” “පා̀ණ ඇපකරැව1,” සහ "ජනතාවෙ{ හ6ර1,” යන 

වlËකරණ P[Cවන ලද ප;ව, එෙ\ම ර§ඳqJ කඳqරැ හැ˜ ප;ව, bඩනෙX යා1ත±ණය පහ;ෙව1 rcයාවට 

නංව1නට හැrයාව පෑuණ. ෙJ *+ධය පැVර යාමට ෙø6 කාරකය aෙX ෙවන r#ව8 ෙනාව හ6රා (#1 
එෙත8 කාලය8 අ)ලාෙගන #ã ගම යටH කරගැpමE. එE1 !nය ^Vපතා අV1 අතට ෙගා\ සෑම මාසයක 

9 ම යJ හGදා ජය8 අHපH කරෙදන ලu. 

 නගරවල බලාHකාරෙය1 \ථාPත කර} ලැŒ “ජනතාවෙ{ ආඥාදායකHවය” අ)ලා ගැpමH ෙහj අ[n 
ÄමH එයාකාර ෙල#1ම අවõ හැãයට ගලා †ෙXය: කµ1 ෙHy පHa සJෙJලන (;රැවා හැyම, #ය_ 

ෙවළඳාමට තහනම —^සැකෙය1ම වහාම ආහාර nල ගණ1 ඉහළ යෑම, අන6රැව පැní ආහාර [ඟ— #ය_ 

ව0ාපාර ජනස6 ryම, සහ ඊ ළඟට |lúවා#යට (ශාල බ+ද8 ^යම ryම -1919 ෙපබරවාO මාසෙX ඛාlr' 

[ රෑබ) ndයන 600 8, සහ 1919 අෙ�`) මාසෙX ඔෙඩ\සා [ ndයන 500 8. ෙJවා ෙගÄම තහqරැ කර} 
Píස #ය ගණ^1 |lúවාñ1 පා̀ණ ඇපකරැව1 හැãයට අH අඩං√වට ෙගන ඔq1ව ර§ඳqJ කඳqරැ ෙවත 

යවන ලu. සැබැ(1ම ෙJ ෙගÄJ අය කරගැpම #+ධ aෙX ආයත^ක ෙල#1 ෙකා)ලකෑම, පවරාගැpම, සහ 

තlජනෙය1 …යගැ1Äම 6µ^. එය “|lúවා#ය සමාජ පංVය8 හැãයට” (නාශ කර දැeෙJ පළG Pයවර (ය. 

 “මැE 13 වැ^දා ය}, ‘ශmnක ෙසj(ය°’ ෙයjජනාව පOu ප`කාශනය ෙවන |lúවා#ෙX ෙ+පල පවරා ගැpෙJ 

uනය,” යැE 1919 මැE 13 වැ^දා ඔෙඩ\සා [ ශmnක ^ෙයj™තය1ෙ{ කq1#ලෙX ඉ\ෙව\ãයා wවHපත 

^ෙ'දනය කෙ«ය. “ෙ+පල අEV පංV (#1 ඔq1 ස6 ආහාර, සපH6, ඇÊJ, ආභරණ, බE#ක), ඇඳ ඇVOd, 
ෙරu, හැÜ ගෑරැ�w, Pඟ1, සහ අෙනKH ශmnක ජනගහණයට නැVවම බැO ”ව0 ස(\තරව ඇ6ළH කරn1 

ෙපjරම Pර(ය *6E… පවරා ගැpෙJ ෙකාnසJ ෙවත ෙJ ©ජpය කට*Hත සඳහා සහාය ලබා 9ම 

#ය)ල1ෙ{ම වග≤මE … පවරා ගැpෙJ ෙකාnසJ ෙවත සහාය ලබා ෙනාෙදන යJ ෙකෙන8 ෙවH නJ ඔq1 

වහාම අH අඩං√වට ගැෙ1. ප`Vෙරjධය ද8වන යJ අෙය8 ෙවH නJ ප;වට ක) ෙනාතබා ෙවó තබා දැeම 
#<ෙ'.” 

 *8ෙlනෙX ෙචකා ප`ධා^යා a ලැ°#\ පා̀ෙ+÷ය ෙචකා සං(ධාන ෙවත යවන ලද චකcෙ)ඛනයක සඳහ1 

කළ පOu, ෙJ පවරා ගැpJවල ඵලදාව ඍúවම ෙචකාෙ{ ෙපාකැ°C ෙවත ෙහj ර6 හGදාෙ' ආහාර කැඳqJ 
සහ පවරාගැpJ කා>ඩ අෙ1ක රා¡යක #ã ප`ධාp1 අත ර§Üණ. 

 Ibid., 17/66/66.49
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 පවරා ගැpෙJ ෙදවැ^ අuයර aෙX |lúවා# වාස\ථාන රාජ ස1තක ryමE. ෙJ “පංV *+ධෙX” 9 
හ6රාව අවමානයට ල8 ryම ඉතා වැදගH aෙXය. “අP ඔq1ට සලක1න ඕන ඔq1ට ;<; (uයට: 

|lúවා#ය ෙගෟරව කර1ෙ1 ද∂වJ ෙදන සහ මරණයට පGLවන අõකාOයකට පමණE,” යැE ඉහත සඳහ1 

කළ ඔෙඩ\සා wවHපෙH වාlතාව8 1919 අෙ�`) 26 වැ^දා ෙමෙ\ සඳහ1 කෙ«ය. “අP ෙJ ෙ) උරා ෙබාන ප) 
ෙමjඩය1 <#J ගණන8 ෙවó තබා මරා දැGෙවාH, ඔq1ෙ{ තHවය පාර අ6ගාන අයෙ{ තHවයට පහළ 

දැJෙමාH සහ බලාHකාරෙය1 ඔq1ෙ{ කා1තාව1 ෙයාදවා ර6 හGදා බැර§8ක PO#< ෙකෙර'ෙවාH (එය 

ඔq1ට ෙගෟරවය8 ෙ'(), අෙ� බලය පවV1නට ආw එක8 යැE යැE ඔq1ට වැටෙø(. r#ම ෙකෙන8, 

ඉංË¬# ෙනෙමE ෙහාට1ෙටා°\ (Hottentots) වH ඔq1ට උද' කර1නට එ1ෙන නැV බව වැටෙø(.”  50

 ඔෙඩ\සා, rෙය', ඛාr', ඒකතOෙනා\ලා', ෙම1ම පlJ, ඌරා), සහ ^\^ ෙනා'ෙගාෙරා∫ [ ද 

ෙබා)ෙෂ(8වා9 wවHපH dP බßතරයක නැවත නැවතH දැrය හැr a ෙHමාව8 aෙX |lúවා# කා1තාව1 

“අවමානයට” පH ryමE. ෙචකා සහ ර6 Gරකරැව1ෙ{ බැර§8ක වල ඔq1 ලවා බලාHකාරෙය1 වැ#rµ 
PO#< කරÄම ගැනE. නGH ෙමය බර අ? කර සහ ෙ+ශපාලන ෙල#1 Pµගැ1(ය හැr GßLවරr1 ඊට වඩා 

දැó මෘග a dං†ක ˜ෂණෙX යථාlථය (ය. 1920 කcEnයාෙ' ෙකාසැ8 කලාප සහ (ෙ2ෂෙය1ම *8ෙlනය 

ෙදවැ^ වතාවට අ)ලා ග^+9, ෙබාෙහj ප`කාශ අ}ව ෙමම කට*6 ගණනය කළ ෙනාහැr සංඛ0ාවr1 දැවැ1ත 
ෙල#1 පැVර පැවVණ. 

 “|lúවා#ය පංVය8 හැãයට භංග කර දැeම,” #රකරැව1ට, සැකකරැව1ට, සහ “පංVයකට අEV Äම” 

යන පදනම යටෙH පමණ8 පා̀ණ ඇපකරැව1ට, ෙවó තබා මරා දැeෙJ උÀච \ථානය ෙබා)ෙෂ(8වා91 

අ)ලාගH ෙබාෙහj නගර වල වාlතාගතE. ඛාr' [ 9 1919 ෙපබරවාO මාසෙX 2,000 H 3,000 H අතර ෙවó 
තබා මරා දැeම, එම වසෙlම ෙදසැJබl මාසෙX 9 යµH නගරය අ)ලා ග^+9 තවH 1,000-2,000 H අතර 

ප`මාණය8; ෙඩා1 නuෙX ෙරා\ෙටා' [ 9 1920 ජනවාO මාසෙX ආස1න වශෙය1 1,000 8; ඔෙඩ\සා [ 9 1919 

මැE-අෙගj\6 6ළ 2,200 8, අන6රැව 1920 ෙපබරවාO මාසෙX 9 1,500 - 3,000 8; ඒකOෙනාඩාl [ 9 1920 
අෙගj\6 සහ 1921 ෙපබරවාO අතර කාලෙX අ?ම වශෙය1 3,000 8; සහ ~බ1 [ Kඩා ටqම8 a ආlමÄl 

(Armavir) [ 9 1920 අෙගj\6 - ඔ8ෙතjබl කාලය 6ල 2,000 H 3,000 H අතර POස8. ෙJ ලැE\6ව 

එයාකාරෙය1 u†1 uගට දැ8(ය හැrE. 

 සැබැ(1ම ෙවනH ෙවó තබා මරා දැeJ ෙවනH පැVවල ද #+ධ ෙවn1 පැවVණ. ඒH #+ධ Äෙම1 ප;ව 

ඉ8මí1 ඒවා ගැන ෙහාÜ1 (මසා බැìමකට භාජනය ෙනාaහ. ඒ ^සා *8ෙlනෙX සහ දKL රැ#යාෙ' #+ධ 

a හOය ගැන ෙකjකස\ සහ මධ0ම ආ#යාෙ' සහ ˚රා) Ä #+ධ a හOයට වඩා ෙහාÜ1 දැනග1නට ලැï ඇත. 

හ6රා එ+9 ෙවó තබා මරා දැeෙJ ෙ'ගය ඉ8ම1 කරන ලu. එෙ\ම ෙබා)ෙෂ(8වා91 ඔq1ෙ{ තන6රැ 
අHහැර ය+9 ෙහj නැHනJ #රෙගව) “[\” කර+9 ද එෙ\ ෙවó තබා මරා දැeJ ඉ8මí1 #< කළහ. අෙගj\6 

30 වැ^දා ‘;<’ පාlශවය (#1 යµ අ)ලා ග1නට ෙපර rෙය' [ අෙගා\6 22-28 uන ඇ6ළත 1,800 කට වැó 

POස8 ෙවó තබා මරා දමන ලu. ඒකතOෙනාඩාl [ 9 #+õය එයාකාරෙය1ම uග හැOණ. ෙකාසැ8 ක>ඩායJ 
ඉuOයට එ1නට සමH ෙව+9, පා̀ෙ+÷ය ෙචකා ප`ධා^යා a අටාlෙබෙකා' අෙගj\6 17-19 uනවල 9 |lúවාñ 

1,600 8 මරා දැeය. *+ධයට ෙපර ඒ Kඩා Pãසරබද ගJමානෙX වැ#ය1 aෙX 30,000 8 පමණr.  51

 ;< හGදාෙ' (ම;J ෙකාnසJ වාlතාවල, සමහර ඒවා පැníෙX ෙවó තැïJ වd1 දව\ r[පයකට 
නැHනJ පැය r[පයකට ප;වE, අඩං√ aෙX මහH රා¡යr1 පැවV ප`කාශ, uqරා කරන ලද ප`කාශ, මරණ 

පy8ෂණ වාlතා, සØල ඝාතනවල ඡායාරෑප සහ (1uතය1ෙ{ අනන0තාවය ගැන ෙතාර6රැ aහ. අ1Vම 

ෙමෙහාෙH ෙවó තබා මරණ ලද අය, සාමාන0ෙය1 [ස PCපසට ෙවó උ>ඩය8 තැïෙම1, ශාyOක වධ [ංසා 

;_ තරම8 පමණ8 ෙප1}J ෙනාකළහ. ඒH සØහ npවළව) වd1 එµයට ගH අය ෙවV1 ෙපp ය1ෙ1 
එය හැම (ටම එෙ\ ෙනාqL බවE. මරණ පy8ෂණ වාlතා, පOෙ'ෂ◊ය සා8Æ, සහ ඇ#1 <C සා8Æ වd1 

ප`ත08ෂ ෙව1ෙ1 ඉතාමH …යකරැ වධ [ංසා වlගය1 භා(තා a බවE. ෙJ වධ [ංසා ගැන (\තරාHමක 

 Izvestiya Odesskogo Sovieta rabochikh deputatov, no. 36, p. 1, quoted in Brovkin, Behind the Front Lines, p. 121.50

 Melgunov, The Red Terror in Russia, pp. 61-77; Leggett, The Cheka, pp. 199-200; Brovkin, Behind the Front Lines, pp. 122-125; 51

GARF, Denikin Commission files, nos. 134 (Kharkiv), 157 (Odessa), 194, 195 (Kyiv).
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(\තර සlෙග ෙම)√ෙනා' d˚ ‘රැ#යාෙ' ර6 üෂණය’ ෙපාෙH සහ 1922 9 බldනෙX ප`කාශනය a ෙචකා 
නමැV සමාජවා9 (�ලÄය ප8ෂෙX මධ0ම කnCෙ' වාlතාවr1 දැනග1නට ලැෙπ.  52

 ෙJ සØල ඝාතන දැó ෙලසr1 áවΩ aෙX කcEnයාෙ'ය, ඒ ඉuOගම1 කළ ෙබා)ෙෂ(8වා91 ඉවHÄ 

ය1නට ෙපර #() ජනතාව පැන ය+9 සහ වΩෑ1ග)ෙ{ ‘;<’ බළ ඇí වල අ1Vම කා>ඩ පැන ය+9ය. 1920 
ෙනාවැJබl මැද #ට ෙදසැJබl අග ද8වා 50,000 කට අõක ජනතාව8 එ8ෙකj ෙවó තබා නැHනJ එ)ලා මරා 

දැnණ.  වැóම ෙවó තබා මරා දැeෙJ සංඛ0ාව දr1නට ලැෙබ1ෙ1 වΩෑ1ග)ෙ{ බළ ඇí PටHව †ය (ගසE. 53

‘;<’ පාlශවයට PටHÄ ය1නට සහාය <1නා යැE වරදකරැව1 a වරාෙX බ? පටවන ශmnකය1 හාර#ය 

ප1#ය ගණන8 ෙනාවැJබl 26 වැ^දා ෙසවැ\ෙටාෙපා) [ 9 ෙවó තබා මරා දැnණ. ෙනාවැJබl 28 සහ 30 
වැ^දා ෙසවැ\ෙටාෙපා) (�ලÄය කnCෙ' ‘ඉ\ෙව\ãයා’ wවHපත (1uතය1ෙ{ ලැE\6 ෙදක8 පළ කළහ. 

පළGවැ1ෙ1 නJ 1,634 8 (ය, ෙදවැ1ෙ1 නJ 1,202 8 (ය. ෙදසැJබl Gල 9, පළG ෙවó තැïJ ර§)ල යJ 

තරමකට අ?ෙව+9, අõකාy1 (#1 කcEnයාෙ' ප`ධාන නගරවල සJ©lණ ලැE\6 හද1නට පට1 ගHහ. 
ඒවාෙX දස දහ\ ෙහj #ය දහ\ ගණ^1 |lúවාñ1 සැඟÄ #ãනවා යැE ඔq1 (2වාස කළහ. ෙදසැJබl 6 

වැ^දා ෙමා\ක' ර§\Äම8 හGෙ' කcEnයාෙ' |lúවාñ1 300,000 සැඟÄ #ãනවා යැE ෙල^1 පැවñය. ඉතා 

}<රැ අනාගතයක 9, “ධනවාදෙX ආර8ෂාව සඳහා ඉuOයට එ1නට ÁදානJ ඔH6කරැව1 සහ රහ\ ඒජ1තවරැ 
සං—තය8” අඩං√ ෙJ “කාරකය1” #ය)ලටම “ද∂වJ” කරනවා යැE ඔß සහVක (ය.  54

 ෙපෙරෙකා� (Perekop) ෙ+ශ ස1õය හGදාව (#1 ජනතාව ඉවHකර Gර වළ)ලr1 වසා දම+9, 

ෙගාඩ…n1 පළා යා හැr එකම මාlගය ද වැñ †ෙXය. ඒ උ√ල හැ˜ ප;ව, අõකාy1 (#1 #ය_ ගJවාñ1ට 

පළාෙH ෙචකා ෙවතට පැnණ ප`2න මාලාවකට Pµ6රැ සපය1න යැE ^යම කළහ. එ[ ඔq1ෙ{ සමාජ 
ප`භවය, කµ1 කළ කට*6, ආදායම,  සහ (ෙ2ෂෙය1ම 1920 ෙනාවැJබl මාසෙX ෙකාතැනක #ãෙX දැE, සහ 

ෙපjල1තය, වΩෑ1ග), සහ ෙබා)ෙෂ(8වා91 ගැන ඔq1ෙ{ අදහ\ ෙමානවාදැE යනාuය ඇ6ළH ප`2න පනහ8 

පමණ V|í. ෙJ (ම;J අ}ව ජනගහණය ෙකාට\ 6නකට ෙබදන ලu: ෙවó තබා මරා දැnය *6 අය, ර§ඳqJ 
කඳqරැ ෙවත PටHකර යැ(ය *6 අය, සහ ෙπරාගත *6 අය. ඒ ∏(ත ෙπරාගHතq1 අතO1 ලැ|L ප`කාශ 

ඊට ප; වසෙl සංකcමíකය1ෙ{ wවHපතක පළ(ය. bඩනය යටෙH වැóෙය1ම බැට කෑ නගරය8 a  

ෙසවැ\ෙටාෙපා) නගරය එම wවHපෙH “එ)ලා මරන ල+දq1ෙ{ නගරය” යැE හැÜ1(ණ. “නාÎෙමා'\r 
(Nakhimovsky) #ට බල1ෙනKට ෙප}ෙ1 ^ලධාy1ෙ{, ෙසා)දා<ව1ෙ{, සහ Äuවල 9 අH අඩං√වට ගැ}ණ 

#() වැ#ය1ෙ{ එ)ෙලන මළ #රැරැ පමණr. නගරය nය ෙගා\ V…ණ. ∏(ත ෙπරාගHතq1 අට)ලක ෙහj 

ෙපාළව යට හදන ලද කාමරවල සැඟÄ #ãයහ. ‘ෙ”j‘1ට මරණය’ යැE කැඳවන ෙපj\ටl වd1 සෑම 

…HVය8ම, කඩ ඉuOපස8ම, සහ ෙටdග¬ා" K_ණ8ම වැñ V|í. ඔq1 ß< ස6ට Píස ජනතාව එ)ලා මරා 
දමන ලu.”  55

 ‘;<’ සහ ‘ර6’ අතර ගැCෙJ අවසාන #+õය üෂණය නතර ෙවන #+õය8 ෙනාÄය. #() *+ධෙX 

හGදාමය ෙපරGණ තව <රටH ෙනාපැවVණ. ඒH තවH වසර ෙදක8 wරා හ6ර1 6ර1කර දැeෙJ *+ධය 
පැවVණ.

 Chernov, Cheka: Materialy.52

 Estimates based on Melgunov, The Red Terror in Russia, p. 77; and on Socialist Revolutionary sources from Kharkiv in May 1921.53

 V. I. Lenin, Polne sobranie sochinenii (Comfte collected works) (Moscow: Gos. izd-vo poly. lit-ry, 1958-1966), 42: 74.54

 Melgunov, The Red Terror in Russia, p. 81.55
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5  ටැ$ෙබා( )ට මහා සාගතය ද1වා 

 1920 වසර අවසානය ෙව-., ෙබා1ෙෂ34 ෙර5මය ජයග9හණයට =දාන?@ ABන බව ෙප@DE කරන ලH. 

JK හLදාවල ඉNO P NQණ J@Q@ පරාජය කර දමා NQණහ. ෙකාසැ4 අයව පරාජය කර දමා NQණහ. 
මඛාෙනTෙU බළ ඇX පලා ය?@ ABයහ. JK හLදා පාYශවයට එෙර\ ]-ධය _යත ෙලA@ අවස@ aවb, නව 

ෙර5මය සහ ජනගහනෙc 3ශාල ෙකාටd අතර පැවN ගැeම දැf ෙලA@ වYධනය gෙcය. ගEබද වැAය@ට 

එෙර\ව Hයb g ]-ධය එ\ උiචdථානය කරා ළඟා gෙc 1921 වසෙY L1 මාසය@\ . ය. ඒ ෙව-. සමdත 
පnා@තය@ _යත වශෙය@ම ෙබා1ෙෂ34වා.@ෙU බලෙය@ opq Nrණ. සමාරා, සරාෙටාs, tසාOtස@, සහ 

AErYd4 යනාHයb ඇuළb g ෙවා1ගා පnා@ත අතරට අයb g ටැEෙබාs පnා@තෙc, ෙබා1ෙෂ34වා.@ 

අ1ලාෙගන ABෙc ටැEෙබාs නගරය පමX. vBසරබද ෙපෙදd එ4ෙකT Aය ගණ_@ AB ‘ෙකාළ’ කyඩායE 
වp@ එ4 කyඩායම4 අත, නැbනE ගEබද වැAය@ෙU හLදාව4 අත පැවNණ. පOdථා{ය රu හLදා 

ගැOසE uළ Hනපතාම හLදාව ෙපරළන |ම@ත}ණ හට ගbහ. වැඩ වYජන, කැරp, සහ ශ~?කය@ෙU උ-ෙඝTෂණ 

වÄාපාර වැf gෙc රට uළ කYමා@තය4 තවමb JÅෙව@ ෙහT පැවN -ෙමාdකs, ෙපෙටÉාග9ෑÖ, ඉවාෙනාෙවා 

ෙවාdෙනෙස@d4 සහ Üලා වැ_ dථානවල . ය. 1921 ෙපබරවාO අග ෙව-., ෙපෙටÉාග9ෑඩය අසල ෙකáා@dටාÖ 
කඳaෙY නා3කය@, හLදාව ෙපරළන |ම@ත}ණය4 AK කළහ. තbවය ââරා ය@නට ළඟා ෙව?@ පැවNණ. රට 

එ@න එ@නම පාලනය කළ ෙනාහැä 3ය. ෙර5මය අuගා හOන තරමට දැවැ@ත රã1ලä@ එන සමාජ 

කැළå1ල හLෙs, ෙබා1ෙෂ34 නායකය@ට පJබැçමට A-ධ gහ. මහb ෙලA@ පැNර පැවN, අනuරැදායක 
අසuට ෙමාෙහාතකට ෙහT සංJ@ කර@නට ගත හැä g එකම vයවර gෙc ආහාර කැඳaE නවbවා දමන 

ෙපාෙරා@Kව .මê. එය ෙවDවට භාyඩ වp@ බK ෙගවන කáමය4 ෙගන ඒම ෙයTජනා 3ය. 1921 මාYu මාසෙc 

. ෙE සමාජය සහ ෙර5මෙc ගැeE වාතාවරණය යටෙb ‘නව ආYíක පnNපbN' (New Economic Policy - NEP) 
r\ gෙcය. 

 පමණට වඩා .Yඝ කාලය4 Ndෙd අතÄාලංකාරෙය@ äයන ලද පnLඛ vOනැñම 1921 මාYu මාසෙc 

ෙවනd 3ය. එය අóතෙය@ කැòම සටහ@ කරන ලද මාසයê. ෙබා1ෙෂ34වා.@ෙU දහ වැ_ ප4ෂ ෙකාංග9සෙc 

අවසාන Hනෙc හHAෙc සEමත කරගb ආහාර කැඳaE ෙවDවට භාyඩ වp@ බK ෙගPම ෙයාදාගැ{ම, ශ~?ක 
වැඩ වYජන නවbවා දැñමට ෙහT ôෂණය අö äõමට ෙහT උපකාර gෙc නැත. 1921 වස@තෙc ෙE නව 

ෙරúලාA _සා ඇN g සාමය4 නැතැê අද ෙසායා බල@නට 3වෘතව ඇN âරාෙ1ඛන ද4වê. සැබැ3@ම, 1922 

oEහානය ද4වා ෙනාස@J@ තbවය@ ඉතා ඉහû@ පැවNණ. සමහර පළාbවල එයටb වැf කාලය4 ගත3ණ. 
ආහාර කැඳaE කාyඩ Ho@ Hගටම ගEබද පළාb üරා බැ†ෙE _යැÅනහ. වැඩ වYජන තවමb මYධනය කෙ° 

මෘග ෙලA_. අවසාන සමාජවා. සට@කාñ@ව අbඅඩංúවට ගැ_ණ. “මං පහර@න@ව කැළෑ වp@ වඳ කර 

දැñම” තවමb |මන ෙහT කáමයä@ ඉe äõම සඳහා ෙවෙහස ගැDX. පnාණ ඇපකරැව@ 3ශාල පOමාණෙය@ 
මරා දැñමටb, ගEමාන වලට 3ෂ වා] ෙබTEබ දැñමb ඊට ඇuළb gහ. අවස@ 3•ෙ1ෂණෙc ., 3¶ලPය 

vBසරබද ගEමාන පරාජය gෙc 1921-22 ද4වා පැවN මහා සාගතෙය_: ආහාර කැඳaE වp@ දැf ෙලA@ම 

බැට කෑ පnෙ-ශ 3¶ලවකරැව@ AB පnෙ-ශ gහ. ඒවා සාගතෙය@ ද දැf ෙලA@ම බැට කෑ පnෙ-ශ gහ. ෙර5මෙc 

“3ෂය®pක” ?ත} පාYශවය4 හැBයට, |සo@න යD Aතාගත හැä g බලවbම අ3ය gෙcය. එෙdම, එය 
ෙර5මයට එෙර\ව නැ© AB සතÄල™´ක ප1pය සහ 3-වu@ට දැf පහර4 ගැAය හැä වÄාජ ෙ¨uව4 

හැBයට ද පnෙයTජනවb gෙcය. 
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 1918 oEහානෙc . හÆ@වා K@ ආහාර කැඳaE Aට එûපහûයට ආ කැරp Aය1ල අතO@ ටැEෙබාs 
ගEබද වැAය@ෙU කැරã1ල 3ශාලතම සහ වැfෙය@ම සං3ධානාbමක gව _සා එය වැfම කාලය4 Ndෙd 

ඇ. oය කැරã1ල ද gෙcය. ෙමාdකs වලට o_ෙකාණ Ho@ සැතâE 300 කට අöෙව@ v\B ටැEෙබාs 

පnා@තය Aයවෙd Lල පට@ සමාජවා. 3¶ලPයවා. ප4ෂෙc අවසාන ආර4ෂක dථානය ෙලA@ පවNන ල-දê. 
1918 Aට 1920 ද4වා, සEබාධක මහb ෙd පැනP NQණb, ප4ෂයට සට@කාñ äáයාකරැව@ ෙබාෙහාමය4 

ABයහ. ෙමාdකs ආස@නෙc ඇN 3ශාලතම NO∞ _±පාදනය කරන පnෙ-ශය gෙc ද ටැEෙබාs පnා@තයê. 

ආහාර කැඳaE කාyඩ 100 කට වැf සංඛÄාව4 1918 AAරෙc ෙE ජනා≤Yණ කෘ≥කාY?ක පnෙ-ශෙc ෙසaE 

කට]u වල _යැ¥ ABයහ. 1919 . බ@B bunty (ෙකB කා†න කැරp) හටගb සැ_@ ඒවා යටපb කරD ලැµය. 
1920 . ආහාර කැඳaE _යම, âf (pudy) ?pයන 18 Aට ?pයන 27 ද4වා වැf කරන ලH. ඒ ෙව-. ගEබද 

වැAය@ ඔa@ 3A@ ආහාරයට ෙනාග@නා Aය1ල වහාම කැඳaE වලට ග@නා බව දැන ABෙය@, ඔa@ වâරන 

ලද පnමාණය සෑෙහන පමණට අöකර Nrණ.  ඒ _සා ෙකTටා vරPම බලාbකාරෙය@ කරPම යD ඔa@ව 1

හාමතෙය@ ?ය යාමට _යම äõමä. ආහාර කැඳaE කාyඩ 3A@ සාමානÄෙය@ L∏ණ ෙදන ගැeE 1920 

අෙගTdu 19 වැ_දා πෙටÉාෙවා (Khitrovo) ටaෙE . \BහැBෙcම දරැ∫ අතට හැOණ. පළාෙb අ´කාõ@ 3A@ම 

පJව vûගb පOH, “කැඳaE කාyඩ ªෂණ ගණනාව4 AK කළහ. ඔa@ෙU ගම@ මාYගෙc Nr Aය1ල, 
|dAෙc උපකරණ සහ ෙකාtට පවා ඔa@ ෙකා1ලකන ලදහ. ඔa@ පැහැරගb වduව ෙබදා ගbහ. මහජනයා 

ඉHOෙc . ම හැbතෑව4 වයසැN වයසක vO?@ට úB බැට K@හ. ඒ වයසක vO?@ට දºවE කෙ° ඔa@ෙU 

âu@ ෙප{ ෙනාAΩම ගැනê. ඔa@ හLදාව අbහැර දමා oයa@ g අතර ඔa@ කැළෑෙs සැඟP ABයහ. එෙdම 

ගEබද වැAය@ උරණ gෙc රාජ ස@තක කරන ලද ධානÄ, කරbත âරවා අසලබඩ KEOය නැවuEෙපාළකට 
ෙගන ෙගාd එ\ එûමහෙ@ |∫ P ය@නට දමා Nµම ගැනê.”  2

 πෙටÉාෙවා Aට කැර1ල ෙsගෙය@ පැNර oෙcය. 1920 අෙගTdu අවසානය ෙව-., vO? 14,000 4, එ\ 

බ∏තරය හLදාව අbහැර oයa@ gහ, රêෆ1 uව4|, ෙY4ක, සහ දෑකැN අතැNව ෙසT3යt ෙර5මෙc AයÅ 
_ෙයT5තය@ව ටැEෙබාs පnා@තෙc HdN}4ක uනä@ පළවා හැõම ෙහT ඝාතනය äõම AK කළහ. සN 

ä\පයක ., ෙE ගEබද වැAය@ෙU කැරã1ල, Lp@ එවැ_ Aය ගණ_@ g රැAයාෙs සහ ]4ෙYනෙc ඊට ෙපර 

වසර ෙදක âරා හැම අත පැවN අෙන4 ඒවාෙය@ ෙවනdව හÆනාග@නට ෙනාහැä gව, ෙහා¿@ සං3ධානය g 
නැ© ඒම4 බවට හැõ NQX. එ\ ජවය ජ_ත කළ නායකයා gෙc ඇෙල4සැ@ඩY dෙටපාෙනා3i 

ඇ@ෙටාෙනාs (Alexandr Stepanovich Antonov) නමැN පළL-පංNෙc රණ¬ර නායකයාê. 

 ඇ@ෙටාෙනාs 1906 Aට සමාජවා. 3¶ලPය äáයාකරැෙව4 gෙcය. 1908 @ පJව වසර ගණනාව4 

සêµOයාෙs ෙ-ශපාලන veවහෙල4 ෙලA@ කාලය ෙගවන ල-ෙදä. ඔ∏ ආපJ පැ?ෙණන ල-ෙ- 1917 
ඔ4ෙතTබY මාසෙc . පමX. ෙබාෙහT වාමාංƒක 3¶ලPයවා.@ ෙම@, කාලය4 ඔ∏b ෙබා1ෙෂ34 අරLණ 

ෙවDෙව@ ෙප{ ABෙcය. ඔ∏ෙU ගE පළාත g äYසෙනාs (Kirsanov) \ පOdථා{ය ?†ෂාෙs පnධා_යා හැBයට 

ද ෙ¨ කට]u කෙ°ය. 1918 අෙගTduෙs . ඔ∏ ෙබා1ෙෂ34වා.@ ෙවN@ කැò ෙගාd හLදාව අbහැර oය, 
vBසර ෙපෙදdවල සැOසැරෑ ෙබාෙහT කyඩායE අතර g එක කyඩායමක නායකbවය අතට ගbෙbය. ආහාර 

කැඳaE කාyඩ වලට එෙර\ව ඔa@ ෙයKෙ@ ගO1ලා සට@ කáමෙcය. K±කර ගEමාන ෙවත ය@නට rය ෙනාg 

ෙසT3යt _ලධාõ@ට පහර .ම ඔa@ෙU කාYයය 3ණ. äYසෙනාs \ 1920 අෙගTduෙs ගEබද වැAය@ෙU 
කැරã1ල ඇ. ය-., ඇ@ෙටාෙනාs 3A@ ගEබද වැAය@ෙU කාYය4ෂම ?†ෂාව4 සං3ධානය කර@නටb, එෙdම 

ටැEෙබාs ෙචකා ඇuළතට පවා ය@නට සමb g අNශය අ≈රැ ෙතාරuරැ ෙසායා ග@නා ෙමෙහ]E ප-ධNය4 

ෙගාඩ නඟ@නට සමb gෙcය. “ෙබා1ෙෂ34වා. ෙකා?dසාYආඥාදාය4වය” ෙහළා දäන පාඨ සහ _ෙsදන 

ෙබදා හැõම vXස ඔ∏ ෙපnාපගැ@ඩා ෙdවය4 ද සං3ධානය කෙ°ය. ෙවළඳාමට _දහස, ආහාර කැඳaE නැවóම, 
_දහd මැNවරණ, ෙබා1ෙෂ34 ෙකා?dසාY කාYයාල ®ෙලTbපාටනය, සහ ෙචකා 3Jරැවා හැõම, යනා. පnධාන 

වශෙය@ ජනvnය උ-යාචන ෙවDෙව@ ගEබද වැAය@ සච†කරණයට ඔ∏ සමb 3ය.  3

 V. Danilov and T. Shanin, Krestyanskoe vosstanie v Tambovskoi gubernii v 1919-1921 (The peasant revolt in Tambov Province, 1

1919-1921) (Tambov: Intertsentr: Arkhivnyi ordeal administratsii Tambovskoi obl., 1994), pp. 38-40.

 RTsKhIDNI, 17/86/103/4; S. Singleton, “The Tambov Revolt,” Slavic Review 26 (1996), 498-512; Oliver Radkey, The Unknown Civil 2

War in Russia: A Study of the Green Movement in the Tambov Region (Stanford, Calif.: Hover Institution Press, Stanford University, 
1976); Orlando Figes, Peasant Russia, Civil War: The Volga Countryside in the Revolution (New York: Oxford University Press, 1989).

 Danilov and Shanin, Krestyanskoe vosstanie, pp. 63-64; Radkey, The Unknown Civil War, pp. 122-126.3
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 ඊට සාමා@තරව, පාතාලෙc AB ‘සමාජවා. 3¶ලPයවා. ප4ෂ’ සං3ධානය ‘ශ~?ක ගEබද වැAය@ෙU 
වෘbóය ස?Nය’ v\eවන ලH. එය අවට ෙපෙදdවල AB සට@කාñ ගEබද වැAය@ෙU රහAගත හaලä. 

ඇ@ෙටාෙනාs සහ ‘ශ~?ක ගEබද වැAය@ෙU වෘbóය ස?N’ නායකය@ අතර අNමහb ෙනාOdJE තbවය@ 

පැවNයද, ටැEෙබාs පළාෙb ගEබද වැAය@ෙU වÄාපාරයට පnධාන වශෙය@ හLදා සං3ධානය4, ෙතාරuරැ 
ලබාගැ{ෙE ප-ධNය4, සහ ඔa@ට ශ4Nය සහ එකLuව සපයන ලද ෙ-ශපාලන වැඩ සටහන4 NQX. 

සමහර 3ට මාෙඛාෙනා3dt (Makhonovist) වÄාපාරය හැෙර@නට, ගEබද වැAය@ෙU ෙවනb äAK වÄාපාරය4 

ෙනාNQණා 3ය හැäê. 

 1920 ඔ4ෙතTබY මාසෙc ., ෙබා1ෙෂ34වා.@ ටැEෙබාs නගරය සහ vBසර පළාෙb g නාගOක 
මධÄdථාන dව1පය4 පමණ4 පාලනය කළහ. හLදාව අbහැර oයa@ දහd ගණ_@ ඇ@ෙටාෙනාsෙU ගEබද 

හLදාවට එකu gහ. එ\ උපOමෙc . 50,000 කට වැf සංඛÄාව4 ABයහ. තbවෙc බරපතලකම අවසානෙc . 

වටහා ගb ෙල_@, ජYA@däට p]ෙsය: “ෙE වÄාපාරය හැä ඉ4මX@, ෙහාඳ පාඩම4 උග@වන 3Hෙය@ 
පාගා දැñම අතÄාවශÄයê: අv ñට වඩා ජවෙය@ ]u ෙව@න ඕන!”  4

 ෙනාවැEබY මාසය පට@ ග_-. 'ජනරජෙc අභÄ@තර ආර4ෂාව සඳහා g භට කyඩායම’ සඳහා පළාෙb 

ෙබා1ෙෂ34වා.@ 5,000 කට වැf පnමාණය4 ABෙc නැත. කáê?යාෙs . වÀෑ@ග1 පරාජය g පJව, ටැEෙබාs 
පnා@තයට එවන ලද භට හLදාව ඉතා ඉ4මX@ 100,000 4 3ය. එම සංඛÄාවට රu හLදාෙව@ එවන ලද 

හLදා කාyඩ ද ඇuළb 3ය. ඒb සාමානÄෙය@ රu හLදා කාyඩ ජනvnය කැරp මYධනය සඳහා ෙයාදා 

ගැDෙ@ අවම වශෙය_. 

 ජනවාO 1 වැ_දාට පJව ගEබද වැAය@ෙU කැරp අෙන|b පළාb ä\පය4 ෙවත, ෙවා1ගාෙව@ පහළ 
AයÅ පnා@ත (සමාරා, සරෙටාs, tසාOtA@, සහ ඇdටÉාඛා@) ෙවත, සහ බට\ර සêµOයාව ද4වා පැNර oෙcය. 

අaරැK ä\පය4 âරා පමණට වැfෙය@ ඉහළ බK පනවා NÃ ෙE ධනවb, සරැ පd ඇN පළාb සාගතෙc 

තYජනයට ල4ව Nµම _සා දැf ෙලසä@ දරැ∫ gෙcය. සමාරා පnා@තෙc ෙවා1ගා හLදා HdN}4කෙc 
අණෙදන _ලධාOයා 1921 ෙපබරවාO 12 වැ_දා ෙමෙd වාYතා කෙ°ය: “හLදාවට සහ නගරබද පnෙ-ශ ෙවDෙව@ 

ආහාර කැඳaE කාyඩ යටෙb ධානÄ ගබඩා කර ඇN ධානÄාගාර හාමෙb ABන ගEවැAය@ 3A@ වටල@නට 

පට@ ෙගන ඇත. තbවය තවb ä\ප වාරයä@ බරපතල P ඇත. |vත g ෙසනඟ ෙවතට නැවත නැවතb 
ෙවf Nය@නට හLදාවට A-ධ P ඇත.” පOdථා{ය ෙබා1ෙෂ34 නායකය@ සරෙටාs Aට ෙමාdකs ෙවත ෙමම 

ෙටpග9ෑමය යවන ලH: “මං පහරන අය 3A@ LÅ පnා@තයම කරäයාගත ෙනාහැä තbවයකට පbකර ඇත. 

ගEබද වැAය@ AයÅ ෙතාග අ1ලාෙගන ඇත -âf pudy  ?pයන 3- 4 රජෙc ධානÄ ගබඩා වp@ අරෙගන. 

හLදාව අbහැර oයa@ෙU රêෆ1වලට dÕN ෙව@නට ඔa@ දැf ෙd ආ]ධ ස@න-ධව ABN. රu හLදාෙs 
සE≈Yණ බළ ඇX සරලවම අuරැදහ@ P ඇත.” 

 ඒ අවdථාෙs . ම, සැතâE 600 4 නැෙගන\O@, අŒb කරදරකාõ තැන4 හට ග_?@ පැවNණ. ද|∫ 

රැAයාෙs සහ ]4ෙYනෙc සමෘ-´මb කෘ≥කාY?ක පළාb වp@ හැä සෑම සEපත4ම ඉවb කරගb 
ෙබා1ෙෂ34 ආyöව 1919 AAරෙc . බට\ර සêµOයාව ෙවත හැOණ. 1913 වසෙY NOඟ අපනයන වාYතා 

පදනE කරෙගන \uමතෙc ෙකTටා හැHණ. ර@ ?Dම මත පැවN රෑබ1 වp@ ෙගවන ලද සහ අපනයනට ó@K 

g පරණ අdවැ@න සහ ආහාර කැඳaE සඳහා ෙව@ කරන ලද ගEබද වැAය@ෙU K4πත ෙලA@ අ1පය4 g 
සංœත අතර ෙවනස සලකා බල@න äAම වෑයම4 කර ෙනාNQණ බව පැහැHpව ෙප_ණ. අෙන4 පළාbවල 

ෙම@ම, සêµOය@ ගEබද වැAය@ ද පnNචාර දැ4gෙc ඔa@ෙU –3තය පවbවා ගැ{මට සහ ඔa@ෙU ශ~මෙc 

ඵලදාව ආර4ෂා කරග@නට නැ© AΩෙම_. 1921 ජනවාO Aට මාYu ද4වා ෙබා1ෙෂ34වා.@ට ට“ෙම@ 

(Tyumen), ඔEd4 (Omsk), ෙච1යාr_d4, සහ ඒකතO@බYU යන පnා@තය@\ පාලනය අ\? 3ය. එම ”? 
පnෙ-ශය පnංශයට වැfෙය@ 3ශාල පnෙ-ශයä. බට\ර රැAයාව සහ සêµOයාව යා කරන එකම මාYගය g ටÉා@d-

සêµOය@ KEOය මාYගය ද අව\ර කර දමන ලH. ෙපබරවාO 21 වැ_දා රැAයාD ගEබද හLදාව4 

ෙටාෙබා1d4 (Tobolsk) නගරය අ1ලා ගbහ. මාYu 30 වැ_දා ෙත4 එය යû අbපb කරග@නට රu හLදාව 
අසමb gහ.  5

 V. I. Lenin, Polnoe sobranie sochinenii (Complete collected works) (Moscow: Gos. izd-vo polit. lit-ry, 1958-1966), 51:310.4

 M. Bogdanov, Razgrom zapadno-siblirskogo kulachko-eserovskogo myatezha (Destruction of the west Siberian kulak-SR rebellion) 5

(Tyumen: Polit Tyum, 1961).
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 රෙt අෙන4 ෙකළවෙY, පරණ අගනගරය g ෙපෙටÉාග9ෑඩෙc සහ නව අගනගරය g ෙමාdකs වල, 1921 
Lල . පැවN තbවය එයාකාරෙය@ම o_යE gවä. ආYíකය නැවෙත@නට ඔ@න ෙම@න äයා Nrණ. 

පnවාහන ප-ධNය සE≈Yණෙය@ නැවó Nrණ. බ∏තර කEහ1 වැç NQX. එෙd නැbනE ඉ@ධන ෙනාමැNකම 

_සා බාෙගට වැඩ කර?@ පැවNණ. නගරයට එන ආහාර සැප]E සහLp@ නැවෙතන අවදානමකට වැΩ NQX. 
AයÅ ශ~?කය@ PHවලට බැස ABයහ. නැbනE ඇ\ඳග@නට ආහාර ෙසාය?@ අවට ගEමානවල ඇ3H?@ 

ABයහ. එෙහමb නැbනE බාෙගට \da∫ කEහ1 uල çතෙ1 ගැෙහ?@ එ4ෙකT කතා කර?@ නැbනE 

_කE \ටෙගන ABයහ. ඔa@ ෙබාෙහT ෙදෙන| අත ආහාර සඳහා ∏වමාරැ කරග@නට äAව4 NQෙy නැත. 

 “අසuට âÅ1 ෙලA@ පැNර ඇත,” යැê ජනවාO 16 වැ_දා ෙචකා ෙතාරuරැ ෙදපාYතෙE@uෙs වාYතාව4 
≤ය. “ශ~?කය@ ෙර5මය _තැතෙය@ම අභාවයට පbෙවන බව ගැන අනාවැä äයනව. äAෙව4 වැඩ කර@ෙන 

නෑ, ෙමාකද ඔ4ෙකාම දැf බඩo@නä@ ඉ@ෙන. දැවැ@ත පOමාණයä@ වැඩ වYජන අද ෙහටම පට@ ග{3. 

ෙමාdකs වල ගැOසම එ@න එ@න 3•වාසය4 Nයා ග@න බැO තැ@ බවට පbෙවලා. ඒවා |මන ෙමාෙහාතක 
ෙහT පාලනය කරග@න බැO තbවයට එනව. ෙEවා වළ4වාග@න හැä ෙමෙහ]E අවශÄයê.”  6

 ෙමාdකs, ෙපෙටÉාග9ෑÖ, ඉවාෙනාෙවා ෙවාdෙනෙස@d4, සහ ෙකáා@dටාÖ සඳහා _|b කරන පා@ සලාක 

Aයයට 30 ä@ අö කර@න යැê {Nය4 ජනවාO 21 වැ_දා ආyöව _ෙsදනය කෙ°ය. ෙE තbවය හට 
ගැෙන@ෙ@ අ@Nම JK හLදා පරාජය කර Nrය . _සා රජයට තව Kරටb පnN3¶ලPයවා.@ මත වරද 

පටව@නට ෙනාහැä 3ය. ඉN@ ෙE {Nය කැරã1ෙ1 ෙවf ෙබෙහb ගබඩාව අaÅවාල@නට පnමාණවb 3ය. 

1921 ජනවාO අග Aට මාYu මැද ද4වා වැඩ වYජන, 3ෙරTධතා රãdPE, සාගත පාගම@, උ-ෙඝTෂණ, සහ 

කEහ1 වල වැඩ ෙනාäõම යනාHය Hනපතා A-ධ aX. ෙමාdකs සහ ෙපෙටÉාග9ෑඩෙc ඒවාෙc ඉහළම අව´ය 
gෙc ෙපබරවාO අග Aට මාYu Lල ද4වාය. ෙමාdකs වල මාYu 22 Aට 24 ද4වා ෙචකා කාyඩ සහ 

ෙසා1දාKව@ට එ4ෙව@නට බැරã4ක වලට බලහbකාරෙය@ කඩා ප_@නට ආ උ-ෙඝTෂණ කyඩායE අතර 

අNමහb ගැeE ඇN 3ය. ෙබාෙහT ශ~?කය@ට ෙවf තැrණ. Aය ගණ_@ අbඅඩංúවට ගැ_ණ.  7

 ෙපබරවාO 22 දාට පJව ෙපෙටÉාග9ෑඩෙc කරදර තවb âÅ1ව පැNර oෙcය. පnධාන කEහ1 ä\පයක 

ශ~?කය@ එකu P ෙබාෙහT ෙසê@ ෙම@ෂ34වා. සහ සමාජවා. 3¶ලPයවා. ල4ෂණ වp@ ]u g අŒb 

‘ශ~?කය@ෙU ≈Yණ බලධාõbව සභාව’ (Plenipotentiary Workers’ Assembly) පb කරගbහ. එ\ පළL {Nය 
හැBයට සභාව උ-යාචනය කෙ° ෙබා1ෙෂ34 ආඥාදායකbවය ඉවb කර@න, ෙසT3යtවා.@ට _දහd මැNවරණ 

ෙද@න, භාෂණයට _දහස, රãdPමට සහ මාධÄයට _දහස, සහ AයÅ ෙ-ශපාලන Aරකරැව@ _දහd කර@න 

යැê äයාê. ෙE ඉල4ක සා4ෂාb කරගැ{ම vXස සභාව මහා වැඩ වYජනය4 කැඳPය. වැඩ වYජකය@ෙU 

සහායට ෙයTජනා සEමත කරගb ෙර5ෙE@u රãdPE ä\පය4 නැවැbPමට හLදා නායකbවය අසමb gහ. 
ෙපබරවාO 24 වැ_දා ෙචකා කාyඩ ශ~?ක උ-ෙඝTෂණ ෙවත ෙවf තැÃහ. එ\ . vO? ෙදාෙළාd ෙදෙන4 ?ය 

oයහ. එHනම, ශ~?කය@ 1,000 කට වැf vOස4 සහ සට@කාñ සමාජවා.@ අbඅඩංúවට ගැ_ණ.  ඒb වැඩ 8

වYජනයට එකuෙවන වැඩ වYජකය@ එ@න එ@නම වැf gහ. ශ~?කය@ සමඟ අbවැ1 බැඳග@නට දහd 
ගණ_@ ෙසා1දාKව@ ඔa@ෙU හLදා කාyඩ අbහැර ආහ. tසාYවා. ෙර5මය ෙපරළා දැ® ෙපබරවාO දවd 

වp@ වසර හතරකට පJව, සට@කාñ ශ~?කය@ සහ හLදාව ෙපරළන ෙසා1දාKව@  එකට එකu ෙව?@ 

ඉNහාසය නැවතb එෙdම Hග හැෙරන ෙලසä@ ෙප{ oෙcය. rෙය@ තැN ගb ෙපෙටÉාග9ෑÖ \ ෙබා1ෙෂ34 
ප4ෂ පnධා_යා o9ෙගTO AෙනාPs ෙපබරවාO 26 වැ_දා ප.ව. 9:00 ට ෙල_@ ෙවත ෙටpග9ෑමය4 යැPය: 

“ශ~?කය@ බැරã4කවල ABන ෙසා1දාKව@ සමඟ එ4P ABN… අv තවමb ෙනාෙවාෙගාෙරාÖ වp@ ඉ1’ 

පnNසාධන හLදා එනෙත4 බලා AB@ෙනL. ඔa@ ඊ ළඟ පැය dව1පෙc . ෙනාපැ?Xයෙහාb, අvව බලෙය@ 

යටපb කර ගැෙනD ඇත.” 

 ෙබා1ෙෂ34 නායකය@ අ_4 Aය1ලටම වැfෙය@ rය gව දවd ෙදකකට පJව A-ධ 3ය: ඒ ෙපෙටÉාග9ෑÖ 

අසල g ෙකáා@dටාÖ ®ලdථානෙc ]ද නැs ෙදකක නා3කය@ හLදාව ෙපර¥ෙE |ම@ත}ණය4 පට@ ගැ{මê. 

ෙපබරවාO 28 වැ_දා ප. ව. 11:00 ට AෙනාPs 3A@ ෙල_@ ෙවත නැවතb ෙටpග9ෑමය4 යවන ලH: 

 RtsKhIDNI, 76/3/208/12.6

 Ibid., 76/3/166/3.7

 V. I. Brovkin, Behind the Front Lines of the Civil War: Political Parties and Social Movements in Russia, 1918-1922 (Princeton: 8

Princeton University Press, 1994), p. 392.
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“ෙකáT@dටාÖ: පnධාන නැs ෙදක, ෙසවැdෙටාෙපා1 (Sevastopol) සහ ෙපෙටÉාපැවෙලාsd4 (Petropavlovsk) 3A@ 
‘සමාජවා. 3¶ලPයවා.’ සහ 'කÅ Aයෙc’ ෙයTජනා සEමත කරෙගන අvට අ@Nම _ෙsදනයä@ පnNචාර 

ද4ව@නට පැය 3Aහතර4 . ඇත. ශ~?කය@ අතර ඇbෙb ඉතා අdථා÷ තbවයä. AයÅ පnධාන 

කYමා@තශාලා වැඩ වYජනෙc ෙය. ABN. සමාජවා. 3¶ලPයවා.@ 3ෙරTධතා වැf කර@නට යනවා යැê අv 
\තනවා.”  9

 AෙනාPs “සමාජවා. 3¶ලPයවා.@ සහ කÅ Aයය” යැê ෙ1බ1 ඇලg උ-යාචන ෙබා1ෙෂ34 

ආඥාදායකbවෙc වසර uෙන@ පJව මහා බ∏තර âරවැAය@ 3A@ ඉ1ලා ABන ෙ-ව1ම gහ: _දහd සහ 

රහAගත මැNවරණ, භාෂණයට _දහස, සහ මාධÄයට _දහස -අöම වශෙය@ “ශ~?කය@ට, ගEබද වැAය@ට, 
ආරා5කවාH@ට, සහ වාමාංƒක සමාජවා. ප4ෂවලට.” Aය1ල@ටම එක හා සමාන සලාක ෙබද@න යැê ද, 

AයÅ ෙ-ශපාලන Aරකරැව@ _දහd කර@න යැê ද, රãඳaE කඳaරැවල Aරගත කර ඇN නö නැවත 3භාග 

කරන 3ෙ•ෂ ෙකා?සම4 පb කර@න යැê ද, 3ෙ•ෂ ෙචකා කාyඩ ®ෙලාbපාටනය කර@න යැê ද, ගEබද 
වැAය@ට “ඔa@ෙU ඉඩEවල ඔaනට කැමN ෙදය4 කරග@නට, සහ ඔa@ෙU ප◊ සEපb ඇNදැf කරග@නට, 

සහ ඒවා ඔa@ෙU සEපb වp@ කරග@නා තා4 ක1”  _දහස ෙද@න යැê ද, ඔa@ ඉ1ලා ABයහ. 10

 ෙකáා@dටාÖ \ A-ÿ@ වලට ගැEම4 එකu ෙව@නට පට@ ගැ_ණ. මාYu 1 වැ_දා මහා රãdPමකට 
15,000 කට අ´ක vOස4, එනE නාaක කඳaෙY AB සමdත A31 සහ හLදා අයෙග@ කාල4, එකu gහ. 

ෙසT3යtවා.@ෙU මධÄම 3ධායක ක?eෙs සභාපN ?කාෙය1 කp_@ (Mikhail Kalinin) එතැනට පැ?Xෙc 

තbවය සමථයකට පb කර@නටê. ඒb රãdgව@ 3A@ Ÿ ≤ම _සා ඔa@ ඉHOෙc කතා කර@නට අවdථාව 

ෙනාලැµ oෙcය. ඊට පJ Hනෙc . 3¶ලවකරැව@ සමඟ ෙකáා@dටාÖ වp@ අöම වශෙය@ ෙබා1ෙෂ34වා.@ 
2,000 4 එකu gහ. ඔa@ ෙපෙටÉාග9ෑඩෙc ෙසා1දාKව@ සහ වැඩ වYජකය@ සමඟ සEබ@ධ P තාවකාpක 

3¶ලPය ක?eව4 හදාග@නට වෑයE කළහ. 

 1921 මාYu පළL සNෙc ෙපෙටÉාග9ෑඩෙc තbවය ගැන ෙචකා 3A@ Hනපතා සපයන ලද වාYතා ෙප@DE 
කර@ෙ@ ෙකáා@dටාÖ \ පැවN රජය ෙපර¥ෙE |ම@ත}ණයට âÅ1 ෙලA@ ජනvnය සහාය4 äAb සැකය4 

නැNව පැවN බවê. “ෙපෙටÉාග9ෑඩෙc අද ෙහටම ෙපාK උ-ෙඝTෂණය4 ඇNෙවන බව ෙකáා@dටාÖ 3¶ලPය ක?eව 

පැහැHpවම අෙ¶4ෂා කරනව. ඔa@ රජය ෙපරළ@නට හදන |ම@ත}ණකරැව@ සහ කEහ1 ä\පය4 සමඟ 
සEබ@ධ ෙවලා Nයනව. අද, අ3 ආ]ධ කEහලක රãdPමක ., ශ~?කය@ ඡ@දය පnකාශ කළා ෙපාK කැරã1ලට 

එකuPෙE ෙයTජනාවකට. Nෙදෙන| ෙවN@ හැෙදන _ෙයT5ත vOස4 —ආරා5කෙය4, ෙම@ෂ34වාHෙය4, සහ 

සමාජවා. 3¶ලPයවාHෙය4 ඇuÅව— ෙතTරාෙගන Nෙයනව ෙකáා@dටාÖ සමඟ සEබ@ධ P AB@නට.”  11

 මාYu 7 වැ_දා ෙපෙටÉාග9ෑඩෙc ෙචකා ෙවතට _ෙයTගය4 ලැrණ:  “ශ~?කය@ ගැන óරණාbමක äáයා 
බාරග@න.” පැය හතûd අට4 ඇuළත . 2,000 කට අ´ක ශ~?කය@, Aය1ල@ම සමාජවා.@ නැbනE 

ආරා5කවා.@ට පා4≥ක ෙහT äáයාකාõ@, අbඅඩංúවට ගැ_ණ. රජය ෙපරළන |ම@ත}ණෙc ෙයෙදන ල-Kව@ 

ෙම@ ෙනාව ශ~?කය@ අත අ3 ෙනාPය. ඒ _සා ඔa@ට ෙචකා කාyඩ සමඟ හැ¶ෙප@නට හැäයාව4 gෙc 
නැත. කැරã1ලට ඇN සහෙයTගය එෙd කඩා දැ® ෙබා1ෙෂ34වා.@ ෙකáා@dටාÖ ෙවත පහර ෙද@නට 

පnෙsශෙම@ =දානE gහ. කැරã1ල මැඬ†ෙE කාYයය බාර gෙc ජනරා1 ?කාෙය1 eඛාෙචsdä (Tukhachevsky) 
ෙවතටê. රãdව AB vOස ෙවතට ෙවf තැµම  අරඹ@නට, 1920 ෙපTල@ත ෙමෙහ]ෙE ජයග9ාqකයා, 3¶ලPය 
සEපnදාය4 ෙනාමැN g හLදා පාසැලට අŒN@ බඳවාග@නා ලද තරැණය@ සහ ෙචකා ෙයාදා ගbෙbය. 

ෙමෙහ]ම පට@ ගbෙb මාYu 8 වැ_දා ය. Hන දහයකට පJව ෙකáT@dටාÖ පරාජය gෙc දහd ගණනක 

vOසකට –3ත අ\? g පJවê. Aය ගණනක 3¶ලවකරැව@ Aරකරැව@ හැBයට අbඅඩංúවට ෙගන ඊ ළඟ Hන 

ä\පෙc . ෙවf තබා මරා දමන ලH. මෑතක . පnථම වරට පnකාශනය කරන ලද, ෙE A-´ය ගැන වාYතා 
ෙප@ව@ෙ@ 1921 අෙ¶n1 Aට fi_ ද4වා කාලෙc . 2,103 4 මරණයට _යම කරන ලද අතර 6,459 4 

Aරෙගදරට ෙහT රãඳaE කඳaරැ ෙවත යවන ලද බවê.  ෙකáා@dටාÖ වැෙට@නට ඔ@න ෙම@න Nrය . 8,000 12

කට ආස@න vOස4 අêd මN@ fl@ල@තය බලා පළා ය@නට සමb gහ. එ\ . ඔa@ව ෙටOෙයTä (Terioki), 

 RTsKhIDNI, 76/3/167/23.9

 P. Avrich, Kronstadt, 1921 (Princeton: Princeton University Press, 1970), pp. 153-183.10

 RTsKhIDNI, 76/3/167.11

 “Kronstadt, 1921” in Dokumenty (Moscow, 1997), p. 15.12
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වêෙබTU (Vyborg) සහ ඉෙනT (Ino) යන තාවකාpක රãඳaE කඳaරැ වලට දමන ලH. ෙ-ශපාල_ක සමාව4 ගැන 
K@ ෙපාෙරා@Kෙව@ රãවΩමට ල4 g ඔa@ අතO@ vOස4 1922 . නැවතb රැAයාවට පැ?Xයහ. එ\ . ඔa@ව 

වහාම අbඅඩංúවට ෙගන ෙසාෙලාෙවtdä ªපb (Solovetski Islands) සහ ෙඛා1ෙමාෙගTO (Kholmogory) \ v\B 

ෙ-ශපාලන Aරකරැව@ සඳහා g රãඳaE කඳaරැ වලට යවන ලH. ආYඛ@ෙග1dä (Arkhangelsk) ළඟ g වඩාbම 
අයහපb ෙ-ශපාලන Aරකරැව@ සඳහා පැවN රãඳaE කඳaරැ gහ.  එක ආරා5කවා. ®ලාශ~ය4 අDව, 13

ෙඛා1ෙමාෙගTO ෙවත යවන ලද ෙකáT@dටාÖ Aරකරැව@ 5,000 @ 1922 වස@තය ෙව-. –වu@ අතර ABෙc 

1,500 කට වඩා අö පnමාණයä.  14

 Ö3නා (Dvina) නE මහා  ගංඟාව අසල v\B ෙඛා1ෙමාෙගTO ෙ-ශපාලන Aරකරැ ව@ සඳහා g රãඳaE 
කඳaර ෙ‡ද{ය ෙලA@ පnA-ධව NQෙy ඔaනට මහb Aරකරැව@ සංඛÄාව4 ඉ4මX@ ඉවb කර@නට 

හැäයාව Nµම ගැනê. ෙබාෙහT 3ට Aරකරැව@ෙU ෙගල වටා ග1 එ1ලා, අතපය බැඳ දමා, පාරැ මතට පටවා 

අනuරැව ගඟට දමන ලH. ෙචකා \ පnධාන නායකෙය4 g, ?කාෙය1 ෙකෙඩ·ාs (Kedrov), 1920 fi_ මාසෙc . 
ෙE දැවැ@ත o1වා මරා දැñෙE ෙමෙහ]E පට@ ග@නා ල-දාය. ෙකáT@dටාÖ |ම@ත}ණකරැව@ 3ශාල 

සංඛÄාව4 සමඟ ෙඛා1ෙමාෙගTO ෙවත vටමං කරන ලද ෙකාසැ4 සහ ටැEෙබාs පnා@තෙc ගEබදවාç@ද 

ෙමයාකාරෙය@ම Ö3නා ගෙ‚ o1වා මරන ලදැê ඇA@ Ke සා4≥ සපයන ලද අය වාYතා කළහ. ඒ වසෙY . ම, 
3ෙ•ෂ vටbකර හැõෙE ක?eව4 3A@ ගb óරණය4 අDව, ඔa@ ෙE A-ÿ@ Hග හැෙර-. ටaෙE වාසය 

කළාය යන පදනම මත පමණ4ම ෙකáා@dටාÖ ෙවN@ 2,514 ක පමණ A31 ජනතාව4 සêµOයාවට vටමං 

කරන ලH.  15

 ෙකáT@dටාÖ කැරã1ල මYධනය කළ පJව, ෙර5මය එ\ ජවය, සමාජවා. äáයාකාõ@, වැඩ වYජකය@, සහ 
“ශ~?කය@ෙU කEමැpකම” හඹා යෑම සඳහා ෙයාදා ගbහ. එෙdම _ල වශෙය@ ආහාර කැඳaE නවතා දැLවා 

යැê äsවද, ඒවාෙc ෙය.ම _සා ඇN g ගEබද වැAය@ෙU කැරp මYධනයට oයහ. එෙdම ප1pය මYදනයට ද 

vයවර පට@ ගbහ. 

 1921 ෙපබරවාO 28 වැ_දා ජYA@dä 3A@ AයÅ පnා@ත වල v\B ෙචකා ෙවතට _ෙයTගය4 යවD 

ලැµය:  “(1) ආරා5කවා.@, ෙම@ෂ34, සහ සමාජ 3¶ලPයවා. 3-වu@ වහාම අbඅඩංúවට ගැ{මට කට]u 

කර@න. 3ෙ•ෂෙය@ම කෘ≥කYම සහ ආහාර vûබඳ ජනතා ෙකා?dසාY \ ෙdවය කරන _ලධාõ@ව; සහ (2) 
කEහ1වල ෙdවය කරන සහ වැඩ වYජන කරන අය සහ උ-ෙඝTෂණ කැඳ3ය හැä යැê සැක කරන AයÅ 

ෙම@ෂ34වා.@, ආරා5කවා.@, සහ සමාජ 3¶ලPයවා.@ව අbඅඩංúවට ග@න.”  16

 මYධනකාõ පnNපbN p\1 කළා යැê ද4වන ආරEභය4 ෙවDවට NEP  හÆ@වා .ම සමඟ මධÄdථ 

සමාජවා. äáයාකාõ@ට එෙර\ මYදනය නැවතb හට ගැDX. ඒ මYදන සඳහා ®pක gෙc ‘නව ආYíක 
පnNපbN’ vûබඳව ඔa@ Ke අවදානම4 ෙනාෙs. .Yඝ කාලය4 Ndෙd ඒ සඳහා ෙප{ ABය බැ3@ දැ@ එය 

ලැµම uû@ එම කyඩායෙE ෙ-ශපාලනය ආගමනය ]4N සහගත කරගD ඇතැê äයාê. “ඔa@ෙU 

ප4ෂපාóbවය සැඟgවා ෙහT එය එûvට ෙප@gවා ෙහT aවද, ෙම@ෙෂ34වා.@ සහ සමාජවා. 3¶ලPයවා.@ට 
ඇN එකම dථානය,” ෙල_@ 1921 . †3ය, “එය Aරෙගදරê.” 

 මාස ä\පයකට පJව, සමාජවා.@ තවමb කරදර වැfෙය@ කරනවා යැê 3_•චය කර?@, ෙ¨ ෙමෙd 

pPය: “ෙම@ෙෂ34වා.@ ෙහT සමාජවා. 3¶ලPයවා.@ යා@ත?@ එûයට ඇd ෙයාL කෙළාb හO, එ3ට ඔa@ 
Aය1ල@ටම අDකEපා 3ර\තව ෙවf තැrය ]uê.” 1921 මාYu සහ fi_ මාස අතෙY ., මධÄdථ සමාජවා. 

äáයාකාõ@ සහ ඔa@ෙU \තවා.@ 2,000 4 නැවතb අbඅඩංúවට ගැ_ණ. ෙE ෙව-. ෙම@ෙෂ34 ප4ෂෙc 

මධÄම ක?eෙs AයÅ සාමා5කය@ Aරබ@ධනාගාරෙc gහ. 1921 ජනවාOෙc . ඔa@ව සêµOයාවට veවහ1 

කරනවා යැê තYජනය ෙකරැෙණ@ ඔa@ ඊට 3ෙරTධය පෑමට උපවාසය4 පට@ ගbහ. ෙෆෙඩාY ඩෑ@ (Fedor 
Dan) සහ ෙබාOd _ෙකාලාêෙවdä ඇuÅ නායකය@ ෙදාෙළාd ෙදෙන4ව veවහ1 කරන ලKව ඔa@ 1922 . 

බYpනයට පැ?Xයහ. 

 George Leggett, The Cheka: Lenin’s Political Police (New York: Oxford University Press, 1981), p. 328.13

 S. A. Malsagov, An Island Hell: A Soviet Prison in the Far North, trans. F. H. Lyon (London: A. M. Philpot, 1926), pp. 45-46.14

 “Kronstadt, 1921,” p. 367.15

 Brovkin, Behind the Front Lines, p. 400.16
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 1921 වස@තෙc ., ෙර5මෙc පnධාන ඉල4ක අuෙර@ එක4 gෙc කාY?ක _±පාදනය නැවත පට@ 
ගැ{මê. 1913 වසරට වඩා Aයයට 10 ä@ එය පහත වැΩ Nrණ. ශ~?කය@ මත පටවන ලද üඩනය p\1 

කරනවා ෙවDවට, ෙබා1ෙෂ34වා.@ ඊට කp@ අaරැK වල පට@ ෙගන NQ∫ හLදාකරණය පවbවාෙගන 

ය?@ සමහර අවdථාවල . එය තවb වැf කෙ°ය. රෙt ග1 අ∞රැ සහ යකඩ Aයයට 80 කට වඩා පnමාණය4 
_±පාදනය කළ ෙඩා@බාd (Donbass) යන මහා කාY?ක සහ පත1 පnෙ-ශෙc ., NEP සEමතෙය@ පJව ෙගන 

oය පnNපbN වp@ 3ෙ•ෂෙය@ම ෙහûදරs ෙව@ෙ@, ශ~?කය@ ෙවN@ නැවත වැඩ ගැ{ම vXස 

ෙබා1ෙෂ34වා.@ |මන ආකාරෙc ආඥාදායක කáමෙsද ෙයාදා ගbතාද ය@නê. 1920 වසර අග ., ෙටÉාtdäට 

හා සñපව AB පnධාන නායකෙය4 g oෙයTo vයටෙකාs (Georgy Pyatakov), ග1 අ∞රැ කYමා@තෙc මධÄම 
අÿ4ෂණෙc පnධා_යා බවට පb කරන ලH. වසර4 ඇuළත . ඔ∏ ග1 අ∞රැ _±පාදනය පd úණයä@ වැf 

කෙ° p\1 ෙනාවන =රාකෑම සහ තYජනෙය_. vයටෙකාs ඔ∏ෙU 120,000 4 ශ~?කය@ට කYකශ 3නය õN 

පැනgහ: රãäයාවට ෙනාපැ?‰ම සමාන gෙc කඩාක¶ප1 äáයාවකටê. එයට දºවම රãඳaE කඳaරකට vටමං 
äõම ෙහT සමහර 3ට මරණය _යම Pමê. 1921 . පත1කරැව@ 18 4 “_N පරෙපT≥තවාදය” ෙවDෙව@ 

වරදකරැව@ Pෙම@ ෙවf තබා මරා දැLX. වැඩකරන පැය ගණන වැf කරන ලH. 3ෙ•ෂෙය@ම ඉOදා Hනය@. 

සලාක කාÖපb රාජ ස@තක කරනවා යැê තYජනෙය@ vයෙටාෙකාs ශ~?කය@ ෙවN@ වැඩ ග@නට සමb gහ. 
ෙE ෙමෙහ]E A-ධ gෙc –3තය පවbවාග@නට පnමාණවb තරE g පා@ සලාකෙය@ uෙන@ එක4 සහ 

බාගය4 අතර පnමාණය පමණ4 ශ~?කය@ට ලැQණ කාලයක . ය. ෙබාෙහT 3ට ඔaනට වැඩ Lරය අවසානෙc . 

ඊ ළඟට වැඩ බාරග@නා සෙහTදරය@ට තම Ãt සපbu ෙද@නට A-ධ 3ය. ශ~ම බලකාය අතර _තර 

ෙනාපැ?‰E සටහ@ Pමට ෙ¨uව4 gෙc “díරකා†න |සo@න,” සහ “ඇÆE, කpසE, සහ සපbu සE≈Yණ 
ෙලA@ ෙනාමැNPම” යනා. වසංගත _සා යැê අÿ4ෂණ කාYයාලය vûගbහ. සාගතෙc තYජනය එ\ උiච 

dථානයට එ-., âරවන කටව1 සංඛÄාව අö äõම සඳහා, පත1 වල වැඩ ෙනාකරන Aය1ල@වම පත1 ගEමාන 

වp@ veවහ1 කර@න යැê vයෙටාෙකාs 1921 fi_ 24 වැ_දා _යම කෙ°ය. පත1කරැව@ෙU පaෙ1 
සමා5කය@ෙU සලාක කාÖපb රාජ ස@තක කරන ලH. ඒ ඒ පත1කරැවාෙU _±පාදනයට අDව දැf ෙලසä@ 

සලාක ගණනය A-ධ gෙcය. එ\ . _±පාදනයට-අDÂල ෙsතනෙc අං|ර ආකාරය4 හÆ@වා ෙදD ලැrණ.  17

 ෙබා1ෙෂ34වා.@ෙU වාදපද වp@ රãවΩ AB, ෙබාෙහT ශ~?කය@ තවමb ඇ1ෙම@ ෙප{ AB 
සාමානbමතා සැලäp අදහd වලට එම වැඩ සටහ@ ඍÁවම ෙවනd gහ. ෙE වැඩ සටහ@ ඉතා අ≈රැ 

අ@දමකට, 1930 ගණ@ වල . _Yදන පංNයට එෙර\ව ග@නා ලද වැඩ සටහ@ වලට කû@ ස_eහ@ gවê. 

_Yදන පංN සා®\කය යD rabsila -ශ~ම බලකාය- ය@නට වැf යම4 ෙනාPය. ඔa@ව හැä වැfම කාYය4ෂම 

ෙලA@ =රා කෑමට ල4 කළ ]u 3ය. එය äõම යD {N අ_b පැbතට හැරPමb වෘbóය ස?N යැ.මb 
සEබ@ධ කරගත ]bතä. |මන හා_ය4 A-ධ gවb, කළමනාකාõbවෙc අණ සඳහා සහෙයTගය Hය ]u යැê 

_යම P, ඒවාෙc කට]u සE≈Yණෙය@ අඩපණ කර Nrණ. |සo@ෙ@ ABන, දරදº, සහ ඵලදා÷ ෙනාg 

ශ~?කය@ ෙවN@ වැඩග@නට NQණ එකම සාYථක කáමය gෙc ශ~ම බලකාය හLදාකරණය äõමê. ෙමම 
නÄාêකව _දහd ශ~ම බලකාය =රාකෑම සහ 1930 ගණ@ Lල . දyඩන ජනපද වල දä@නට ලැෙබන 

බලාbකාර ශ~මය අතර සමානාbමතා එක හා සමාන බව ෙප{ යê. ෙබා1ෙෂ34වාදය හැෙදන අaරැK වල . 

දä@නට ලැQ∫ ෙබාෙහT A-ÿ@ හා සමානව, 1921 . ෙඩා@බාd A-ÿ@ ද, පJකාලෙc . dටාp@වාදෙc හෘදෙc 
දä@නට ලැෙබන ෙමෙහ]E වල L1 කා†න හැඩ∏රැවê. ඒවා äAව4 A31 ]-ධය4 ගැන සංදYභයä@ 

පැහැHp කරD ෙනාහැäê. 

 1921 වස@තෙc . ෙබා1ෙෂ34 ෙර5මෙc ඉහû@ම තැන4 K@ වැඩ සටහ@ අතර gෙc ගEබද වැAය@ 

අත g AයÅ පnෙ-ශය@\ “සාමකරණයê.” 1921 අෙ¶n1 27 වැ_දා “ටැEෙබාs පnා@තෙc ඇ@ෙටාෙනාs කාරකය@ 
uර@ äõෙE ෙමෙහ]E” වල ®pකbවය ගැ{මට ෙපාpBr]ෙරTව 3A@ ජනරා1 eඛාෙචsdä (Tukhachevsky) 
පb කරන ලH. 3ෙ•ෂ ෙචකා කාyඩ ෙබාෙහාමය4 සමඟ ඔ∏ යටෙb vO? 100,000 කට ආස@නව ABයහ. 

úව@ යානා සහ බර අ3 වp@ සම@3ත g eඛාෙචsdä ඇ@ෙටාෙනාs කyඩායE සමඟ අNශය 
පnචyඩbවෙය@ ]u ]-ධය4 ෙගන oෙcය. මධÄම 3ධායක ක?eෙs ≈Yණ බලධාõ ෙකා?සෙE සභාපN g, 

ඇ@ෙටාෙනාs-ඔsç@ෙකT (Antonov-Ovseenko) සමË@, පnෙ-ශෙc අ´වාç හLදාව4 v\ePමට ඔ∏ කට]u 

කෙ°ය. ඔ∏ මහා 3ශාල පOමානයක පnාණ ඇපකරැව@ ගbෙbය. ෙවf තබා මැõE කෙ°ය. මරණ කඳaරැ 

 Andrea Graziosi, “At the Roots of Soviet Industrial Relations and Practices—Piatokov’s Donbass in 1921,” Cahiers du monde russe 17

36 (1995), 95-138.
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v\eවා ඒවාෙc Aරකරැව@ව ගෑd ගසා මරා දැLෙsය. ඊ_යා මං පහර@න@ හා හa1ව කට]u කරන නැbනE 
ඔa@ට සහාය ෙදනවා යැê සැක කරන ලද LÅ ගEමාන vB@ රãඳaE කඳaරැ ෙවත vටමං කර යැPය.  18

 eඛාෙචsdä සහ ඇ@ෙටාෙනාs-ඔsç@ෙකT යන ෙදෙදනා 3A@ අbස@ කරන ලද 1921 fi_ 11 වැ_ Hන 

දරණ ආඥා අංක 171, ටැEෙබාs පnා@තෙc ‘සමාදානය’ සඳහා ෙයාදා ග@නා ලද කáමෙsද ෙමානවාදැê äයා 
පැහැHpව ෙප@වê. ආඥාව äයා ABෙc: 

1. නE ඉHOපb äõම පnN4ෙ±ප කරන ඕනෑම âරවැAෙය|ට Ke තැන ෙවf තබ@න. 

2. අ3 සඟවා ෙගන ABන ඕනෑම ගEමානයකට දºවE óරණය කර@නට ෙම\ . HdN}4ක සහ පnාෙ-Èය 

ෙ-ශපාලන ෙකා?සE වලට අවසර ලැෙ™. එෙdම පnාණ ඇපකරැව@ ෙගන, අ3 ඇbෙb ෙකාෙ¨දැê äයා 
ෙහû ෙනාකර@ෙ@ නE ඔaනට ෙවf තබ@න. 

3. අ3 ෙකාෙ¨ ෙහT තැනක . ෙසායා ගැDෙණාb, වහාම ඒ පaෙ1 වැfමහ1 âත}යා ෙවf තබා මරා 

දම@න. 

4. මං පහර@ෙන4 සඟවාෙගන ABන ඕනෑම පaල4 අbඅඩංúවට ෙගන පnා@තෙය@ veවහ1 කළ ]uê, 

ඔa@ෙU බö බා\රාHය පවරාගත ]uê, සහ වැfමහ1 âත}යා වහාම ෙවf තබා මරා දැ?ය ]uê. 

5. මං පහර@න@ට සහාය K@ පaලකට සහාය K@ පaල4 ෙs නE, ඔa@ටද එයාකාරෙය@ම දºවE කළ 
]uê, සහ ඔa@ෙU වැfමහ1 âත}යාට ෙවf තබා මරා දැ?ය ]uê. 

6. මං පහර@න@ෙU පa1 පළාෙගාd ඇbනE, ඔa@ෙU බö බා\රාHය ෙසT3යt ෙර5මයට \තවා. 

පා4≥ක ගEබද වැAය@ අතර නැවත ෙබදාහැOය ]uê, සහ ඔa@ෙU ෙගව1 o_ තබා දැñම ෙහT 

සමතලා කර දැ?ය ]uê. 

7. ෙE ආඥා තH@ සහ äAb අDකEපාව4 නැNව äáයාbමක කළ ]uê.  19

 ආඥා අංක 171 යවන ලද Hනයට පJ Hනෙc ., eඛාෙචsdä 3A@ AයÅ 3¶ලවකරැව@ව ගෑd දමා මරා 

දම@න යැê අණ කෙ°ය. “පරා5ත 3¶ලPය ක1pවල  ඉNO vOd සහ ∏දකලා මං පහර@න@ තවමb 
කැලෑවල සැඟP ABN… මං පහර@න@ සැඟP ABන කැළෑ 3ෂ වා]ව භා3තෙය@ එûපහû කළ ]uê. කැලෑව 

âරා යන 3ෂ වා] තteව ෙයාද?@ එ\ සැඟP ABන Aය1ල@වම මරා දැñම vXස, ෙමය ඉතා පnෙsශෙම@ 

ෙසායා බලා කළ ]bතä. අ3 බාර පõ4ෂකවරයා 3A@ ෙE සඳහා අවශÄ වා] පnමාණය වහාම සැපêය ]uê, 
සහ ෙE ෙමෙහ]ම සඳහා _âණ ෙdවකය@ ෙසායාගත ]uê.  20

 1921 fip 10 වැ_දා, ටැEෙබාs පnා@තෙc “මං පහර@න@ට” එෙර\ව ගb ෙමෙහ]E ගැන පd 

ෙදෙන|ෙග@ ]b ක?eවක පnධා_යා ෙමෙd වාYතා කෙ°ය: 

|f·]ෙකාsdකායා (Kudryukovskaya) volost  \ vOAK කරන ෙමෙහ]E පට@ ගැDෙ@ fi_ 27 වැ_දා 
ඔAෙනාsä (Ossinovki) ගෙE . ය. එය ෙපර කෙලක මං පහර@න@ සැඟP AB තැන4 හැBයට පnA-ධ 

gවä. අෙ¶ භට කාyඩ ගැන ගEබද වැAය@ට ද4වන ආක1පය සමහර 3ට ෙහා¿@ම 3dතර කළ හැä 

ව@ෙ@ අ3•වාç එක4 äයාê. කැලෑෙs ABන මං පහර@න@ කaදැê äයා නE äõම ඔa@ පnN4ෙ±ප 
කළහ. පn•න අස-. ඔa@ vûuරැ K@ෙ@ ඔa@ äAව4 ද@ෙ@ නැතැê äයාê. 

අv පnාණ අැපකරැව@ හතûහ4 ගbෙතL. ගම වටලා ඇතැê _ෙsදනය කෙළL. මං පහර@න@ව සහ 

ඔa@ෙU අ3 අප ෙවතට බාර äõම සඳහා ගEවැAය@ට පැය ෙදකක කාලය4 ඉඩ K@ෙනL. ගEවැAය@ 
එ3ට රãdPම4 කැඳgහ. එ\ . ඔa@ පnNචාර දැ43ය ]bෙb ෙකෙdදැê ගැන අ3_•œතව ABන බව 

ෙපDX. අපට උදs කරනවා ෙවDවට ඔa@ මං පහර@න@ව ෙසායා ය@නට óරණය කළහ. පnාණ 

 Danilov and Shanin, Krestyanskoe vosstanie, pp. 179-180.18

 Ibid., pp. 178-179.19

 Ibid., pp. 226-227.20
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ඇපකරැව@ට ෙවf තබන බවට අප කළ තYජනය ඔa@ 3•වාස ෙනාකළ බවට äAb සැකය4 නැත. K@ 
කාලය ඉ4ම oය පJව, අv පnාණ ඇපකරැව@ෙග@ 3Aඑ4 ෙදෙන4ව ගEසභාව ඉHOෙc . ෙවf තබා 

මරා දැLෙවL. ෙE මහජන ෙවfතැµම, අෙ¶ සාමානÄ පnNපbNය අDව ය?@, ≈Yණ බලධාõ ෙකා?සෙE 

සාමා5කය@ පdෙදනාම ඉHOෙc ඒ පnාණ ඇපකරැව@ එ4 එ4ෙකනා බැo@ ෙගන කරන ල-ද, ගEබද 
වැAය@ට තරමක බලපෑම4 කරන ලH. 

කõsකා (Kareevka) ගම සEබ@ධෙය@, එ\ ”ෙගT†ය v\Ωම _සාෙව@ එතැන මං පහර@න@ෙU 

ශ4Nමb dථානය4 g _සා, ෙකා?සම එය ANයෙම@ මකා දම@නට óරණය කළහ. ඔa@ෙU බö 

බා\රාHය රජය සu කරන ලH. සමdත ජනගහණයම vටමං කරන ලH. රu හLදාෙs ෙdවය කරන 
ෙසා1දාKව@ෙU පa1 |Yf]ä (Kurdyuki) ටaමට යවා එ\ කû@ මං පහර@න@ 3= _වාස වල නැවත 

පHංœ කරවන ලH. අගය4 ඇN භාyඩ —ජෙ@ල රාL, PKරැ, †ෙය@ හැª ෙ-, සහ එවැ_ අෙන4 ෙ-—

ඉවb කළ පJව ගෙE AයÅම _වාස වලට o_ තබන ලH. 

fip 3 වැ_දා අv ෙබාෙගාdෙලාsකා (Bogoslovka) ටaෙE ෙමෙහ]E පට@ ගbෙතL. ෙE තරE 

\uව4කාර ෙහT ෙහා¿@ සං3ධානාbමකව AB ගEබද වැAය@ අvට හLP ඇbෙb කලාuරä@. අv 

කතා කෙ° කාට aවb, |මන වයෙd අෙය|ට aවb, ඔa@ ෙනාවැර.ම vûuරැ K@ෙ@ âKමෙය@ 3d?ත 
g ෙලසä@ය, “මං පහර@න@? ෙE පළාbවල? නැහැ කaරැb නැහැ. අv දැකලා ඇN ෙකෙන4 ෙද@ෙන4 

ෙE පැbෙත@ යනව, ඒb අvට äය@න බෑ ඒ අය මං පහර@න@ද නැ-ද äයල. අv ෙමෙහ _සංසෙ1 

–වbෙව@ෙ@, අෙ¶ වැඩ4 බලාෙගන. අv äAව4 ද@නෑ.” 

අv ඔAෙනාsdä වල . කළ ෙලA@ම ෙමතැන . ද කට]u කෙළL. අv පnාණ ඇපකරැව@ 58 4 
ගbෙතL. fip 4 වැ_දා පළL කyඩායම වශෙය@ 21 4 ෙවf තබා මැරැෙවL. ඊ ළඟ Hනෙc . 15 4, 

සහ මං පහර@න@ෙU පa1 60 4 පමණ ඉවb කෙළL. එ\ LÅ vOස 200 4 පමණ gහ. අවසානෙc . 

අv අෙ¶ ඉල4කය සා4ෂාb කරගbෙතL. ගEබද වැAය@ට සැඟg අ3 ආ]ධ සහ මං පහර@න@ව 
ෙසායා ය@නට A-ධ gහ. 

ඉහත සඳහ@ කළ ටaE සහ ගEමානවල vOAK äõෙE ෙමෙහ]E අවස@ gෙc fip 6 වැ_දාය. ෙE 

ෙමෙහ]ම ඉතා සාYථක gවä. අස1වැA කැ@ට@ වලටb වඩා ඈතට එ\ බලපෑම දැ_ණ. මං 
පහර@න@ෙU කාරකය@ තවමb යටbෙව?@ ABN. 

සාමා5කය@ පd ෙදනාෙU ≈Yණ බලධාO ක?eෙs සභාපN, [එE. P.] උdෙකා_@ (Uskonin).  21

ෙමම අ@තවා. g “uර@ äõෙE” ආකාරයට ඉතා ඉහළ මtටෙම@ 3ෙරTධතාවය4 එ1ලPෙE පnNඵලය4 

හැBයට fip 9 වැ_දා ආඥා අංක 171 ◊නÄ කරන ලH. 

 1921 fip මාසය ෙව-. හLදා අ´කාOය සහ ෙචකා 3A@ රãඳaE කඳaරැ හත4 v\eවා Nrණ. තවමb 

අසE≈Yණ ෙතාරuරැ වලට අDව, ඒ කඳaරැ uළ අöම වශෙය@ 50,000 ක vOස4 රඳවන ලH. එ\ වැf 

ෙකාටස කා@තාව@, දරැව@, සහ වයසක උද3ය gහ. එෙdම හLදාව අbහැර oයa@ෙU පa1වල සාමා5කය@ 
සහ පnාණ ඇපකරැව@ ද එ\ රඳවා ABයහ. ෙE කඳaරැවල පැවNෙc ඉවසා දරාගත ෙනාහැä තbවය@ය: 

ටêෆd උණ සහ ෙකාළරාව එ\ පැNර පැවNණ. එෙdම බාෙගට _Yවdත}ව AB Aරකරැව@ට ®pක අවශÄතා 

පවා ෙනාලැQX. 1921 oEහානෙc සාගතය4 පට@ ගැ_ණ. AAරය ෙව-. මරණයට පbවන සංඛÄාව මාසයකට 
Aයයට 15-20 ද4වා ඉහළ oෙcය. ෙපබරවාO මාසෙc . 40,000 ä@ පමණ පැවN ගEබද වැAය@ෙU වÄාපාරය 

සැ¶තැEබY මාසය Lල ෙව-. 1,000 ද4වා අöකරන ලH. vBසරබද පැNවල “සමාදානය කරPම” පට@ ගැ{ෙම@ 

.Yඝ කාලයකට පJව, ෙනාවැEබY මාසෙc පට@ ආඛ@ෙග1d4 සහ ෙඛා1ෙමාෙගTO යන උuරැ රැAයාෙs 

රãඳaE කඳaරැ ෙවත හාර ප@Aය දහd ගණනä@ ශාõOක ශ4Nමbව AB Aරකරැව@ vටමං කර හOන ලH.  22

 ෙබා1ෙෂ34 නායකය@ෙU සNපතා වාYතා වp@ සා4ෂÄ ද4වන පOH, vBසරබද පළාbවල, ]4ෙYනෙc 

ෙබාෙහT පnෙ-ශ, බට\ර සêµOයාව, සහ ෙවා1ගා පnා@ත, සහ ෙකTකසd යනාHෙc “සමාදානය කරPම” අöම 

 Ibid., p. 218.21

 GARF, 393/89/182; 393/89/295.22
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වශෙය@ 1922 ෙදවැ_ භාගය ද4වා ෙනානැවó A-ධ 3ණ. කû@ අaරැK වල හැHයාව ෙවනd gෙc ඉතා ෙස?@. 
ආහාර කැඳaE 1921 මාYu මාසෙc . _ල වශෙය@ ®ෙලTbපාටන කර Nrයද, ඉතාමb මෘග ෙලA@ භාyඩ 

වp@ බK ෙගPම පැනP Nrණ. 1921 වÄසනකාõ g කෘ≥කාY?ක තbවය හLෙs, ෙකTටා අNමහb ෙලA@ 

ඉහළ gහ. එම _සා vBසරබද පළාb _N ෙනාස@J@ තbවයක පැවNෙcය. ෙබාෙහT ගEබද වැAය@ තවමb 
අ3 අතැN අය gහ. 

 Üලා, ඔෙර1, සහ ෙවාෙරාෙනd වලට oය ගම@වල . A\ෙc රã¿ සටහ@ 3dතර කර?@, _ෙකාලාê 

ඔO@dä, කෘ≥කYමය සඳහා g ජනතාවෙU ෙකා?dසාY, වාYතා කෙ° ආහාර කැඳaE නැවතb AAරෙc . 

පැනෙවනවා යැê පOdථා{ය _ලධාõ@ 3•වාස කරන බවê. එයට අමතරව, “ගEබදවැAය@ උපbNෙය@ම 
කඩාක¶ප1කාõ@ ෙවනවාට වැf යම4 කර@නට ෙනාහැä අය හැBයට,”  පOdථා{ය අ´කාõ@ සලකන බවê. 23

 සාගතෙය@ පnා@ත 3නාශයට පbPම ඇරෙඹ-. ෙවා1ගා පnා@ත වp@ NO∞ වැfෙය@ම සැපෙc3 යැê 

අෙ¶4ෂා 3ය. සêµOයාෙs බK එකu äõමට ඉඩ සැලçම සඳහා අNෙYක ≈Yණ බලධාõෙය4 හැBයට 1921 
ෙදසැEබY මාසෙc Óp4d ජYA@däව ෙවා1ගා පnා@ත ෙවත යැ3ණ. ඔ∏ “vයාඹන 3¶ලPය උසා3” v\eවන 

ලH. ඒවාෙc අරLණ gෙc ගEමාන හරහා ගම@ කර?@ බK ෙනාෙගg ගEවැAය@ට වහාම දºවE _යම 

äõමê. එ4ෙකT Aරබ@ධනාගාරය නැbනE රãඳaE කඳaරැ වලට vටමං äõම.  ආහාර කැඳaE කළ භට 24

කාyඩ ෙම@ම, ෙE උසා3 ද, “fldක1 කාyඩ” වp@ HOග@වන ලද _සා ªෂණ මහb රãසකට වගäව ]u gවා 

ද äයෙතාb JvO උසා3ෙc සභාපN g _ෙකාලාê äáෙල@ෙකT (Nikolai Krylenko) හටම ඒ ගැන 3මYශනය4 

ආරEභ කර@නට A-ධ 3ය. 1922 ෙපබරවාO 14 වැ_දා ඔEd4 Aට එක පYෙcෂකෙය4 ෙමෙd pPය: 

ආහාර කැඳaE භට කyඩායE 3A@ _ල තbවය@ අපහරණය කරN. අවංකව කතා කෙළාb, 3•වාස 
කළ ෙනාහැä තbවය@ට එය v3ස ඇත. කáමාDÂලව, ෙE අbඅඩංúවට ග@නා ගEබද වැAය@ව 

උ∫JE ෙනාකරන ලද 3ශාල ධානÄ ගබඩා uල අú1 දමා රඳවා Nෙ™; එ\ . ඔaනට කස පහර ගස?@ 

ෙවf තැµෙම@ මරා දමනවා යැê තYජනය äõම A-ධ ෙs. ඔa@ෙU සE≈Yණ ෙකTටාව âරවා නැN අයව 
බලාbකාරෙය@ ගෙE පnධාන PHෙc Hගටම _Yවdත}ව Kව@නට යවා අනuරැව තවb උ∫JE ෙනාකළ 

ධානÄාගාරයක අú1 ලා රඳවê. කා@තාව@ මහb සංඛÄාවකට A\ය නැNෙවන uරැ පහර . ඊට පJව 

ඔa@ව _Yවdත}ව \ෙE හෑරෑ වළව1 වලට 3Aකර දැෙමê… 

AයÅ පnා@තවල තbවය ඉතාමb ෙනාස@J@ව පැවNණ. 

 නව ආහාර පnNපbNය (NEP) dථාvත Pෙම@ වසර එකහමාර4 ෙගP oය පJව, 1922 ඔ4ෙතTබY මාසෙc 

රහd ෙපා†Aෙc වාYතා වp@ ෙE උâටා ද4වන ෙකාටd වp@ මහb රාƒය4 අනාවරණය කරගත හැäê: 

¶ෙසා4s (Pskov) පnා@තෙc භාyඩ වp@ ෙග3ය ]u බK ෙකTටාවට අdවැ@ෙන@ uෙන@ ෙදක4 අයb 
3ණ. HdN}4ක හතර4 අ3 වp@ ස@න-ධව ABN… අසාමානÄ ෙලA@ KYවල අdවැ@න4 ලැµම _සා 

බK වශෙය@ ෙග3ය ]u ෙකTටාව Aයයට 25 ä@ අö äõම මෑතක . අDමත gවb, ෙනාෙවාෙගාෙරාÖ 

පnා@තෙc ෙකTටා vරෙව@ෙ@ නැත. Oයසා@ සහ tවY පnා@තවල ඉල4ක කළ බK ෙකTටා 100 Aයය4 
ෙගPම යD ගEබද වැAය@ව හාමතෙය@ ?ය යාමට _යම äõමê… සාගතෙc තYජනයට L∏ණ පා 

ABන ෙනාෙවා_ෙකාෙලsd4 [ෙනාෙවාAබYd4] පnා@තෙc ගEබද වැAය@ දැනටමb තණෙකාළ සහ 

ගdවල L1 කන තbවයට පbව ABN… නLb äෙයs ෙවN@ අvට ලැෙබන ඒවා සමඟ සංස@දනය 
කර-. ෙE ෙතාරuරැ LK ෙලසä@ ෙප{ යê. එ\ AයH3නසා ගැ{E ෙමතරE ඉහළ මtටමä@ äA 

3ෙටක දä@නට ෙනාලැQX. බK ෙගව@නට හැäයාව නැNකම සහ ඔa@ෙU අ3 ආ]ධ රජය සu 

කරගb බැ3@ 3¶ලව කර@නට හැäයාව නැNකම හLෙs ගEබද වැAය@ ඔa@වම මරණයට පb කර 

ග_N. වසරකට වැf කාලය4 Ndෙd සාගතෙc rය ෙE පnෙ-ශෙc පැNර පවó. ගEබද වැAය@ ඒ _සා 
අනාගතය ගැන දැf ෙd සYවඅ◊භවා. ෙවN.  25

 RTsKhIDNI, 5/2/244/1.23

 Ibid., 17/87/164; 76/3/237.24

 Ibid., 17/87/296/35-36.25
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 1922 AAරෙය@ පJ වැfම නරක කාලය ඉ4ම oය බව4 ෙප_ණ. සාගත වසර ෙදෙක@ පJව, –3ත 
ගලවා ග@නට සමb gව@, සමdතයටම බ-ද4 පැනgෙc නැbනE, ඔaනට ෙ¨ම@තය අවස@ ෙවන ෙත4 

–වbව@නට පnමාණවb අdවැ@න4 ගබඩා කරග@නට සමb gහ. “ෙE වසෙY ධානÄ අdවැ@න පJoය 

දශකෙcම සාමානÄයට වඩා අöෙs3,”: ඒ ‘පnාsඩා' \ 1921 fip 2 වැ_දා අ@Nම veෙs පළ g ෙකB pvයක 
දä@නට NQ∫ Œ∏º වද@ gහ. එම pvෙcම “කෘ≥කාY?ක ෙපරLෙy ඇN ආහාර සැප÷ෙE ගැටÅව” ගැන 

Lp@ම සඳහන4 3ය. 1921 fip 12 වැ_දා පnාsඩා \ “ෙසT3යt රැAයාෙs AයÅ âරවැAය@ ෙවN@ කරන 

ඉ1†ම4” පළ කරන, ෙසT3යtවා.@ෙU පnධාන 3ධායක ක?eෙs සභාපN, ?කාෙය1 කp_@, “ෙE වසෙY පැවN 

ඉෙඩTරය _සා ෙබාෙහT HdN}4කවල අdවැ@න 3නාශ P ඇතැê,” vûගbෙbය. 

 “ෙE වÄසනය සE≈Yණෙය@ම ඉෙඩTරෙc පnNඵලය4 ෙනාව@ෙ@ය,” යැê fip 21 HනැN මධÄම ක?eෙs 

ෙයTජනාවä@ පැහැHp ෙකරැX. 

එය අෙ¶ ෙගP oය ඉNහාසෙc පnNඵලයê, අෙ¶ කෘ≥කYමෙc ෙනාH]∫ dවභාවය, සං3ධානාbමක 
ෙනාPම, කෘ≥ _±පාදන vûබඳ 3දÄාව ගැන අප සu අö දැDම මtටම, අLÔවÄ ෙනාමැNකම, ෙබTග 

වගාව මාරැ කරන ය1 පැන oය කáමෙsද යනාHයê. ෙE තbවය තවb දරැ∫ gෙc ]-ධෙය@ සහ 

ආYíක සEබාධක _සා, පJබAන ඉඩE \?ය@ එ1ල කළ ආර4ෂක පnහාරය _සා, ධනවා.@, සහ 
ඔa@ෙU ෙdවකය@, සහ ෙසT3යt රැAයාවට සහ එ\ ශ~?ක ජනගහනයට 3රැ-ධ සං3ධානවල _යම 

අDව මං පහර@න@ 3A@ _N ෙගන oය äáයාව@ _සා.  26

 තවමb äAෙව4 එ\ සැබෑ තbවය සඳහ@ කර@නට rයව AB, ෙE “වÄසනෙc” ෙ¨u හැBයට ද4වන 

ලද .Yඝ ලැêduෙs, එක පnධාන සාධකය@ සඳහ@ නැත: එය පට@ ග_-. පවා Kබලව පැවN කෘ≥කාY?ක 
ප-ධNෙය@ මහb සEපb vOq යාම A-ධ g, වසර ගණනාව4 Ndෙd පැවN ආහාර කැඳaE පnNපbNය. 

සාගතය දැෙන@නට පට@ ෙගන Nබ∫ AයÅ පnා@තවල නායකය@ව 1921 fi_ මාසෙc . ෙමාdකs ෙවත 

කැඳවන ලදහ. එ\ . ඔa@ ආyöෙs වග≤ම අවධාරණය කර?@ සහ සාමාර පළාෙb _ෙයT5තයා g, මහා 
බලවb ජනතා ආහාර ෙකා?dසාY කාYයාලෙc අê. එ@. වැ3p@ (Vavilin) ෙU සාමානÄ  චYයාව 3ෙ•ෂෙය@ 

ෙප@වා ෙද?@, ආහාර කැඳaE Lp@ම හÆ@වා .ෙE Aට පnා@ත ආහාර ක?eව _N ෙලසä@ අdවැ@ෙ@ 

ඇdතෙE@u ඉහළ දමා ෙප@gවා යැê පැහැHp කළහ. 

 1920 වසෙY අයහපb අdවැ@න හLෙs aවද, ඒ වසෙY âf ?pයන 10 4 කැඳවා Nrණ. AයÅ ධානÄ 

ෙතාග, අනාගතෙc වගා äõම සඳහා g µජ සමË@, අ1ලා ගැ_ණ. 1921 ජනවාOෙc Aට ෙබාෙහT ගEබද 

වැAය@ට ආහාරයට äAb දැය4 නැN gහ. ෙපබරවාO ෙව-. මරණ අDපාNකය හ_කට ඉහළ ෙගාd Nrණ. 

මාස ෙදක uනක කාලය ඇuළත, සමාරා පnා@තෙc ෙර5මයට එෙර\ කැරp සහ 3¶ලව සාYථක ෙලA@ නවbවා 
දමා Nrණ. “අද,” වැ3p@ පැහැHp කෙ°ය,  “තව äAK 3¶ලවය4 නැහැ. ඒ ෙවDවට අv දäනවා අŒb 

පnපංචය4: 3ධායක ක?eව වෙt දහd ගණ_@ හාමෙb ඉ@න ජනතාව රãdP ABනවා, නැbනE ෙසT3යt ප4ෂ 

®ලdථානෙc බලා ABනවා, Hන ගණනාව4 âරා, ඔaනට අවශÄ ආහාර ආ•චYයමb ෙලසä@ Hdෙවන ෙත4. 
ෙE vOd පළවා හැõමට ෙනාහැä තරE K±කරê. හැමදාම ඔa@ෙග@ ෙබාෙහාමය4 ?ය යනවා. ඔa@ මැdස@ 

ෙd ඇද වැෙටනවා… ෙE පnා@තෙc අöම වශෙය@ 900,000 4 තරE හාමෙb ABන ජනතාව4 ඇතැê äයා මම 

Aතනවා.”  27

 සාගතය 1919 තරE Aට පnෙ-ශයට තYජනය4 gවා යැê ෙචකා වාYතා සහ හLදා ෙකB _ල âවb 

පැහැHp කළහ. 1920 වසර âරාම තbවය තව තවb පOහා_යට oෙcය. ඒ oEහානෙc ෙචකා ඉHOපb කළ 

අභÄ@තර වාYතාවල දැ4ෙව@ෙ@ කෘ≥කYමය සඳහා g ජනතාවෙU ෙකා?dසාY, ආහාර සඳහා g ජනතාවෙU 

ෙකා?dසාY ෙE ඇNෙවන තbවෙc දරැ∫කම ගැන සE≈Yණෙය@ම දැDවbව Aට, හාමතෙc ABනවා යැê 
සලකන සහ ෙනාවැර.ම අb3¿න හාමතෙc තYජනය එ1ල P ඇN HdN}4ක සහ පnා@ත ගැන ලැêdu හැª 

බවê. 1921 ජනවාO වාYතාව4 äයා ABෙc ටැEෙබාs සාගතෙc ෙ¨u අතර එක4 gෙc 1920 . ආහාර කැඳaE 

“අ@ත උbසවය” ද g බවê. ෙ-ශපාලන ෙපා†Aය 3A@ කළ වාYතා වp@ පැහැHp වන අ@දමට, “ෙසT3යt 

 Pravda, 21 July 1921; Mikhail Heller, “Premier avertissement: Un coup de fouet. L’histoire de l’expulsion des personnalités 26

culturelles hors de l’Union soviétique en 1922,” Cahiers du monde russe et soviétique, 20 (April-June 1979), 131-172.

 GARF, 1064/1/1/33.27
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ෙර5මය එයට 3ෙරTධය පාන AයÅ ගEබද වැAය@ව හාමතෙය@ uර@ කර@නට හදනවා,” යැê සාමානÄ 
වැAය@ට ෙහා¿@ පැහැHp P NQX. ආහාර කැඳaE පnNපbNය _සා අ_වාYෙය@ම ඇNෙවන පnNඵලය ගැන 

ෙහා¿@ දැන ABය ද, ෙE අනාවැä අDව ඇNෙව@නට යන තbවය ගැන සට@ äõම vXස ආyöව äAb 

vයවර4 ෙනාගbෙbය. 1921 fip 30 වැ_දා සාගතය එ@න එ@නම වැfෙවන පළාb ä\පය4 âරා පැNර 
ය@නට සමb ෙව-., ෙල_@ සහ ෙමාෙලාෙටාs (Molotov) 3A@ AයÅ පnාෙ-Èය සහ පnා@ත ප4ෂ  ක?e 

නායකය@ ෙවත ෙටpග9ෑමය4 යැgහ. එê@ ඔaනට උපෙදd K@ෙ@ ෙමෙdය,  “ආහාර එකu äõෙE යා@ත}ණ 

ශ4Nමb කර@න… ග9ාñය ජනතාව සඳහා කලට ෙsලාවට බK ෙගPෙE ආYíක සහ ෙ-ශපාලන වැදගbකම 

පැහැHp කරන ෙපnාපගැ@ඩා තවb වැf කර@න… ප4ෂෙc AයÅ ආකාර බලය බK එකu කරන ආයතන අතට 
ෙද@න, සහ රජය 3A@ භා3තා කරන AයÅ 3නය පnNපbN භා3තයට ඔaනට අවසර ෙද@න.”  28

 |මන වැය4 oයා aවb ගEබද වැAය@ව හාමතෙය@ මරණයට පL∫වන පnNපbNයක ෙය. ABනවා 

යැê ෙපෙනන, අ´කාරෙc ෙමම හැHයාව හLෙs, 3-වu@ අතර වැfෙය@ අවෙබTධය4 Nrයa@ පnNචාර 
ද4ව@නට පට@ ගbහ. 1921 fi_ මාසෙc ., කෘ≥ _±පාදන vûබඳ 3දÄාඥය@, අYථ ශාdත}ඥය@, සහ 

ෙමාdකs කෘ≥කාY?ක සමාජයට අêN g 3•ව3දÄාල ආචාYයවරැ 3A@ සාගතයට එෙර\ සමාජ ක?eව4 

v\eවන ලH. එ\ පළL සාමා5කය@ හැBයට vûගb අYථ ශාdත}ඥ _ෙකාලාê ෙකා@ඩ·tෙයs (Nikolai 
Kondratyev) සහ තාවකාpක රජෙc ආහාර ඇමNවරයා ෙලA@ AB සYෙග ෙපnාෙකාෙපා3i (Sergei Prokopovich; 
මැ4AE ෙගාYä ෙU සñප \තවNය4 g âවbපbකලාෙs. ඒකතõනා |dෙකාවා (Ekaterina Kuskova); 33ධ 

ෙ1ඛකය@, ෛවදÄවරැ, සහ කෘ≥ _±පාදන vûබඳ 3දÄාඥය@ gහ. ප4ෂෙc නායකය@ අතර දැf ෙd 

බලසEප@න g ෙගTYä ෙU සහාෙය@, fip මැද ෙව-. ක?eෙs _ෙයT5තය@ට ෙලs කැෙමෙනs Lණ 
ගැෙහ@නට අවdථාව4 ලබාගත හැä 3ය. ඒ ෙල_@ 3A@ ඔa@ Lණ ගැçම පnN4ෙ±ප äõෙම@ අනuරැවê. 

ඒ Lණ ගැçෙම@ පJව, ෙබා1ෙෂ34 සමහර ෙවනb ෙබා1ෙෂ34 නායකය@ පමණට වඩා ආෙsගÈ†ව 

හැAෙර@ෙ@ යැê 3dතර කර?@ ෙල_@ තව Kරටb ඒ ගැන සැක කර?@ ෙපාpBr]ෙරTෙs AB තම \තවu@ 
ෙවත පහත uyöව යැPය: “ෙE |dෙකTවා කා@තාව äAb හා_ය4 ෙනාකළ ]uê… අv ඇයෙU නම සහ 

ඇයෙU අbසන භා3තා කරL, සහ ඇය සමඟ හා ඇයෙU වැ_ අය සමඟ පා4≥ක g vOස ෙවN@ 3ලාසය4 

ෙදක4 බාර ග_L. ඒb එයට වඩා එහාට äAව4 ෙනාකරL.”  29

 අ@NෙE . ක?e සාමා5කය@ 3A@ ඔa@ෙU පnෙයTජනbවය ගැන සමහර ප4ෂ නායකය@ව හËdසවන 

ල-දහ. ජාතÄ@තර vûගැ{මට පාත} g 3දÄාඥය@ සහ රචකය@ ෙලA@, ඔa@ Aය1ල@ vටරãBය@ 3A@ ද 

ෙහා¿@ දැන AB අයê. එෙdම ඒ අය අතර ෙබාෙහT ෙදෙන4 1891 සාගතෙc . 3@Hතය@ ෙවතට ආධාර 

සපය@නට äáයාÈ† කYතවÄය4 ඉe කරන ලද අයê. තව Kරටb, ෙලTකය âරා AB අෙන|b 3-වu@ අතරb 
ඔaනට 33ධ සබඳතා Nrණ. ඒ _සා, ඉ1†ම සාYථක aවෙහාb අෙ¶4≥ත ගමනා@තයට ආහාර යා3 äයා 

ඔa@ට සහNක කර@නට âÅව@ ෙd ෙප_ණ. ‘|සo@ෙ@ ABන අයට ආධාර සපයන ක?eව' සඳහා යE 

ආකාරයක _ල තbවය4 ලබා ෙද@ෙ@ ද, එ3ට ඔa@ෙU නE භා3තයට ඉඩ .මට ඔa@ =දාන?@ ABයහ. 

 1921 fip 21 වැ_දා ෙබා1ෙෂ34 ආyöව අකමැbෙත@ ක?eව {තÄාDÂල කළහ. එය ‘හාමතෙය@ 

ABන අයට ආධාර සැප÷ම සඳහා g සමdත-රැAයාD ක?eව’ යැê නE කෙ°ය. එයට වහාම ‘රu |රැස’ 

ලාංජනය ෙදන ලH. රැAයාෙs ඇuළත සහ vටරB@ ද ආහාර, ෙබෙහb, සහ සbව ආහාර එකu කර අවශÄ අය 
අතර ෙබදා ෙද@නට එයට අවසර ලැrණ. ආහාර ෙබ.ම සඳහා අවශÄ ඕනෑම පnවාහන කáමය4 භා3තයට, 

ෙනා?ෙ1 ආහාර ෙබදන dථාන ඉH කරග@නට, සහ පOdථා{ය සහ පnාෙ-Èය වශෙය@ ක?e v\eවා ග@නට, 

“_Yෙ-ƒත vටරට සං3ධාන සමඟ _දහෙd කතාබහ කරගැ{ම සඳහා,” සහ සමහර අවdථාවල . “සාගතයට 

එෙර\ අරගලෙc . එ\ මතයට අDව වැදගb පn•න ගැන පOdථා{ය ෙහT මධÄම අ´කාOය 3A@ ග@නා ලද 
ෙමෙහ]E ගැන සාකiඡා කර@නටb," එයට අවසර ලැrණ.  ෙසT3යt ෙර5මෙc ඉNහාසය uළ එවැ_ වරපnසාද 30

vOනමන ලද ෙවනb äAK සං3ධානය4 ෙවනb äAK අවdථාවක . දä@නට ෙනාලැෙ™. රජය 3A@ _ල 

වශෙය@ NEP (යE තරමකට _හඬ ෙලසä@) හÆ@වා . මාස හතකරට පJව LÅ රට 3A@ම L∏ණ ෙද@නට 
යන ෙ‡දවාචකෙc පOමාණය අDව රජය 3A@ ඒ සහන ලබා .ම එ\ . A-ධ gවê. 

 RTsKhIDNI, 2/1/26847.28

 Heller, “Premier avertissement,” p. 141.29

 Ibid., p. 143.30
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 ක?eෙs පළL äáයාව4 gෙc සතÄල™´ක ප1pෙc පnධා_යා g පnධාන rෙෂා¶ Bෙඛා@ (Tikhon) සමඟ 
සEබ@ධතාවය4 v\eවා ගැ{මê. ඔ∏ 3A@ වහාම ‘|සo@ෙ@ ABන අයට ආධාර සඳහා g සමdත-රැAයාD 

සාමêක ක?eව’ All-Russian Ecclesiastical Committee for Aid to the Hungry) v\eවන ලH. 1921 fip 7 වැ_දා 

rෙෂා¶වරයා 3A@ AයÅ ප1p 3A@ හඬගා äයවන ලද pvය4 යැPය: “හාමතෙය@ ABන ජනගහනය4 |∫ 
මd aවb ආසාෙව@ අDභව කරා3, ඒb දැ@ ඇbෙb එය පවා äAb ෙලසä@ ෙසායා ගැ{මට හැäයාව4 

නැහැ. අෙය4 ෙකාෙ¨ ෙහT oෙයාb ඇෙහ@ෙ@ අෙඳTනා සහ ෙක¿Oය@. ජනතාවෙU මනස ?{මd කෑෙE Au3p 

වලටb හැOලා… ඔෙ™ සෙහTදරය@ට සහ සෙහTදOය@ට උදs කර@නට අත ෙද@න! ඔෙ™ ආග?ක කyඩායෙE 

සාමා5කය@ෙU අDමැNය ඇNව, LK, මාල, වළŒ, සහ ආග?ක vûරෑ සරසන සැරAp, සහ අෙන4 ෙවනb 
≈ජ{ය අගය4 නැN ප1pෙc වduව ඔබට |සo@ෙ@ ABන අයට සහාය Pම සඳහා පා3iœයට ගත හැäê.” 

 ප1pෙc සහාය ලබාගb පJව, ‘හාමතෙය@ ABන අයට ආධාර සැප÷ම සඳහා g සමdත-රැAයාD ක?eව’ 

රu |රැස, 4ෙsකYd (Quakers) සහ හYබt ŸවY 3A@ LලJන දැරෑ  ‘ඇෙමOක@ v\ටාධාර 
සං3ධානය’ (American Relief Association - ARA)  යනා. 33ධ ජාතÄ@තර සං3ධාන සEබ@ධ කර ගbහ. ඒවා 

Aය1ලම යහපb ෙලA@ පnNචාර දැ4gහ. එෙd aවද, ක?eව සහ ෙර5මය අතර සහෙයTගය පැවNෙc සN 

පහ4 කාලය4 පමX; ආyöව 3A@ ARA _ෙයT5තෙය4 සමඟ එකඟතාවය4 අbස@ කර Hන හයä@ පJව, 
එනE 1921 අෙගTdu 27 වැ_දා ක?eව 3Jරැවා හැOයහ. දැ@ ඇෙමOක@ අය පnථම ආහාර ෙතාග එව-., 

ෙල_@ට අDව ක?eව 3A@ එ\ අරLණ ඉe කර Nrණ: “|dෙකTවාෙU නම සහ අbසන” අවශÄ g කාYයය 

ඉeකර ඇත, ඉN@ ඒ පnමාණවbය. ෙE óරණය ද@ව?@ ෙල_@ ෙමෙd †ෙsය: 

ක?eව වහාම 3Jරැවා හO@න යැê මම ෙයTජනා කර?… රජයට 3රැ-ධ උ-ෙඝTෂණ äáයාකාõ හැHයාවට 
වරදකරැ ෙලA@ ෙපnාෙකාෙපා3i අbඅඩංúවට ෙගන මාස uන4 Aරෙගදරට දැ?ය ]uê… වහාම අ_|b 

ක?e සාමා5කය@ ෙමාdකs වp@ veවහ1 කළ ]uê, 33ධ පnෙ-ශවල පnධාන නගර වලට යව@න, 

KEOය මාYග පවා ඇuළb ඔaනට සEබ@ධතා පැවැbPෙE හැäයාව@ සE≈Yණෙය@ කපා හO@න, 
ඔa@ව ඉතා සñපෙය@ _õ4ෂණෙc Nයාග@න. ෙහට අv ෙකB ආyö _ෙsදනය4 _|b කර එය වැඩ 

äõම පnN4ෙ±ප කළ බැ3@ 3Jරැවා හOන ලදැê පnකාශ කරL. AයÅ âවbපbවලට ෙE vOසට _@දා 

äõම පට@ ග@න යැê උපෙදd ෙද@න සහ ‘JK Lරකරැව@ට’ සñප යැê ෙචTදනා කර, සහ තම@ෙU 
රෙt . උදs කරනවාට වඩා vටරට සංචාරයට උන@Kව4 ද4වන ෙහාඳ කර@නට කැමN QYÁවාç@ යැê 

äයා ඔa@ vට ෙබාෙහT ෙසê@ අප≤YNය පටව@න. ෙපාKෙs, ඔa@ පOහාසයට JKJ අය හැBයට 

ද4ව?@, ඊ ළඟ මාස ෙදක uළ . අöම වශෙය@ සNයකට වතාව4 ෙහT ඔa@ව සරදමට ල4 කර@න.  31

 ෙE pvෙc උපෙදd අ|රටම äáයාbමක කර?@, මාධÄ 3A@ ඒ ක?eෙs ෙdවය කරන ලද JපnA-ධ 
3-වu@ හැට ෙදනාට එෙර\ව rය|රැ පnහාරය4 Hයb කෙ°ය. ඒ pv සඳහා ෙයාදාගb Aරdතල පමණä@ ඒ 

අප≤YNයට පb කරවන ෙමෙහ]ෙE වාU ෙකෟශලÄය ෙප@වා ෙදê: “|සo@න එ4ක ෙස1ලE කර@න 

එපා,” (පnාsඩා, 1921 අෙගTdu 30); “|සo@ෙ@ සමෙ¶4ෂකය@” (Kommunisticheskii trud, 1921 අෙගTdu 31); 

“පnN3¶ලPයය@ට … ආධාර සඳහා ක?eව” (Izvestiya, 1921 අෙගTdu 30). අbඅඩංúවට ෙගන සහ vටමං කරන 

ක?eෙs සාමා5කය@ ෙවDෙව@ මැHහb ෙව@නට යE අෙය4 වෑයE කර-., ජYA@dä යටෙb ෙචකා \ සහාය 
_ලධාOෙය4 g ෙජTAÛ උ@•p4¨t (Josif Unshlikht), ෙමෙd පnකාශ කෙ°ය: “ඔබ äයනවා ක?eව äAb 

වරද4 කර නැතැê äයා. එෙd 3ය හැäê. ඒb එය සමාජෙc ?_J@ එකu කරන කාරණාව4 gවා, ඉN@ 

අvට ඒකට ඉඩ ෙද@න බැහැ. ඔබ ජලයට µජය4 දැEෙමාb, ඒක ඉ4මX@ L1 අH@න පට@ ග@නවා, 

සා®\කbවය ෙනාසලකා හO?@, ඉN@ ක?eව සමාජය uල L1 අH@න පට@ ගbතා… අvට ෙවන 
ෙතTරාගැ{ම4 NQෙy නැහැ, එය L1 වp@ම ගලවා පාගා දමනවා හැෙර@නට.”  32

 ඒ ක?eව ෙවDවට, ආyöව 3A@ “|සo@ෙ@ ABන අයට උදs äõම සඳහා g මධÄම ෙකා?සම” 

v\eවන ලH. එය 33ධ ජනතා ෙකා?dසාY වල A31 ෙdවකය@ ෙවN@ _මැg ඉතා ෙසෙම@ කට]u කරන 
_ලධාõවා.මය සං3ධානය4 3ය. අකාYය4ෂම බව සහ ªෂණය එ\ හැHයාව 3ය. 1922 oEහානෙc . සාගතය 

එ\ දරැ∫ 3පbNදායක තbවයට පbව Nrණ. ?pයන 30 කට ආස@න ජනතාව4 හාමතෙය@ ෙපÅනහ. 

මධÄම ක?eව 3A@ ?pයන 3 4 පමණ ජනතාවකට අකáමවb ෙලA@ සැප]E සහNක කර?@ ABයහ. ඊට 

 Ibid., pp. 148-149.31

 Ibid., p. 151.32
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ෙවනd ෙලසä@ රu |රැස, 4ෙsකYd, සහ ARA 3A@ Hනකට ?pයන 11 කට පමණ සපය@නට සමb gහ. 
ඒ දැවැ@ත ජාතÄ@තර සහනාධාර වෑයම Nrය . පවා, 1921 සහ 1922 යන වසරවල . ඊට හJ g ?pයන 29 

ක රැAය@ ජනතාවෙග@ අöම වශෙය@ ?pයන 5 4 වb |සo@න _සා ?ය oයහ.  33

 රැAයාව එෙත4 දැන AB අවස@ සාගතය පැවNෙc 1891 . ය. එකල හා_ A-ධ g පළාb වලටම (මධÄම-
රැAයාව, පහළ ෙවා1ගා, සහ කසඛdතා@ \ ෙකාටසකට) ෙමවර ද බ∏තර වශෙය@ හා_ A-ධ P Nrණ. එê@ 

400,000 සහ 500,000 අතර ජනතාව4 ?ය oයහ. ආyöව සහ සමාජය යන ෙදකම ෙපාKෙs –3ත ෙ™රාග@නට 

ඉතාමb දැf ෙලA@ සට@ වැKX. sලැf?Y ඉpi උ1යාෙනාs (Vladimir Ilych Ulyanov) නමැN තරැණ {óඥයා, 

එවක . සාගතෙය@ වැfෙය@ම බැට කෑ එ4 පnාෙ-Èය අගනගරය4 g සමාරා \ –වb gෙcය. ඒ පැbෙb එකම 
Q-´මතා යැê සැලෙකන ලද ඔ∏ |සo@ෙ@ ABන අය ෙවDෙව@ ආධාර සැප÷මට සහාය Pම පnN4ෙ±ප කළා 

පමණ4 ෙනාව, එයට පnA-´ෙcම 3රැ-ධතාවය දැ4Pය. ඔ∏ෙU \තවෙත4 පJව A\කළ පOH, “සාගතෙc 

ධනාbමක පnNඵල ෙබාෙහාමය4 ඇතැê පnA-´ෙc 3වෘතවම äය@නට sලැf?Y ඉpi උ1යාෙනාs _Yôත 
gවා. QYÁවාAය අê@ කරලා දාලා එන, 3ෙ•ෂෙය@ම නව කාY?ක _Yධන පංNයක ආගමනය ගැන… සාගතය, 

ඔ∏ පැහැHp කෙ°, 3නාශ කර@ෙ@ ය1පැන oය ගEබද වැAය@ෙU ආYíකයê, එê@ ඊ ළඟ අHයර වැf 

ඉ4මX@ පැ?ෙy3, එê@ ධනවාදයට පJව අ_වාYෙය@ම එන, සමාජවාදය කැඳවා3. සාගතය 3A@ භ4Nය 
3නාශ කර දමා3, tසාY ගැන 3තර4 ෙනෙE, ෙද3ය@ ගැනb.”  34

 වසර Nහකට පJව, ඒ තරැණ {óඥයා ෙබා1ෙෂ34 රජෙc පnධා_යාව ABය ., ඔ∏ෙU අදහd එෙලA@ම 

ෙවනd ෙනාP පැවNණ: සාගතෙය@ “හuරාට මර‰ය පහර4 එ1ල ෙවê,” සාගතය 3A@ එය කළ ]bතä. 

ෙම\ . හuරා gෙc සතÄල™´ක ප1pයê. “ෙද3ය@ ෙවDවට 3Kpබලය ඒ3. ගEබද වැAය@ එයට යාඥා කළ 
]uê; ඉහû@ එන äAK ඵලය4 දැෙන@නට කû@ ඔa@ට එ\ ඵලය දැෙ@3,” යැê 1918 වසෙY . ෙල_@ 

3A@ pෙයා_Ö ෙ4áA@ (Leonid Krasin) සමඟ රැ Aයාෙs 3Kpබලය v\ePම ගැන සාකiඡා  කර-. ≤ෙsය. 

ෙබා1ෙෂ34 ෙර5මය බලයට පb g වහාම සතÄල™´ක ප1pය සමඟ g සබඳතා පOහා_යට පb3ය. ප1pය 
සහ රජය අතර ෙව@Pම සහ ප1pය සහ පාසැ1, ස3ඥානයට සහ ව@දනා මානයට _දහස පnකාශය, සහ 

ප1pය සu AයÅ ෙ-පල ජනසu  äõම ගැන 1918 ෙපබරවාO 5 වැ_දා රජය _ෙsදනය කෙ°ය. ප1pෙc 

සාEපnදාêක ”?කාවට පහර එ1ල äõම ගැන Aය අDගා?කය@ට pයන ලද _ල pv හතරä@ BෙඛT@ 
rෙෂා¶වරයා තරෙc Aය 3ෙරTධය පnකාශ කෙ°ය. ෙබා1ෙෂ34වා.@ෙU හැHයාව එ@න එ@නම ජනතාව තවb 

|vත කරවන JÅ 3ය. AයÅ ප1p ≈ජා භාyඩ “අගැ]E” කර@නට ඔa@ _යම කළහ. සාEපnදාêක උbසව 

පැවැbෙව@නට _ය?ත Hනය@ \ . ම ආග?ක 3ෙරTÿ g කා_ව1 සං3ධානය කළහ. එෙdම, රãෙඩාෙනd \ 

ෙස@t සY5යd ෙU න±ටාවෙ•ෂ තැ@පb g ෙමාdකs අසල v\B BÉ_B සහ ෙස@t සY5යd මහා ආශ~මය 
අෙ-වවාදෙc ෙකෟuකාගාරය4 බවට හරව@නට යැê _ෙයTග කළහ. ෙල_@ෙU අණ මත කට]u කර?@, 

ෙබා1ෙෂ34 නායකය@ 3A@ හාමතය ෙ¨uව4 හැBයට ඉHOපb කර?@ ප1pයට එෙර\ව 3ශාල පOමාණෙc 

ෙමෙහ]ම4 ෙගන ය-. පාHpවරැ@ සහ rෙෂා¶වරැ@ අෙ@ක සංඛÄාව4 ඒ ෙව-.ද අbඅඩංúවට ෙගන NQX. 

 1922 ෙපබරවාO 26 වැ_දා රජෙc _ෙයTගය4 âවbපbවල පළ ෙකOණ. එê@ දැDE K@ෙ@,  “ප1pෙc 

ර@ ෙහT õH වp@ ඇN AයÅ වBනා වdÕ@ සහ ආග?ක වැදගb කම4 නැN AයÅ මැX4 ග1 වහාම රජයට 

පවරා ගැෙ@. ෙE ෙ-ව1 ‘Lද1 සඳහා g ජනතා ෙකා?dසාY කාYයාලය’ ෙවත යැෙවD ඇත. එතැ_@ ඒවා 
‘|සo@න සඳහා උදs කරන මධÄම ක?eව' ෙවත යවD ලැෙ™.” මාYu Lල . රජයට පවරා ගැ{E ඇරåණ. 

ප1pෙc වduව රජයට පවරාග@නට පැ?X කාyඩ සහ ප1pෙc අDගා?කය@ අතර ෙබාෙහT ගැeE හට 

ගbහ. දැf අවසනාව@ත A-´ය gෙc ඉවාෙනාෙවා පnා@තෙc |ඩා කාY?ක ටaම4 g Ùයා (Chuya) \ 1922 

මාYu 15 වැ_ Hනෙc . ය. හLදා කාyඩ රãdව AB vOසකට ෙවf තබා අDගා?කය@ ෙදාෙළාd ෙදෙන4 මරා 
දැ®හ. ඒ ස®ලඝාතනය වÄාජ ආකාරෙය@ ෙප@ව?@, ෙල_@ එය ආග?ක 3ෙරTÿ ෙමෙහ]E වැf äõම සඳහා 

ෙයාදා ගbෙbය. 

 S. Adamets, “Catastrophes démographiques en Russia soviétique en 1918-1923” (Doctoral thesis, EHESS, December 1955), p. 33

191.

 A. Beliakov, Yunost Vozhadya (The adolescence of the leader) (Moscow: Molodaya gvardiia, 1958), pp. 80-82, quoted in Heller, 34

“Premier avertissement,” p. 134.
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 1922 මාYu 19 වැ_දා, ෙපාpBr]ෙරTව අමතන p]මක ඔ∏ JâරැK සEමතය අවඥාවට ල4 කරන 
ආකාරය අDව, සාගතය ෙබා1ෙෂ34වා.@ෙU වාAයට හරවාෙගන එය හuර@ට මාරා@Nක පහර4 එ1ල කරන 

ෙලA@ ෙයාදාග@ෙ@ ෙකෙdදැê äයා ෙමෙd පැහැHp කෙ°ය: 

Ùයා \ A-ÿ@ ගැන, ෙපාpBr]ෙරTව ඒ ගැන කතා කරා3, මම \ත@ෙ@ ෙE ෙපරLෙy ෙපාK ෙමෙහ]ෙE 
ෙකාටස4 හැBයට, díර óරණය4 වහාම අDමත කරගත ]uê… ප1pෙc භාyඩ රජයට පවරා ග_-. 

පැ3-ද@ ඒ ගැන ෙප@වâ හැHයාව ගැන âවbපb äය@ෙ@ ෙමානවාදැê äයා අv සලක@නට \ෙb Nයා 

ගbෙතාb, ඒ වෙUම Bෙඛා@ rෙෂා¶වරයා පට@ ෙගන ඇN යB Âte හැHයාව ගැනb සලකා බැŒෙවාb, 

‘කÅ Aයෙc’ පැ3-ද@ óරණාbමක පහර4 අvට එ1ල කර@නට සැරෙසන සැලJම4 ෙගාඩනඟන බව 
ෙප{ යනව… මම \තනව අෙ¶ හuර@ J3ස1 ®ෙලTපාêක වැරã-ද4 කරනව äයල. ඇbෙත@ම ෙE 

ෙමාෙහාත ඔaනට වඩා වැfෙය@ අvට වාAදායක තbවය4 ෙගනැ3b. අvට Aයයට 99 4 තරE 

3•වාසê ඔaනට එෙර\ව මාරා@Nක පහර4 .ලා අvට තව දශක ä\පය4 Ndෙd අ1ලාෙගන ඉ@නට 
අවශÄ ෙවන පnධාන තැන අපට එê@ තහaරැ කරග@නට âÅව@ äයල. ඔaෙනාa@ව ක@න පට@ 

ග@න හාමෙb ඉ@න ජනතාවෙU ආධාරෙය@, ?pයන ගණ_@ මැõ ය-., රට âරාම පාර ෙදපස මළ?{ 

වp@ අප3ත} ෙවලා ය-., ෙE දැ@ සහ ෙE ෙවලාෙs පමණê —ඒ _සා අv එය කළ ]uê— තවමb 
අvට එකu කරගත හැä අDකEපා 3ර\ත ජවය සE≈Yණෙය@ ෙයාදවා, AයÅ ප1p ෙ-පල රජයට 

පවරා ග@න ඕන. ෙE තමê සා®\කය අvට වඩාbම උන@Kවä@ අvට සහාය ෙදන ෙමාෙහාත, සහ JÅ 

QYÁවාAෙc එකට එක4 කරන යා@ත}ණයට එෙර\ව සහ 'කÅ Aයෙc’ ආග?ක |ම@ත}ණකරැව@ට 

එෙර\ව අv සමඟ නැ© ABය හැä ෙමාෙහාත… ඒ _සා අv ?pයන Aය ගණ_@ ර@ රෑබ1 වduව 
එකu කරග@න ඕන (\ත@න සමහර ආශ~ම ෙකාපමණ ධනවb ද äයල!). ඒ පOමාණෙc වduව නැNව, 

රාජÄ වÄාපෘN කර@න බැහැ, ආYíක වÄාපෘN කර@න බැහැ, එෙdම, අෙ¶ වYතමාන තbවෙය@ නැËΩම 

කර@න බැහැ. වැය |ම4 aවb, අv ඒ ?pයන Aය ගණනක (rpයන aවද 3ය හැäê) රෑබ1 අරග@න 
ඕන. එය ෙE ෙමාෙහාෙb කර@න âÅව@. AයÅ සා4≥ ෙප@ව@ෙ@ අvට ෙමය ෙවනb ෙමාෙහාතක 

කර@න බැහැ äයලê. ම@ද, අෙ¶ එකම බලාෙපාෙරාbuව රඳ@ෙ@ සාගතය _සා අනuරැදායක 

තbවයකට පbව ඇN සා®\කෙc බලාෙපාෙරාbu J@Pම මතê. ඒ _සා ඔa@ අv Hහා ෙහාඳ එûයä@ 
බැ1ම ෙහලා3. නැbනE අöම ගාෙ@ äAb ගාණ4 නැNව බලා AΩ3. ඒ _සා මට ඒකා@තෙය@ම 

තහaරැ කර@න âÅව@ ෙE තමê ‘කÅ Aයෙc' පැ3-ද@ හැä óරණාbමක ෙලA@, äAම සමාව4 

ෙනාද4වන ෙලA@ කට]u කර?@, ඔaනට දශක ගණනාව4 යන uරැ මතකෙc ABන මෘග බවä@, 

පාගා දැ?ය ]u ෙමාෙහාත යැê äයල. මම ෙයTජනා කරනවා අෙ¶ සැලJE ෙE ආකාරෙය@ äáයාbමක 
කර@නට äයල: කp_@ සෙහTදරයා පමණ4 පnA-´ෙc කට]u කරê. |ම4 A-ධ aවb, ෙටÉාtdä 

සෙහTදරයා මාධÄය ඉHOෙc ෙහT මහජනතාව ඉHOෙc ෙප{ AB@ෙ@ නැහැ… මධÄම 3ධායක ක?eෙs 

වැfෙය@ම Q-´මb සහ ජවෙය@ vරැණ සාමා5කෙය4 Ùයා ෙවත යව@න ඕන, ෙපාpBr]ෙරTෙs 
සාමා5කෙය4 ෙවN@ සපයන වාœක උපෙදd සමඟ. ෙE උපෙදd äයා3 Ùයා \ . එයාෙU ෙමෙහය 

ෙව@ෙ@ පැ3-ද@ 3ශාල සංඛÄාව4, ප1pෙය භාyඩ රජයට පවරා ගැ{ෙE _ෙයTගයට පnචyඩbව 

පnN3¶ලවයක ඍÁව ෙහT වකáව සහභාı gවා යන ෙචTදනාවට වරදකරැව@ හැBයට, QYÁවාAෙය@ සහ 
JÅ QYÁවාAෙය@, අöම ගාෙy KAE ä\පය4 වb අbඅඩංúවට ගැ{මê. ඒ ෙමෙහ]ෙම@ ආප∏ 

ආවම, ඒ ªතයා සමdත ෙපාpBr]ෙරTව ෙවත සE≈Yණ වාYතාව4 කරා3. ඒ වාYතාව මත, 

ෙපාpBr]ෙරTව, යûb වාœකව, අ´කරණ අ´කාõ@ ෙවත _•œත උපෙදd _|b කරා3. එê@ 

äයැෙව@ෙන හැä ෙලසä@ Ùයා \ 3¶ලවකරැව@ ගැන නöව ඉ4මX@ 3භාග කර@න äයල. නöෙs 
පnNඵලය 3ය ]bෙb ෙවf තබා මරා දැñම. මහජනතාව ඉHOෙc කරන ෙවf තැµම4, Ùයා \ ‘කÅ 

Aයෙc’ 3ශාල සංඛÄාව4 එ4කම ෙමාdකs සහ අෙන|b පnධාන ආග?ක dථාන වp@ හැä තරE 

vOසකට ෙවf තැµම…පnNචාර ද4වන පැ3-ද@ හැä තරE පnමාණයකට සහ Lරyö QYÁවාAෙය@ හැä 
තරE පnමාණයකට අv ෙවf තබ@ෙ@ද, එê@ අvට වාA අbෙවD ඇත. අv ෙE ජනතාවට හැä 

ඉ4මX@ පාඩම4 උග@ව@න ඕන, දශක ගණනාව4 යනෙත4 3ෙරTධය පාන එක ගැන Au31ල4 

ඔaනට ඇN ෙනාෙවන තරමට.  35

 රහd ෙපා†Aෙc සNපතා වාYතා ද4වන අ@දමට, ප1pෙc භාyඩ රජයට පවරා ගැ{ෙE ෙමෙහ]ම එ\ 

උiචdථානෙc gෙc 1922 මාYu, අෙ¶n1, සහ මැê යන මාස වල . ය. A-ÿ@ 1,414 4 uළ පැවෙත?@, 
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පැ3-ද@, කනÄා ෙසාෙහා]Oය@, සහ ≈ජකය@ දහd ගණන4 අbඅඩංúවට ගැ_ණ. ප1pෙc වාYතා වලට 
අDව, ඒ වසෙY ., පැ3-ද@ 2,691 4 ද, ≈ජකය@ 1,962 4 ද, කනÄා ෙසාෙහා]Oය@ 3,447 4 ද ඝාතනය කරD 

ලැµය.  ෙමාdකs, ඉවාෙනාෙවT , Ùයා, dෙමා ෙල@d4, සහ ෙපෙටÉාග9ෑÖ \ පැ3-ද@ සඳහා 3ශාල ෙබා රැ නö 36

පnමාණය4 රජය 3A@ සං3ධානය කරන ලH. Ùලා \ A-ÿ@ට සNයä@ පJව, ෙල_@ෙU උපෙදd වලට අDව, 
ෙපාpBr]ෙරTව 3A@ ෙමෙහ]E ගණනාව4 ෙයTජනා කෙ°ය: “ෙ-වගැN සභාව සහ rෙෂා¶වරයාව අbඅඩංúවට 

ග@න, වහාම ෙනෙමê, තව සN ෙදකකට පJව සහ තව මාසය4 ඇuළත .. Ùයා \ A-ධ ෙවන දෑ ගැන 

මහජනතාව දැDවb කර@න. සNයä@ පJව Ùයා වල පැ3-ද@ Aය1ල@වම සහ o\ සාමා5කය@ව නö 

මඟට ෙග@ව@න. AයÅ 3¶ලPය නායකය@ට ෙවf තබ@න.”  37

ෙපාpBr]ෙරT ෙවත යවන uyöවä@, ජYA@dä ෙමෙd දැ4Pය: 

rෙෂා¶වරයා සහ ඔ∏ෙU අDගා?කය@… ප1pෙc භාyඩ රජයට පවරා ගැ{ම ගැන 3වෘතවම 

පnNෙරTධය ද4වN… Bෙඛා@ සහ ෙ-ව සභාෙs වැfෙය@ පnNචාර ද4වන සාමා5කය@ අbඅඩංúවට 
ග@නට අvට දැනටමb පnමාණවb තරමට සා4≥ ඇත. GPU  (රාජÄ ෙ-ශපාලන අධÄ4ෂක මyඩ ල 

පOපාලනය) \ දැ4ම අDව: (1) Bෙඛා@ සහ ෙ-ව සභාව අbඅඩංúවට ග@නට JKJ කාලය පැ?ණ ඇත; 

(2) නව ෙ-ව සභාව4 තැ{ම සඳහා අවසර Hය ]u ෙනාෙs; (3) ප1pෙc භාyඩ රජයට පවරා ගැ{මට 
පnNෙරTධය ද4වන AයÅ පැ3-ද@ ජනතාවෙU හuර@ යැê නE කර ෙවා1ගා පnෙ-ශය@\ සාගතෙය@ 

වඩාbම දැf ෙd ෙපෙළන තැනකට veවහ1 කර යැ3ය ]uê.  38

 ෙපෙටÉාග9ෑඩෙc පැ3-ද@ 77 4 කඳaරැ ෙවත යැ3ණ; 4 ෙදෙන4 මරණයට _යම gහ. ඔa@ අතර 

ෙපෙටÉාග9ෑඩෙc පnධාන rෙෂා¶වරයා g ෙබ@ජ?@ ද 3ය. ඔ∏ව 1917 . ෙතTරා පb කරගD ලැQෙවä. ඔ∏ 
අDගා?කය@ අතර ඉතා ජනvnයbවය4 අb3¿ අෙයä. එ\ උbපnාසය gෙc, ඔ∏ ප1pය සහ රජය ෙව@ äõම 

ගැන ඉතා තH@ කතා කළ අය අතර ABය ල-ෙද4ද Pමê. ෙමාdකs වල පැ3-ද@ සහ o\ය@ 148 4 කඳaරැ 

ෙවත යවන ලH. 6 කට මරණය _යම P ඒවා වහාම äáයාbමක කරන ලH. ෙමාdකs වල ෙඩානdෙකාê 
(Donskoi) ආශ~මෙc Bෙඛා@ rෙෂා¶වරයා දැf ආෙs4ෂණය යටෙb රඳවා තැrණ. 

 ෙමාdකs වල පැවbaණ ෙE {Nමය 3\Å අවස@ P සN ä\පයකට පJව, 1922 fi_ 6 වැ_දා, මහා 

මහජන නö 3භාගය4 ඇරåණ. එය ෙපබරවාO මාසෙc අග . Aට âවbපb වp@ දැDE ෙද?@ Nෙබන ල-දä: 
“ෙසT3යt ආyöවට එෙර\ව කරන ලද පnN3¶ලPය සහ ත}dතවා. කට]u ගැන,” සමාජවා. 3¶ලPයවා.@ Nd 

හතර ෙදෙන4ට ෙචTදනා එ1ල gහ. 1918 අෙගTdu 31 වැ_දා ෙල_@ව ඝාතනය äõෙE උbසාහය ගැනb, සහ 

ටැEෙබාs \ ගEබද වැAය@ෙU 3¶ලව සඳහා සහභාı Pම ගැනb ඔa@ට එ1ල g ෙචTදනා gහ. 1930 ගණ@ 

වල . යû යûb Hග හැෙරන පOදYශනය4 ෙලA@, ෙචTදනා ලැÃ අයවÅ@ අතර සැබෑ ෙ-ශපාලන නායකය@ ද 
ABයහ. අවරහE ෙගාtd (Avraham Gots), සහ f?N} ෙඩානdෙකාê (Dimitri Donskoi) පnLඛ ‘සමාජවා. 

3¶ලPයවා. ප4ෂෙc මධÄම ක?eෙs' සාමා5කය@ ෙදාෙළාd ෙදනා එ\ gහ. අෙන4 අයට එෙර\ව “ඔa@ෙU 

අපරාධ පාෙපTiචාරණෙය@” සා4≥ සපය@නට යැê අපරාධ අDකාරකය@ ෙවN@ ඔaනට උපෙදd ලැrණ. 
ෙහෙ1@ කැOෙයY ඩා’@කaස (Hélène Carrère  d’Encausse) ෙප@වා . ඇN පOH, ෙමම නö 3භාගය uû@, 

“ෙචTදනා කáමය4 හැBයට ‘රැAය@ ෙබT_4කා’ කáමය 3භාග කර බල@නට අ´කාOයට අවdථාව4 පෑHණ. එ\ . 

අවශÄ එක තද ෙචTදනාව4 පමX, එය —1918 Aට සමාජවා. 3¶ලPයවා.@ ෙබා1ෙෂ34 පාලනයට 3රැ-ධ gවා 
යන සාධකය— ද4ව?@ ෙබා1ෙෂ34 පnNපbN වලට ද4වන ඕනෑම 3රැ-ධbවය4 යD, අවසාන 3ග9හෙc ., 

ජාතÄ@තර QYÁවාAය සමඟ සහෙයTගය ද4වන äáයාව4 ෙවê.”  39

 ෙමම ]4Nය ගැන g පැරfය අවසානෙc ., “ත}dතවා.@ට” මරණ දºවම _යම 3ය ]u යැê äයා 

අ´කාOය 3A@ හJරැවන ලද ෙ-ශපාල_ක පnදYශන uû@ දැ4Pෙම@ පJව, සමාජවා. 3¶ලPයවා. ප4ෂෙc 

 Russkaya Pravoslavnaya tserkva i kommunisticheskoe gosudarstvo, 1917-1941 (The Russian Orthodox Church and the Communist 36

state, 1917-1941) (Moscow: Terra, 1996), p. 69.

 Dmitry Volkogonov, Lenin: toliticheskii portret: v dvukh knigakh (Lenin: A political portrait) (Moscow: Novosti, 1994), p. 346.37

 Ibid.38

 Hélène Carrère d’Encausse, The Russian Syndrome: One Thousand Years of Political Murder (New York: Holmes & Meier, 1992), p. 39

400.
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ෙචTදනාවට ල4 g නායකය@ ෙදාෙළාd ෙදනාට මරණ දºවම _යම 3ය. 3ශාල වශෙය@ veවහ1ව AB 
රැAයාD සමාජවා.@ 3A@ සං3ධානය කරන ලද, ජාතÄ@තර පnජාව ෙවN@ එ1ල g 3ෙරTධතා දැ4PE හLෙs, 

සහ එ් සමඟම ගEබද පැNවල සමාජවා. 3¶ලPයවා. පා4≥ක නැ© එන දැf තYජනය හLෙs, ඒ දºවE එක 

ෙකා@ෙ-Aය4 යටෙb අb\eවන ලH. එනE, “සමාජවා. 3¶ලPය ප4ෂය AයÅ |ම@ත}ණකාõ, කැරpකාõ, සහ 
තdත}වා. äáයා නවතා දම@ෙ@ය” යන ෙකා@ෙ-Aය මතê. 1924 ජනවාO මාසෙc . මරණ දºවE, වසර පහ4 

කඳaරැ uළ රãඳaE කර තැµම ද4වා අö කරන ලH. Aරකරැව@ව äAදා _දහd ෙනාකරන ලද බව äය@නට 

Daමනාය. ජාතÄ@තර මතය සහ ගEබද වැAය@ෙU කරã1ල4 ගැන තYජනය4 ෙබා1ෙෂ34 නායකbවයට 

නැN P ය-., ඔa@ව 1930 ගණ@ වල . ෙවf තබා මරා දැ?ණ. 

 ෙමම සමාජවා. 3¶ලPයවා.@ට එෙර\ව A-ධ g නö 3භාගය, 1922 fi_ 1 වැ_දා බලාbමක g නව 

දyඩන {N සංග9හය 3පරමට ල4 g පnථම අවdථාව4 gෙcය. ෙල_@ 3A@ එය Hග හැරැ∫ ආකාරය ගැන  

සñප ෙලA@ ෙසායා බැ†ම4 AK කෙ°ය. A31 ]-ධය අවස@ P Nrය ., සහ “]∏JŒ ෙලA@ uර@කර දැñම” 
තව Kරටb ]4N සහගත කර@නට ෙනාහැä ෙව-., ෙ-ශපාලන හuර@ට එෙර\ව අවශÄ සE≈Yණ 

පnචyඩbවය භා3තා äõමට අවසරය ලබා .ම එම {N සංග9හෙc එක කාYයය4 gෙcය. {N සංග9හෙc පළL 

කe සටහන 1922 මැê 15 වැ_දා ෙල_@ට ෙප@වන ලH. අ´කරණය vûබඳ ජනතාවෙU ෙකා?dසාY g 
|Ydäට ෙමෙd vûuරැ ෙද@නට එය äයැg ෙල_@ |vත gෙcය: “මෙU මතය අDව මරණ දºවමකට ඉ1ŒE 

කරන අවකාශය තව ෙබාෙහT Kරකට 3ශාල කර@න ඕන, සහ එයට ෙම@ෂ34වා.@ෙU, සමාජවා. 

3¶ලPයවා.@ෙU, සහ අෙන4 අයෙU AයÅ කට]u ඇuළb කර@න ඕන. vටරටට පලවා හOන එක ඇuළb 

අŒb දºවම4 _Yමාණය කර@න. ඒ වෙUම ෙE AයÅ කට]u ජාතÄ@තර QYÁවාAයට සEබ@ධ කර@න 
âÅව@ යE සñකරණය4 ෙසායාග@න.”   40

දවd ෙදකකට පJව ෙල_@ නැවතb pPය:  

|Ydä සෙහTදරයා, ඔබ ෙE අන≈රක ෙ˜දය ගැන p¯ කe සටහන {N සංග9හයට ඇu1 කර@න ඕන… 
ෙබාෙහT Kරට එය ෙහාඳට පැහැHpê. අv 3වෘතව —පe ෛනNක පද වරෙහ@ පමණ4 ෙනාව— 

ෙ-ශපාල_කව ]4N සහගත A-ධා@තයකට සහාය ෙද@න ඕන, එ\ අවශÄතාවය සහ çමා ෙප@Pෙම@, 

එය තමê ôෂණෙc සාරය සහ අ˘ෙ¶nරණය ෙව@ෙන. ôෂණය අවස@ කර@න ෙහT එය |මන ෙහT 
ආකාරයä@ යටපb කර@න උසා3 3A@ äAම 3Hයä@ කට]u කළ ]u නැහැ. එෙd äõම යD 

රãවΩම4. ඔa@ එය díර පදනම4 ලබාෙද@න ඕන. ôෂණෙc |මන ෙහT ආකාරය4 ගැන රãවΩම4 

ෙහT වංචාව4 නැNව එ\ AයÅ A-ධා@ත පැහැHpවම {තÄාDÂල කර@න ඕන. එය හැä තරE 3වෘත 

ආකාරයä@ 3´මbව සකd කර@න ඕන: අvට උවමනා අවශÄෙවන ඕනම අවdථාවක . ෙයාදාගත 
හැäෙවන 3¶ලPය {Nමය ස3ඥානය4 HOගැ@Pමê.  41

 ෙල_@ෙU උපෙදd වලට අDව, දyඩ {N සංග9හය 3A@ පnN3¶ලPය කට]u යD “3¶ලPය _Yධන 

පංNය 3A@ ෙසT3යt ශ~?කය@ට සහ ගEබද වැAය@ට K@ බලයට පහර .ම සඳහා ෙහT එය අdථා÷ කරන 
අරLෙණ@,” ග@නා ඕනෑම äáයාව4 හැBයට හැ¿@aX. එෙdම, “ෙකා?]_dt කáමෙc වලංú බව, සහ ධනවා. 

කáමෙc dවභා3ක අDපnා¶Nකයා ෙලA@ ෙ-පල සාධාරණ ෙලA@ ෙබ.ම, හÆනාගැ{මට අෙපාෙහාසb වන 

ජාතÄ@තර QYÁවාAෙc වාAය සඳහා ග@නා ඕනෑම äáයාව4, සහ බලෙය@, හLදා මැHහbPෙම@, ආYíක 
සEබාධක වp@, ඔbu ෙdවෙය@, âවbපbවලට {Nමය ෙනාවන ෙලA@ LලÄ සැප÷ෙම@, සහ ෙවනb අෙන4 

ආකර වp@ තbවය ෙවනd කර@නට ග@නා ඕනෑම äáයාව4,” පnN3¶ලPය කට]u යැê සැලäණ. 

 3¶ලවය4, කැරã1ල4, කඩා ක¶ප1කාõ äáයාව4 සහ ඔbu ෙdවය යනා. වශෙය@ පnN3¶ලPය äáයාව4 

ෙලස වYıකරණය g ඕනෑම වරද4 සඳහා වහාම ලැෙබන දºවම gෙc මරණයê. එෙdම “ජාතÄ@තර 
QYÁවාAයට සහාය සපයත හැä” ඕනෑම සං3ධානයක සහභාıbවය ෙහT එවැ@නකට සහාය .මb එම 

පnN3¶ලPය වරද4 හැBයට සැලäණ. “ජාතÄ@තර QYÁවාAයට පnෙයTජනවb 3ය හැä ෙපnාපගැ@ඩා” පවා වසර 

uනකට ෙනාඅö කාලය4 Aරගත 3ය හැä නැbනE –3ත කාලයටම veවහ1 කරත හැäෙවන පnN3¶ලPය 
අපරාධය4 හැBයට සැලäණ.  

 Lenin, Polnoe sobranie sochinenii, 54:189.40

 Ibid., p. 198.41
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 ෙ-ශපාලන පnචyඩbවය {තÄාDÂල äõමb සමඟ ආෙs රහd ෙපා†Aය ඇuළත A-ධ g නා?ක 
ෙවනdකE ä\පයä. ඒවා 1922 L1 කාලෙc . සාකiඡා කරන ලද දෑ gහ. 1922 ෙපබරවාO 6 වැ_දා {Nයä@ 

ෙචකා ®ෙලTbපාටනය 3ය. අභÄ@තර කට]u සඳහා g ජනතාවෙU ෙකා?dසාY බාරෙc, එය ෙවDවට ඒ 

අවdථාෙs . ම ‘රාජÄ ෙ-ශපාලන අධÄ4ෂක මyඩල පOපාලනය’ (Gosudastvennoe politicheskoe  upravlenie; 
GPU) v\ටවD ලැµය. නම ෙවනd ෙකරැණb, ෙdවක සහ පOපාලන ව“හය එයාකාරෙය@ම පැවNණ. එê@ 

ආයතනය එෙලA@ම පැවóම තව Kරටb ඉහළ මtටමä@ ආර4ෂා 3ය. නෙE ෙවනස උŒ¶පා දැ4gෙc ෙචකා 

ය@න අNෙYක ආයතනය4 ෙලA@ පැවN බවê. එනE එය පnධාන වශෙය@ තාවකාpක gවä. නLb GPU 
ය@න díර කා†න 3ය. ෙම\ . ෙ-ශපාලන මැඬ†E සහ පාලනය සඳහා එක 3ට සෑම තැනක . ම දä@නට 
හැä යා@ත}ණයක තbවය එයට \?3ය. ජනතාව සහ රජය අතර AයÅ ගැeE 3ස˙ම සඳහා ôෂණය 

ආයත_ක ෙලA@ ෙයාදා ගැ{ම {තÄාDÂල äõම, ෙE නම ෙවනd äõම veපස NQX. 

 නව දyඩ {N සංග9හෙc අŒb දºවම4 gෙc –3ත කාලයටම රෙට@ veවහ1 කර දැñමê. එ\ . 
ආෙයb U.S.S.R. ෙවත පැ?Xය ෙහාb vûගැෙන@ෙ@ 4ෂXක මරණ දºවෙම_. එය 1922 තරE L1 කාලයක . 

භා3තයට ගැDX. ඒ ෙබා1ෙෂ34වාදයට 3රැ-ධ ෙවනවා යැê සැක කළ JපnA-ධ 3-වu@ 200 කට ආස@න 

සංඛÄාව4 .Yඝ කාලයකට veවහ1 කර තබන ලද ෙමෙහ]ම4 uû_. ඔa@ අතර AB කැü ෙපෙනන චOත 
gෙc, ඒ වසෙY fip 27 වැ_දා 3Jරැවා හOන ල-දා g ‘සාගතයට එෙර\ව සට@ වැH සමාජ ක?eව’ සමඟ එ4 

g ෙබාෙහT â-ගලය@ gහ.  

 1922 මැê 20 වැ_දා ජYA@dä ෙවත pයන .Yඝ pvයක, ෙල_@ 3ස1 සැලJම4 ඉHOපb කෙ°ය, 

“පnN3¶ලPයවා.@ට සහාය K@ AයÅ ෙ1ඛකය@ සහ úරැවරැ@ vටරටට veවහ1 äõම.. ෙE ෙමෙහ]ම ඉතා 
පnෙsශෙම@ සැලJE කළ ]bතä. ඒ සඳහා 3ෙ•ෂ ෙකා?සම4 පb කළ ]uê. ෙපාpBr]ෙරTෙs AයÅම 

සාමා5කය@ සෑම සNයකටම පැය ෙදක uන4 ෙපාb සහ âවbපb üරා බල@නට කාලය වැය කළ ]uê… 

ෙ-ශපාලන අóතය, රãäයාව, සහ úරැවරැ@ෙU සහ ෙ1ඛකය@ෙU සා\තÄ කට]u ගැන ෙතාරuරැ කáමාDÂලව 
එකu කළ ]uê.” 

 ෙල_@ මාYගය ෙප@gෙc උදාහරණය4 මාYගෙය@: 

උදාහරණය4 හැBයට, ආYíක 3මJම (Ekonomist) සඟරාව සEබ@ධව äsෙවාb එය පැහැHpවම ‘JK 
Lරකරැව@ෙU’ කට]bත4. ෙතවැ_ කලාපෙc කවරෙc (ෙහා¿@ \ෙb තබාගත ]uê.: ඒ තරE ඈත 

කාලයක .!) AයÅ අපරාÿ හa1කාරය@ෙU නE ලැêduව4 ඇත. ඔa@ Aය1ල@ම veවහ1 äõම 

සඳහා {තÄාDÂල JKdස@ හැBයට මම \තනවා. ඔa@ හැෙමTම ?ත} ස@ධානෙc අපරාධ සහායකය@ 

සහ පnN3¶ලPයවා.@ äයා සෑම ෙකෙන4ම ද@නවා. එ\ ෙdවක, ඔbu කරැව@, සහ ෙයෟවනෙc අයව 
ª≥ත කරවන ප-ධNයä@ ඔa@ හැ. AB@ෙ@. ඔa@ව ෙසායා o\@ අ1ලාෙගන, කáමාDÂලව සහ 

සං3ධානාbමක 3Hයකට Aරගත කරලා, සහ vටරටට veවහ1 කර@න හැäවන ආකරයට Aය1ල සකd 

කර@න ඕන.  42

 මැê 22 වැ_දා ෙපාpBr]ෙරTව 3A@ 3ෙ•ෂ ෙකා?සම4 v\eවන ලH. කැමෙනs, |Ydä, (ජYA@däෙU 

සහායකය@ ෙදෙදනා වන) උ@•p4t, සහ වැAp මැනtෙසs (Vasily Mantsev) යනා.@ව අbඅඩංúවට ගත ]u 

සහ රB@ veවහ1 කළ ]u 3-වu@ ගැන ෙතාරතරැ එකu කර@නට පb කළහ. එයාකාරෙය@ Lp@ම 
veවහ1 කරන ලද ෙදෙදනා gෙc ‘සාගතයට එෙර\ව සට@ වHන සමාජ ක?eෙs’ පnධාන නායකය@ g සYෙග 

ෙපnාෙකාෙපා3i සහ ඒකතOනා |dෙකාවා gහ. අෙගTdu 16 සහ 17 වැ_ Hනය@ \ ., JපnA-ධ 3-වu@, 

දාYශ_කය@, ෙ1ඛකය@, ඉNහාසඥය@, සහ 3•ව3දÄාල ආචාYයවරැ යනා. වශෙය@ 160 ෙදෙන4 

අbඅඩංúවට ගැ_ණ. ඔa@ව සැ¶තැEබY මාසෙc . veවහ1 ෙකOණ. ලැêduෙs Nr සමහර නE ජාතÄ@තර 
වශෙය@ ඒ ෙව-. ද පnA-ධ g අතර සමහර අය ඉ4මX@ එම තbවයට පbෙවන  අයê: _ෙකාලාê බරfෙයs 

(Nikolari Berdyaev), සYෙග Q1ගෙකාs (Sergei Bulgakov), ෙසEෙයා@ ෆෑ̊@4 (Semyon Frank), _ෙකාලාê 

ෙලාdä (Nikolai Loski), ෙලs කාරස3@ (Lev Karsavin), flයෙඩාY dෙටප@ (Fyodor Stepun), සYෙග 
ටෲෙබtdෙකාê (Trubetskoi) , ඇෙල4සැ@ඩY ඉdෙගTs (Isgoev) , ?කාෙය1 ඔෙසා Yo@ (Ossorgin) , 
ඇෙල4සැ@ඩY äෙසෙවටY (Kiesewetter). ආප∏ U.S.S.R. බලා ආෙවාb වහාම ෙවf තබනවා ය@න තම@ ද@ෙ@ 

 Ibid., pp. 265-266.42
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යැê äයා ඔa@ට pයැ31ලකට අbස@ කර@නට A-ධ 3ණ. Èත ඍuවට අ¿න එක කබාය4, oEහානයට 
අ¿න එක කබාය4, එක =t කtටලය4 සහ මාරැ කර@නට ඇÆE කtටලය4, _@දට අ¿න ෂYt ෙදක4, ෙEd 

|tටE ෙදක4, යට ඇÆE ෙදක4, සහ 3ෙ-ශ Lද1 වp@ ෙඩාලY 3dස4 පමණ4 ෙE අයට රãෙගන යා හැä 

3ය. 

 ෙමම veවහ1 äõE වලට සාමා@තරව, සැක කට]u යැê Aතන ෙදවැ_ ෙපෙ° 3-වu@ Aය1ල ගැන 

ෙතාරuරැ එකu äõෙE පnNපbNෙc රහd ෙපා†Aය ෙය. ABෙcය. 1922 අෙගTdu 10 වැ_දා _ෙsදනෙය@ 

සංග9හ ගත g {Nය අDව ඔa@ව එ4ෙකT පOපාලන තනuරැ වp@ පහළ දැñම ෙහT නැbනE රෙt K±කර 

පළාbවලට vටමං äõමට _ය?ත gහ. සැ¶තැEබY 5 වැ_දා ජYA@dä Aය සහායක උ@•p4¨t ෙවත 
ෙමෙd pයන ලH: 

උ@•p4¨t සෙහTදරයා! 3-වu@ ගැන තබාග@නා pvෙගාD සEබ@ධෙය@, ෙE කáමය äA ෙdbම 

පnමාණවb තර?@ ]u =4ෂම බවä@ නැහැ. [යෙකාs] අෙග9ාෙනs (Yakov Agronov) o\@ _සා, දැ@ 
අvට ෙමය _යමාකාර ෙලA@ සං3ධානය කරග@නට හැäයාව ඇN äAෙව4 නැN බවê ෙපෙන@ෙ@. 

සරාêdä (Zaraysky) තවමb තරැණ වැfê. මට ෙප@ෙ@  අv äAයE ෙහT පnගNය4 ලබාග@නට නE, 

ෙම@A@dä (Menzhinsky) ට A-ධ ෙවනවා ෙE සEබ@ධෙය@ කට]u ඔ∏ෙU අතට ග@නට… _Nපතා 
âරව@නට සහ යාවbකා†න කර@නට හැä පැහැHp සැලJම4 තනා ගැ{ම අතÄාවශÄයê. 3-වu@ව 

කyඩායE සහ උප කyඩායE හැBයට වYıකරණය කළ ]uê: 

1. âවbපbකලාෙs.@ සහ ෙ-ශපාලනඥය@ 

2. අYථ ශාdත}ඥය@: ෙමතැන . උප කyඩායE ඉතා වැදගb: (a) LලÄ සපය@න@, (b) ඉ@ධන 4ෙ±ත}ෙc 
ෙdවකය@, (c) පnවාහන 3ෙ•ෂඥය@, (d) ෙවෙළ@ඳ@, (e) ස®පාකාර ගැන අbදැ≤E ඇN â-ගලය@, 

යනා. වශෙය@ 

3. තා4ෂXක 3ෙ•ෂඥය@: ෙමතැන . ද උප කyඩායE ඉතා වැදගb: (a) ඉං5ෙ@රැව@, (b) කෘ≥ 
_±පාදන 3ෙ•ෂඥය@, (c) ෛවදÄවරැ@, යනා. වශෙය@ 

1. ෙ1ඛකය@ 

4. 3•ව3දÄාල කíකාචාYයවරැ@ සහ ඔa@ෙU සහාකය@, යනා. වශෙය@ 

ෙමවැ_ AයÅ â-ගලය@ ගැන ෙතාරuරැ 3ෙ•ෂ ෙදපාYතෙE@u වලට යැ3ය ]uê. එ\ . 

‘3-වu@ ගැන g පnධාන ෙදපාYතෙE@uව’ 3A@ ඒවා සමdතය4 ෙලA@ ගැලvය ]uê. සෑම 

3-වෙත4 සඳහාම ඔ∏ ගැනම g pvෙගාDව4 Nrය ]uê… ෙE ෙදපාYතෙE@uෙs අරLණ 

සරලව ඒ≤ය â-ගලය@ veවහ1 äõම ෙහT අbඅඩංúවට ගැ{ම ෙනාව, නLb 3-වu@ 
සEබ@ධෙය@ ෙපාK ෙ-ශපාලන කට]u සහ පnNපbN සඳහා දායකbවය සැප÷ම යැê අෙ¶ මනස 

uල පැහැHp 3ය ]uê. ඔa@ව පාලනය කළ ]uê, සñප ෙසTHAෙය@ ABය ]uê සහ ඔa@ව 

ෙබදා ෙව@කර තැrය ]uê. එෙdම දැනටමb ෙසT3යt ෙර5මයට සහාය ද4ව@නට =දානE අය, 
එෙd යැê ඔa@ෙU වද@ වp@ සහ äáයා කලාපෙය@ ෙප@වන අය, ඒ අයව තනuරැ වp@ ඉහළ 

දැñම සඳහා කට]u කළ ]uê.  43

 දවd ä\පයකට පJව ෙල_@ 3A@ dටාp@ ෙවත .Yඝ {Nමය සටහන4 යැPය. එ\ රැAයාෙs ABන 
AයÅ සමාජවා.@, 3-වu@, සහ pබර1වා.@ “සහNක ෙලස ◊-ධකරණය” කළ ]bෙb ෙකෙdද යන පn•නයට 

3යරැ ෙලසä@ නැවත නැවතb සඳහ@ කරන ෙබාෙහT 3dතර ඇuළb 3ය. 

ෙම@ෂ34වා.@, ජනvnයවා. සමාජවා.@, කැෙඩt, යනා.@ veවහ1 කර@ෙ@ ෙකෙdද යන ගැටÅව ගැන 

මම ෙම\ . පn•න ä\පය4 මu කර@නට කැමNê. ෙමම කාරණාව මu gෙc මම ෙනාAB අවdථාවක, 
සහ එය තවමb පnමාණවb ෙලA@ සැලä1ලට ල4ෙවලා නැහැ. AයÅම ජනvnය සමාජවා.@ LpDâටා 

දමන óරණය දැනටමb ගbතාද? [අ@ෙÔ] ෙපෙචෙඛාෙනාs (Andrei Pechekhonov), [ඇෙල4සැ@ඩY] 
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මයෙකාB@, [ඒ.–.] ෙගTY@ෙෆ1Ö (Gornfeld), [එ@.] ෙපBÉ•ෙචs (Petrishchev), යනා.@ වැ_ අය? ඔa@ 
වැ_ අයව veවහ1 කර@න කාලය පැ?ණ ඇතැê äයා මම Aතනව. ඔa@ කපB _සා ඔa@ සමාජවා. 

3¶ලPයවා.@ට වඩා වැfෙය@ අවදානE අය. අvට [ඇෙල4සැ@ඩY] ෙපාටÉෙසාs (Alexandr Potresov), 
[ඇෙල4සැ@ඩY] ඉdෙගාෙයs (Isgoev), ආYíක 3මJම  (Ekonomist) සඟරාෙs ABන ඔසෙරාs (Ozerov) 
සහ තවb ä\ප ෙදෙන4 ඇuÅව එ\ ඉNO කාYය මyඩලය ගැන ද එෙdම äව හැäê. එයටම 
ඇuළb 3ය ]bෙb [වැAp] ෙරාසාෙනාs (Vasily Rozanov) වෙU (3•වා ස ෙනාකළ ]u, ෛවදÄවරයා), 

3UෙඩාY≥4 (Vigdorshik) (?úෙලT (Migulo) හO ඒ වෙU නම4 Nයන), Œ]ෙබාs _ෙකාෙලsනා 

රãÖෙච@ෙකT (Lyubov Nikolaevna Radchenko) සහ ඇයෙU තරැණ HයXය (ඒ කා@තාව@ ෙදෙදනා තමê 

ෙබා1ෙෂ34වාදෙc නරකම හuර@ හැBයට ෙපෙන@ෙ@), සහ එ@. ඒ. ෙරාdෙකාs (Rozhkov) (ඔ∏ව 
veවහ1 කළ ]uê, äAෙdbම ඔ∏ව හද@න බැහැ) ෙම@ෂ34වා.@ව … මැනtෙසs-ෙමA@ (Mantsev-
Messing) ෙකා?සම ලැêdu හැHය ]uê. ෙE vOස Aය ගණනä@ වහාම veවහ1 කළ ]uê. රැAයාව 

පළL හා අවසාන වතාවට vOAK äõම අෙ¶ වගäමê… ෙපෙටÉාග9ෑඩෙc “ෙ1ඛකය@ෙU _වෙd” (House of 
Writers) ABන AයÅ කYතෘවරැ@ද, vට P යා ]uê. උඩ Aට පහළට ඛාäs (Kharkiv) vO4සා බැpය 

]uê. වYතමානෙc . අvට äAම අදහස4 නැහැ එ\ A-ධ ෙව@ෙ@ |ම4දැê äයා; ඒක හOයට ෙවන 

රට4 වෙU. සමාජවා. 3¶ලPයවා.@ෙU නö සමා¶ත g සැෙනä@, හැä තරE ඉ4මX@ නගරය 
රãfක1 ◊-ධකරණයට ල4 කළ ]uê. ෙපෙටÉාග9ෑඩෙc ABන AයÅ ෙ1ඛකය@ සහ රචකය@ ගැන (ඒ 

Aය1ල@ෙUම pvන ‘නව රැAයාD œ@තනය’ (New Russian Thought) අංක. 4, 1922, ve. 37 @ ෙසායා 

ගත හැäê.) සහ |ඩා පnකාශන ආයතන වල ABන AයÅ කYතෘවරැ@ (ඔa@ෙU නE සහ pvන ඇbෙb 

29 වැ_ veෙs) ගැනද |ම4 ෙහT කර@න. ෙE Aය1ලම JvO වැදගbකමä@ ]uê.44

 Ibid., 2/2/1338.44
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6  සට$ %රාමෙ* +ට මහා හැර./ ල1ෂය ද1වා 

	  

 1923 වසර :ල ; පට$ 1927 වසර අග ෙත1, වසර පහකට Cක1 අD කාලයක ;, නව ෙරFමය සහ 

සමාජය අතර ගැHෙ/ ෙපාI %රාමය1 දJ$නට ලැKL. 1924 ජනවාO 24 වැPදා ෙලP$ Qය ෙගාR STණ. 
1923 මාVW මාසෙ* ඔY අZ%[ ෙතවැP ආඝාතෙය$ ප^ව ඔYව ෙ_ශපාලPකව පැZතකට දමා STණ. ඔYෙa 

තනWර අbලා ගැcම සඳහා  ප1ෂය ඇWළS$ හටගZ ගැH/ ෙබාbෙෂ%1 නායකය$ෙa බYතර ෙ_ශපාලන 

JhයාකාiZවය බවට පZ%ය. ඒ අතර සමාජය +ය Wවාල ෙලවකQ$ +Cයහ. 

 ෙ/ ;Vඝ සට$ %රාමෙ* ;, ජනගහනෙය$ +යයට 85 1 m ග/බද වැ+ය$, කෘoකVමය නඟා +Hව$නට, 
ඔ.$ෙa Pqපාදන සඳහා Qල1 ෙ1වb කරග$නට, සහ rවZ ෙව$නට වෑය/ කළහ. ඉSහාසඥ මvකb 

ෙකා$wෙනx (Michael Confino) ෙa වචන ව|$ J}ෙවාZ,  “ග/බද වැ+ය$ෙa උෙතxÅයාව හOයටම +_ධ É 

ඇS පO_ෙද$.” ෙ/ “ග/බද වැ+ය$ෙa උෙතxÅයාව,” නැතෙහාZ, ෙබාbෙෂ%1වා;$ %+$ හැ[$m “සමාජ 
%ÖලÉයවා; මාන+කZවය” (eserovshchina), එයාකාරෙය$ ඊට සàපතම පOවVතනය âය හැJ mව, පදන/ mෙ* 

ග/බද වැඩසටහ$ +යbල ෙ1$ãයව දශක ගණනාව1 පැවS åලධVම හතර1 මතv: පළ:වැ$න, සා/පéදාvක 

%ශාල වWයාය$ %නාශ කර දැàම, එè ; ඉඩ/ ෙබදා හැiම ආහාර Kâන කටවb සංඛíාව අìව îරණය %ය; 

ෙදවැ$න, PදහR ෙවළඳාෙම$ +යñ ලාබ ලබQ$, ඔ.$ෙa ෙවෙහෙR ඵලදාව O+ ෙල+$ ò1S %ôම; 

ෙතවැ$න, ග/බද වැ+ය$ෙa Rවයං-පාලනය, සා/පéදාvක ග/බද පéජාව Pෙයxජනය Éම; සහ අවසාන වශෙය$, 
ෙබාbෙෂ%1 ආõDව එè ඉතාම úඩා තZවයට පZ Jiම, ග/මාන Jèපය1 සඳහා එක ගùාàය ෙසx%යû 

කාVයාලය1, සහ සෑම ග/මාන +යයකටම එක ෙකාQüPRû ප1ෂ ෙ_ශපාලන ආඩය1 බැ†$ පැවîම. 

 1914 වසර +ට 1922 වසර ද1වා JhයාZමක ෙනාකරන ලද ෙවළඳෙපාල යා$ත°ණය ය/ තරමකට 
ෙබාbෙෂ%1 අ¢කාi$ %+$ නැවත RථාÅත කර SKL. ග/බද වැ+ය$ෙa ප^ගාà හැâයාව හ§නාගැcම1 

හැCයට එè පැවැZමට ඉඩ1 ලැKL. පරණ ෙරFමෙ* ST ල1ෂණය1 m ඍW අìව ට./ ෙවත සංකhමණය 

Éම වහාම නැවත පට$ ගැPණ. රජය %+$ ෙමෙහයවන ලද කාVQක අංශෙය$ පOෙභxජන භාõඩ Pqපාදනය 
අZහැර දමා SKණ බැ%$, ගැQ කVමා$ත යßZ èස ඔසව$නට mහ. සාගත එ$න එ$නම ®ලබ mහ. යßZ 

වර1 ග/වැ+ය$ට තම$ට කැමS පéමාණයක ආහාර Kâ$නට හැJයාව ලැTණ. 

 වසර ගණනාව1 Wළ අZ%[ පéචõඩZවය අමතකව ෙනා†ය සමාජය සහ ෙරFමය අතර â†$ âගටම 

කැකෑෙරQ$ ගැ©රැ පZෙb ST ෙනාස$^$ බව ෙ/ වසරවල ; ද දJ$නට ලැෙබන ලද මWÅC$ ෙපෙනන ලද 
සං^$ තZවය %+$ සැඟ%ය üW ෙනාෙ}. ග/බද වැ+ය$ෙa අසWට සඳහා තවමZ ෙ™W රා´ය1 පැවSL.  1

කෘoකාVQක Pqපාදන සඳහා ලැK¨ Qල ගණ$ ඉතා අD mහ. කාVQක භාõඩ ®ලබ ෙම$ම ඒවාෙ* Qල 

ඉතාමZ අ¢ක mහ. බ® මûට/ දැI ෙR ඉහළ †è$ SKL. නගරෙ* වාසය කරන වැ+ය$ හා සසඳන %ට 
තම$ ෙදවැP පංSෙ* ≠රවැ+ය$ JයාZ, එෙRම ඔ.$ %ෙÆෂෙය$ම PVධන පංSයකට පZව +Cන බව1 

ග/බද වැ+ය$ට දැìL. “üද ෙකාQüPRûවාදෙ*” ස/පéදාය ඇWළත හැ; වැØ, ෙසx%යû ෙරFමෙ* පළාZ 

PෙයxFතය$ බවට පZව +C අයවñ$ කරන ලද අෙ$ක m බල අපහරණ Jhයාව$ Åßබඳව ග/බද වැ+ය$ 
පැQL| කළහ. ‘රW ±ෂණෙ*’ මෑත කා≥න කhමෙ}ද තවමZ අìගමනය කරQ$ +Cන, පරම පORථාcය 

අ¢කාi$ èWමතෙ* ගZ îරණ සඳහා ෙබාෙහx %ට භාජනය mෙ* ග/බද වැ+ය$ය. “අ¢කරණ ප_ධSය, රාජí 

පOපාලන ප_ධSය, සහ ෙපා≥+ය යන +යbලම ස/¥Vණ ෙල+$ම ≠ñbව පැSර පවSන මZපැ$ 

ඇµබැèෙය$ ∂oත É +CS. අbලR සාමානíය1 බවට පZව ඇත, සෑම ෙදය1ම පමණට වැI PලධාOවාදයJ$ 

 A. Livshin, “Lettres de l’intérieur’ à l’époque de la NEP: Les campagnes russet et l’autorité locale,” Communisme, nos. 42-44 (1995), 1

45-56; V. Izmozik, “Voices from the Twenties: Private Correspondence Intercepted by the OGPU,” Russian Review 55 (April 1996), 
287-308.
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හැඩ ගැ∑ ඇත, සහ ග/බද සාåèකZවය ගැන ෙපා®ෙ} අකැමZත1 පවî,” යැv “ÅCසරබද සමාජවා; ෛනSක 
කhමෙ* Rථාවරය” ගැන 1925 වසර අග ; රහR ෙපා≥+ය PúZ කරන ;Vඝ වාVතාවක Jයැෙවv.  2

 ෙසx%යû Pලධාi$ %+$ කරන ලදැv වැIෙය$ම පැහැâ|ව ෙපc †ය අපචාර ෙහළා දැ1කද, 

ෙබාbෙෂ%1 නායකය$ තව ®රටZ ÅCසරබද යì %සb සහ අනWරැදායක ෙ_ශය1 යැv සැලπහ. ∫ලා 
පéා$තෙ* රහR ෙපා≥+ෙ* පéධාPයා |යන වාVතාවකට අìව, එය “හැම තැනම úලා1 අය, සමාජවා; 

%ÖලÉයවා;$, ආගQක නායකය$, තවමZ Wර$ කර දමා නැS පරණ තාෙb ඉඩ/ èQය$, යනා;$ +Cන 

අපéකට පOසරයJ.”  3

 සාමානí ශªQකය$ද තවමZ සàප ෙසxâ+ය යටෙZ +Cන බව GPU  è ෙතාරWරැ ෙදපාVතෙ/$Wෙ} 
ෙබාෙහx වාVතා සටහ$ ව|$ ෙහßදර} %ය. වසර ගණනාවක ü_ධෙය$, %Öලවෙය$, සහ +%b ü_ධෙය$ 

ප^ව නැවත ෙගාඩනැºෙ/ තවමZ ෙය; +Cන සමාජ කõඩායම1 හැCයට, තවමZ ග/බද එâOවා; ෙලxකය 

සමඟ ස/බ$ධතා පවZව$ෙ$ යැv Jයා ශªQකය$ව Pතරම සැකයට පාත° mහ. සෑම ආයතනය1 සඳහාම පZ 
කර SKණ ෙතාරWරැ සපයන අය %+$, සැක කටüW සංවාද ගැන, ìYරැ Jhයා ගැන, සහ PවාD âනය$ è 

ග/බද පැSවල වැඩ කර$නට ෙගාR ආපY එන ශªQකය$ %+$ ආපY රΩෙගන එන “ග/බදවා∑ හැâයාව$” 

ගැන, රෙපxVW කළහ. ෙපා≥+ෙ* වාVතා ශªQකය$ව, “හWරැ කාරකය$,” “පැහැâ|වම පéS%ÖලÉය 
කõඩාය/වල බලපෑමට හ^É +Cන අය,” සාමානíෙය$ ÅCසරබද ෙපෙදR වල පට$ ග$නා ලද “ෙ_ශපාලPකව 

ප^ගාà කõඩාය/” සහ ෙbබලය1 අලව$නට තර/ ì^®^ m කාරකය$ Rවbපය1  “ෙ_ශපාලන අවâෙය$ 

üW” යනා; වශෙය$ ෙබ∂හ. ඉහළ රΩJයා Pü1Sය1 පැවS, rවන මûට/ ෙකෙම$ âü¨ ෙවQ$ පැවS, ෙ/ 

වසර වල ; J+® වැඩ වVජනය1 ෙහx වැඩ නතර Jiම1 දැæම ඉතා ®ලබ mෙ*ය. ඒZ එවැ$න1 +_ධ 
.වෙහාZ එය අS ස%Rතර ෙල+$ %Æෙbෂණය කර, එè å|කZවය ගZ ≠_ගලය$ව අZ අඩංøවට ග$නා 

ලâ. 

 වසර Jèපය1 Wළ ඉතා ∑ඝ¿ ෙල+$ වVධනය m ප^ව ෙපා≥+ ආයතන සැබැ%$ම පහත වැෙට$නට 
පට$ ගZ බව රහR ෙපා≥+ෙ* අභí$තර වාVතා සටහ$ ෙප$වv. එයට PÆ¡තවම ෙ™W mෙ* සමාජය 

ෙවනR කර$නට ෙබාbෙෂ%1වා;$ Wළ m ආශාව අD É යාම Pසv. එv$ කළ üW කටüW සඳහා GPU යì 

පමණට වඩා %ශාල යැv සැලπ ප1ෂෙ* නායකය$ සමඟ 1924 +ට 1926 ද1වා කාලෙ* ; දැI ෙR සට$ 
කර$නට ජV+$RJට +_ධ %ය. එè පéSඵලය1 වශෙය$, රහR ෙපා≥+ය PVමාණය කළ âනෙ* පට$ 1953 

වසර ද1වාම දJ$නට ලැෙබන, ෙRවක සංඛíාව සෑෙහන ෙල+$ අDවන එකම අවRථාව අZ%[න ලâ. 1921 

වසෙV ; ෙචකා ෙRවකය$ අතර දළ වශෙය$ +%b වැ+ය$ 105,000 1 ද, මාv/ ආර1ෂා කරන භටය$, 

®/Oය ෙපා≥+ය, කඳ.රැ Pලධාi$ යනා; %%ධ හ:දා කõඩාය/වල 180,000 ÅOස1 ද, mහ. 1925 ෙව_; ඒ 
සංඛíා, +%b වැ+ය$ 26,000 1 සහ හ:දා භටය$ 63,000 1 ද1වා, අD É STණ. ෙමම සංඛíාවට ෙතාරWරැ 

සපයන අය හැCයට 30,000 1 ඇWළZ %ය üWv; 1921 වසෙV ; ඔ.$ෙa සංඛíාව ෙකාපමණදැv Jයා එවක 

පැවS වාVතා සටහ$ ව|$ +තාගැcමට ෙනාහැJv.  1924 ෙදසැ/බV මාසෙ* ; ජV+$RJ ෙවත Pෙකාලාv 4

KඛාO$ (Nikolai Bukharin) ෙමෙR |යා යැÉය: “දැ$ අÅ ෙසx%යû බලෙ* වැI |බරb ආකාරය1 ෙවත Åයවර 

තැTය üW බව මෙa %Æවාසයv: මVදන අDෙව$, cSමය බව වැIෙය$, %වෘත සංවාද වැIෙය$, (ප1ෂෙ* 

Rවභා%ක තZවය ද1වන නායකZවය යටෙZ) පORථාcය මûට/ ව|$ වැI වගæෙම$, යනා; වශෙය$.”  5

 තවZ මාස Jèපයකට ප^ව, 1925 මැv 1 වැPදා, %ÖලÉය උසා%ෙ* සභාපS m  ද, සමාජවා; 

%ÖලÉයවා;$ට එෙරèව වíාජ නDව අහ$නට å|කව +Cයා m ද, Pෙකාලාv Jhvෙල$ෙකx, ෙපා|CTüෙරxව 

ෙවත ;Vඝ WõDව1 |යQ$, පමණට වැI යැv JයQ$ GPU  ය %ෙ}චනය කෙ√ය. 1922 ; සහ 1923 ; 

පéඥාපනය කරන ලද cS Jèපය1 %+$ GPU ෙ* ƒQකාව, ඔZW ෙRවයට, මං පහර$න$ ඇb≥මට, ෙහාර 
සb| අ≈∆ ගැ∑ම ඇb≥මට, සහ පéS%ÖලÉය කටüW ගැන ෙසායා බැ≥ම යනාâයට ∑මා කර STණ. ඒ ඕනෑම 

වV»කරණයකට වැෙටන අපරාධ ගැන එකම %P^රැවා GPU %ය. එè %ෙÆෂ උසා% වලට ÅHවහb Jiමට, සහ 

 Nicolas Werth and Gael Moullec, Rapports secrets soviétiques, 1921-1991: La société russe dans les documents confidentiels (Paris: 2

Gallimard, 1994), p. 36.

 Ibid., p. 105.3

 RTsKhIDNI, 76/3/307/4-15.4

 Voprosy istorii KPSS, no. 11 (1988), 42-43.5
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වසර Wනකට Pවාස අඩR+යට දැàමට, රΩඳ./ කඳ.රැ ෙවත Åටමං Jiමට, සහ මරණ ද…වමට පවා î$® 
කරන බලය ඔ.$ සW%ය. 1924 ; GPU  %+$ පට$ ගZ ෙඩා+යර 62,000 ගණෙන$, 52,000 කට වැI 

සංඛíාව1 සාමානí උසා% ෙවත යැ%ණ. GPU  %ෙÆෂ කාõඩ  අS$ 9,000 කට වැI නD %භාග mහ. Rථාවර 

ෙ_ශපාලන වාතාවරණය1 පැවZෙව_; එය තරම1 ඉහළ සංඛíාවJ. Jhvෙල$ෙකx +ය WõDව අවස$ කෙ√: 
“සv Oයාෙ} අමතක É †ය ෙකානක සතය1 අෙZ නැSව rවZෙව$නට යැm ජනතාව :Yණ ®$ තZවය$ 

ඉතා ෙÀදcයv. එ් තැ$ වලට යැm ජනතාව ෙබාෙහx %ට වයස දාහත1 ෙහx දහඅටක අය, ෙබාෙහx ෙදනා 

අධíාපනෙ* ෙය; +C අය, නැZන/ වයස හැZතෑෙ} වයසක ÅOQ, පැ%_ද$, සහ “අනWරැදායක සමාජ 

පංSයකට” අvS ෙවන වයසක ගැහැ¨.” 

 “පéS%ÖලÉයවා;$” යන පදය “KVÕවා+ෙ* අදහR Pෙයxජනය කරන ෙ_ශපාලන ප1ෂ” සඳහා පමණ1 

ෙව$ කරන තබ$න යැv Jhvෙල$ෙකx ෙයxජනා කෙ√ය. ෙ/ ∑Qත බව Wß$, ඔY තVක කෙ√ය, “GPU ෙRවා 
ගැන වැරâ අVථ කථනය1 ඇS Éම” වළ1වා ග$නටZ ≠ñව$.  6

 ජV+$RJ සහ ඔYෙa සහායකය$ ඒ %ෙ}චනයට 1ෂණෙය$ පéSචාර දැ1mෙ* ප1ෂෙ* ඉහළ තනWරැ 

දරන සාමාFකය$ට, %ෙÆෂෙය$ම Rටා|$ ෙවත, Pකරැෙõ Tය ඇS කරවන වාVතා යවQP. ඒ වාVතා Wළ, 

ෙපxල$තය, බාbC1 ෙ_ශ, මහා TŒතානíය, පéංශය, සහ ජපානය යනා;$ %+$ රැ+යාව ෙනාමඟ යවන 
උපකhමය$è Pයැෙළන බවZ ඇWñව දැI අභí$තර ගැටñ â†$ âගටම පැවîම ගැනZ සඳහ$ %ය. GPU è 

1924 වසෙV වාVoක වාVතාව අìව, රහR ෙපා≥+ය කරන ලද කටüW ෙමෙR mහ: 

• මං පහර$න$ 11,453 1 අZ අඩංøවට ග$නා ලâ, එv$ 1,853 1 වහාම ෙවIතබා මරා දමන ලâ 

• %ෙ_´කය$ 926 1 (එv$ 357 1 රැ+යාෙව$ ÅHවහb කරන ලද අයv) සහ රහR ඔZWකරැව$ 1,542 1 
අbලා ග$නා ලâ 

• කhvQයාෙ} ‘^® :රකරැව$’ පට$ ගZ %ෙරxධය1 වළ1වන ලâ (ෙ/ ෙමෙහüෙ/ ; 132 ක ÅOස1 ෙවI 

තබා මරා දමන ලâ 

• ආරාFක කõඩාය/ වලට එෙරèව ෙමෙහü/ 81 1 පැවැZ%ය, එè ; 266 1 අZ අඩංøවට ගැcම +_ධ 

%ය 

• ෙම$ෙෂ%1 සං%ධාන 14 1 Wර$ කරන ලâ (අZ අඩංøවට ගZ සංඛíාව 540), ද1oණාංශ ‘සමාජවා; 
%ÖලÉයවා;’ සං%ධාන 6 1 (අZ අඩංøවට ගZ සංඛíාව 152), වාමාං´ක “සමාජවා; %ÖලÉයවා;’ සං%ධාන 

7 1 (අZ අඩංøවට ගZ සංඛíාව 52), “%%ධාකාර %_වZ සං%ධාන” 117 1 (අZ අඩංøවට ගZ සංඛíාව 

1,360 1), රාජාõD වíාපාර 24 1 (අZ අඩංøවට ගZ සංඛíාව 1,245 1), ¥ජක සහ Pකාය සං%ධාන 85 

1 (අZ අඩංøවට ගZ සංඛíාව 1,765 1), සහ “úලා1 කb|” 675 (අZ අඩංøවට ගZ සංඛíාව 1,148 1) 

• 1924 ෙපබරවාO සහ œ| මාස වල ; %ශාල පOමාන ෙමෙහü/ ෙදකJ$ ÅHවහb Jiම, ෙමාRක} සහ 

ෙලP$ගùෑ– ව|$ “ෙහාරැ$, Pතර cS කඩන අය සහ ෙනÖෙම$ (nepmen)” (වíවසායකය$ සහ úඩා 

වíාපාOකය$) 4,500 කට ආස$න සංඛíාව1 

• “සමාජයට අනWරැදායක” ඒæය ≠_ගලය$ 18,200 1 Pවාස අඩR+ෙ* තැ ම 

• |ü/ සහ අSනත Yවමාරැ m %%ධ WõD 5,078,174 1 JයැÉම  7

 +ü/ කාරණා ෙවත පවා අ¢ක අවධානය ෙයා: කරන බව1 ෙප$වන හැâයාව Pසා ඔ.$ෙa ෙමම 

සංඛíාව$è Pරවදíතාවය ෙකාතර/ ®රට %Æවාස කරත හැJදැv Jයා අෙය1 කbපනා කරì ඇත. ෙ/ දZත 
ඇWළZ mෙ* 1925 වසෙV GPU පé1ෙqපණ අයවැය ෙbඛනයටv. ඒ Pසා, Åටරට ව|$ එන තVජනය හ:ෙ} 

රහR ෙපා≥+ය ඔ.$ෙa ආර1ෂණ :Y¨වර පහත දම$ෙ$ නැතැv JයාZ, ඒ Pසා එයට ලැෙබන අර:දb 

 RTsKhIDNI, 76/3/362/1-6.6

 Ibid., 76/3/306. In a letter to Mekhlis, Dzerzhinsky noted the execution of 650 people by his services in 1924 for the republic of 7

Russia alone (ibid., 76/3/362/7-11).
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වැI Jiම සලකා බල$න JයාZ ෙප$Éම එè කාVයය mවා ෙව$නට ≠ñවP. ෙකෙR .වද, â†$ âගටම 
Åßපâන ලද කhමෙ}ද ෙමානවාදැv ෙහßකරන බැ%$, %භව හWර$ ගැන ඔ.$ +Z Wළ අරා පැවS හැâයාව, 

සහ ෙමාෙහාතකට JhයාකාiZවෙය$ අD .වද ඒZ ෙබාෙහx ෙමෙහü/ සèත m ප_ධSයක âග පළල දැන ගැcම 

සඳහා ෙ/ සංඛíාන ඉSහාසඥය$ට Qල කළ ෙනාහැJ අගයJ$ üW ෙවv.  

 අයවැය ෙbඛනෙ* කපා හැi/ +® mවZ, සහ පහළ Pලධාi$ෙa %ෙ}චනයට පාත° mවZ, එ$න එ$නම 

දැI මාVගයකට Å%+ දõඩන cSකරණයට R—Sෙව$න, GPU è Jhයාකාරක/ නැවතZ වැI ෙව$නට පට$ 

ගS. 1924 ඔ1ෙතxබV 31 වැPදා ස/මත කරගZ ‘U.S.S.R. è දõඩන cSකරණෙ* å|ක +_ධා $ත’ 

පéාෙයx†කව ද, සහ 1926 ; ස/මත කරන ලද දõඩ cS සංගùහය %+$ ද, පéS%ÖලÉය අපරාධය ය$ෙ$ 
PVවචනය වැදගZ ෙල+$ ≠ñb කර, “සමාජ“ය වශෙය$ අනWරැදායක ≠_ගලෙය1” යන මSය1 සංගùහගත 

කරන ලâ. පéS%ÖලÉය අපරාධ අතර, ෙසx%යû ෙරFමය ඍÕවම ෙපරළා දම$නට ෙහx ®Vවල කර$නට ෙනාව, 

“%ÖලÉය PVධන පංSෙ* ඕනෑම ෙ_ශපාලන ෙහx ආV”ක ජයගùහණයකට පහර එbල කරන” ඕනෑම Jhයාව1 
අපරාධය1 ෙවතැv ය$න cSයට එකW කරì ලැ ය. එයාකාරෙය$, cSය ද…ව/ ®$ෙ$ èතා මතා කරන ලද 

වැරâ වලට පමණ1 ෙනාෙ}, +_ධ %ය හැJ ෙහx උවමනාෙව$ ෙනාකරන ලද Jhයාව$ ද අවෙbඛනය කරì 

ලැ ය. 

 “සමාජයට අනWරැදායක ≠_ගලයා” යì “සමාජයට අනWරැදායක වන ඕනෑම Jhයාව1 කරන ලද ඕනෑම 

≠_ගලෙය1, අපරාධ කb| සමඟ සබඳතා පවZවන ලද අෙය1, නැZන/ යෙමúෙa අîතෙ* කරන ලද Jhයාව$ 

සමාජයට අනWරැදායක යැv සැලෙකන ල_ෙ_ න/,” යැv PVවචනය %ය. ෙමම ඉතාමZ පéථíාRථ වV»කරණ 

ඉඩකඩ Wළට වැෙටන ඕනෑම ෙකෙන1ට, වරදකාiZවය1 ස/¥Vණෙය$ම ෙනාමැS අවRථාවක ; .වද, ද…ව/ 
කරì හැJ %ය: “සමාජයට අනWරැදායක යැv වV»කරණය ෙවන ඕනෑම අෙය1, එන/ එවැ$ෙන1 +_ධ කරන 

ලද PÆ¡ත අපරාධය1 සඳහා, එෙR නැZන/ ය/ %ෙÆෂ අපරාධයJ$ අෙය1 PෙදාR .වZ, ඒ ≠_ගලයා තව 

®රටZ සමාජයට තVජනය1 යැv සැලෙක$ෙ$ න/, එ%ට ද නD %භාගය සඳහා ෙ/ සමාජ ආර1ෂාව සඳහා m 
Qì/ උසා%යට භා%තා කළ හැJv.” දõඩ cS සංගùහෙ* අSශය ^පé+_ධ 58 වග$Sය සමඟ, පéS%ÖලÉය 

කටüW ගැන PVවචන දාහතර සම‘$, ෙ/ කhමය බලාZමක ෙව$ෙ$ 1926 ; ය. එය ±ෂණය සඳහා cSමය 

පදනම1 නැවත තහ.රැ කරන ලâ.  1926 මැv 4 වැPදා ජV+$RJ +ය සහායකෙය1 m ෙජ$OÀ යාෙගxඩා 8

(Genrikh Yagoda) ෙවත |Åය1 යවQ$ “සමෙÖ1ෂණයට එෙරèව සටන” සඳහා %ශාල වැඩ සටහන1 ඉâOපZ 

කෙ√ය. එම |Åෙය$ NEP  è ඇS ∑Qත බව ගැන ෙහßදර} ෙවv. එෙRම ඉහළ තනWරැ දරන ෙබාbෙෂ%1 

Pලධාi$ අතර ‘+%b ü_ධෙ* ජවය’ R”ර කා≥න ෙල+$ පැවS බවZ ෙහßදර} ෙවv. 

“සමෙÖ1ෂණයට’ එෙරè සටන දැ$ ^%ෙÆ’ ෙල+$ වැදගZ … පරෙපxoත සමෙÖ1ෂකය$ ෙග$ 
ෙමාRක} ÅO+® කළ üWv. ෙ/ ගැටñව ස/බ$ධෙය$ ෙමාRක} වැ+ය$ෙa |Åෙගාì ව|$ පවSන 

+යñ වාVතා සටහ$ එකW කර$න යැv මම ෙපxකV (Pauker) ට J}වා. ඒZ තවමZ මට ඔYෙග$ 

J+ව1 ලැKෙõ නැහැ. රජයට පවරා ගැෙනන :දb ව|$ හදන %ෙÆෂ අර:දලJ$ එය නඩZW කළ 
හැJ, %ෙÆෂ දõඩන ජනාවාස අංශය1 GPU  %+$ ÅèH%ය üWv Jයා ඔබ èත$ෙ$  නැ_ද? අÅට 

≠ñව$ ෙ/ පරෙපxoතය$ +යbල$වම කß$ හදන ආõDෙ} සැල^ම1 අìව අෙÖ ®ර බැහැර Sෙයන 

හ}හරණය1 නැS පéෙ_ශවල නැවත පâං¡ කරව$න. එෙහම ෙනාකෙළාZ ෙ/ පරෙපxoතය$ Pසා අÅ 
නැSෙවනව. ෙමාකද, ඒ අය Pසා ග/බද වැ+ය$ සඳහා ෙවන Pqපාදන J+ව1 ඇZෙZ නැහැ. ඒ 

අයෙa යා$î°කරණය Pසා Qල ගණ$ Pතරම ඉහළ යනව, රෑබලෙ* අගය පහළ වැෙටනව. හැJ 

ඉ1මL$ ෙ/ ගැටñව GPU %+$ %සඳ$න පට$ ග$න ඕන.  9

 අපරාධ කටüW ස/බ$ධෙය$ නD %භාගය සඳහා සහ:|$ ෙවනR m ප_ධS ෙදක1 S ම, ෙසx%යû 
දõඩන cS කhමෙ* තවZ %ෙÆෂතාවය1 යැv දැ1%ය හැJv. එක1 අ¢කරණමය m අතර අෙනක 

පOපාලනමය mෙ*ය. එෙRම රඳවා තැ ෙ/ ප_ධS ෙදක1 ද mෙ*ය. එක1 අභí$තර කටüW අමාතíාංශෙය$ 

ෙමෙහයවන ලද අතර අෙනක GPU %+$ ෙමෙහයවන ලâ. සාමානí +රෙගවbවල +Cෙ* සාමානí cSමය මාVග 
ව|$ ද…ව/ ලැÿ අයv. %ෙÆෂ අ¢කරණය$ යටෙZ අපරාධ වලට ද…ව/ ලැÿ අය ෙවìෙව$ SKණ ස/¥Vණ 

 Istoriya sovetskogo gosundarstva i prava (History of the Soviet state and law) (Moscow, 1968), 2: 580-590.8

 RTsKhIDNI, 76/3/390/3-4.9

151



කඳ.රැ ප_ධSය ෙමෙහයවන ල_ෙ_ GPU  %+P. එවැP අපරාධ වලට අයZ mෙ* පéS%ÖලÉය කටüW, මං 
පැහැiම, ෙහාර සb| අ≈∆ ගැ∑ම, සහ ෙ_ශපාලන ෙපා≥+ය %+$ම කරන ලද අපරාධය$ය. 

 1922 ;, ආඛ$ෙගbR1 (Arkhangelsk) අසල ^® :Yෙ_ ÅèC ෙසාෙලාෙවûRJ ෙකාෙද} රΩෙR (Solovetski 
archipelago) ∂පZ පහක දැවැ$ත කඳ.රැ  ÅèHව$න Jයා ආõDව ෙයxජනා කෙ√ය. එè m පéධාන ∂පත 
%ශාලතම රැ+ය$ සතíලµ¢ක ආශªමෙ* Pවහන %ය. එෙවත පැ%_ද$ Åටමං කර යවන GPU, එè 

‘ෙසාෙලාෙවûRJ %ෙÆෂ කඳ.රැ’ (SLON) යන ෙපා® නාමෙය$ රΩඳ./ +රකඳ.රැ මාලාව1 ÅèHවන ලâ. එè 

:bම රΩඳ%ය$, ෙඛාbෙමාෙගxO සහ පVටැQ$R1 කඳ.රැ ව|$ 1923 œ| මාසය :ල ; පැQLයහ. ඒ වසර අග 

ෙව_;, 4,000 කට වැI +රකරැව$ එè +Cයහ. 1927 වසර ෙව_; 15,000 1 සහ 1928 වසර අග ෙව_; 38,000 
කට ආස$න +රකරැව$ සංඛíාව1 එè +Cයහ. 

 ෙසාෙලාෙවûRJ කඳ.ෙV m එක අසාමානíය1 mෙ* ඒවාෙ* සාෙÖ1ෂ වශෙය$  දJ$නට ලැKණ 

Rවා¢කාරයv. අධí1ෂකවරයා සහ සහායට m ෙRවකය$ අතෙලාRස හැෙර$නට, කඳ.ෙV +යñ තනWරැ 
≠රවන ල_ෙ_ +රකරැව$ %+$මv. ෙමම කඳ.ෙV m බYතරය රහR ෙපා≥+ය සමඟ හ.ෙb කටüW කරන ලද 

අයv. ඒZ ඔ.$ තම තනWරැ දැI ෙR අපහරණය Jiම Pසා ද…ව/ ෙලස කඳ.රැ ෙවත එවන ලැÿව$ mහ. 

එවැP ජනතාව1 අත Rවා¢කාරය පැවîම යì ආරාFක තZවය1 හටග$නා ප^Tම1 සැක∑මv. 

 NEP යටෙZ, GPU පOපාලනය %+$ +රකරැව$ වV»කරණ Wන1 Pයම කර STණ. එè පළ:වැ$නට 

අයZ mෙ* ෙ_ශපාලනෙ* Pයැñන +යbල$ම mහ. එන/, පැරL ෙම$ෙෂ%1වා;, සමාජවා; %ÖලÉයවා;, 

නැZන/ ආරාFකවා; ප1ෂවල සාමාFකය$ව +C ÅOසv. ෙ/ අයට එතර/ බරපතල ෙනාවන ඉරණම1 ලැTය 

üW යැv, 1921 ; ඔ.$ ûසාVවා; ෙරFමෙ* ෙ_ශපාලන +රකරැෙව1ව වසර දහයකට ආස$න කාලය1 +රබZ 
කා +C ජV+$RJට ඒZW ගැ$mහ. එè පéSඵලය1 වශෙය$ ඔ.නට, ෙ_ශපාලන සලාක යැv හැ[$ෙවන, 

Cක1 වැI පéමාණයක ආහාර සලාක ලැTණ. ඔ.නට ෙපෟ_ග|ක ෙ_වb ^ñ පéමාණය1 ළඟ Sයා ගැcමට 

අවසර ලැTණ. එෙRම, ≠වZපZ සහ සඟරා ෙග$වා ගැcමටZ අවසර ලැTණ. ඔ.$ සාåèක ෙලස rවZ m 
අතර +යbලටම වැIෙය$ %ෙÆෂ mෙ* ඔ.$ෙග$ බලාZකාරෙය$ ශªමය ෙනාගැcමv. ඔ.නට ලැKණ ෙ/ 

වරපéසා; තZවය දශකය අවසානය ෙත1 පැවSෙ*ය. 

 ෙදවැP කõඩායමට, එන/ සංඛíානමය වශෙය$ %ශාලතම m ෙකාûඨාශයට, +යñ පéS%ÖලÉයවා;$ 
අඩංø mහ: සමාජවා; ෙනාවන ෙහx නව ආරාFකවා; ෙ_ශපාලන ප1ෂ සාමාFකය$, පැ%_ද$, ûසාVවා; 

හ:දාවල %ශªාම †ය හ:දා Pලධාi$, පරණ ෙරFමෙ* +%b ෙRවකය$, ෙකාසැ1, ෙකhා$Rටා– සහ ටැ/ෙබා} 

%Öලව වලට සහභා» mව$, සහ දõඩ cS සංගùහෙ* 58 වැP වග$Sය යටෙZ ද…ව/ ලැÿ අෙන1 සෑම 

+යñ අෙය1ම. 

 ෙතවැP වV»කරණයට GPU දõඩන Pයම m +යñම සාමානí අපරාධකාරය$ අvS mහ. එè mෙ* (මං 

පහර$න$, ෙහාර සb| අ≈∆ ගසන අය) සහ වැරâ úමන ෙහx සංඛíාවකට වරදකරැව$ m ක|$ ෙචකා 

සාමාFකය$ව +C අයv. කඳ.ර Wළ +යñ cS හැ∂ සාමානí අපරාධකරැව$ සමඟ රඳවා Sÿ 
පéS%ÖලÉයවා;$, Pම1 ෙනාමැS අඟèඟක/ වලට :Yණ ®$හ. එෙRම ඔ.$ හාමතෙය$ ®1 %$ඳහ. 

ෙ™ම$තෙ* අ¢ක ∑තෙල$, සහ †/හානෙ* ; ම®රැව$ ෙග$ ¤ඩා %$ඳහ. Pතර ෙදන ලද ශාiOක වධ 

èංසාව1 mෙ* ම®රැව$ට දqට Jiම ÅLස +රකරැවාව කැළෑෙ} ගසක PVවRත°ව බැඳ තැ මv. ඒ උWරැ 
∂පZවල ම®රැව$ %ෙÆෂෙය$ම ගහණ mහ. තම අZෙදක +රැර ÅHපසට කර බැඳ තබ$න යැv +රකරැව$ 

+තාමතා ඉbලා +C බව ෙසාෙලාෙවûRJ +රකරැව$ අතර වැIෙය$ම පé+_ධ m, වාල/ ශෙලාෙමා} (Varlam 

Shalamov) නැමS ෙbඛකයා +è කෙ√ය. එම Åßෙවත ෙරøලා+ වල පැහැâ|වම Sෙබන ල_දJ. “+රකරැවා 

‘පැන ය$නට තැZ කර_; මරා දමන ලâ’ යැv Jයැෙවන ‹Y… දõඩනෙය$ ගැලෙව$නට +රකරැව$ට SKණ 
එකම කhමෙ}දය එය %ය.”  10

 වසර ගණනාවක +%b ü_ධය Wළ ; වැI âü¨ කරQ$ පO¥Vණ කරන ලද බලාZමක ශªමය ෙයාදා 

ගැෙනන කhමෙ* මහZ %සb වíාÖSය1 1929 $ ප^ව ෙ/ ෙසාෙලාෙවûRJ කඳ.ෙV ; +_ධ %ය. 1925 වසර 

 Aleksandr Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago, trans. Thomas P. Whitney (New York: Harper and Row, 1974); Varlam Shalamov, 10

Grani, no. 77 (1972), 42-44; A. Melnik et al., “Materialy k istoriko-geografic heskomu atlasu Solokov” (Documents for a historical-
political atlas of the Solovetski), Zvenya 1 (1991), 301-330.
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ෙත1 +රකරැව$ව එතර/ ඵලදා“ වැඩ ෙනාමැSව කඳ.ෙV තබා ගැPණ. න:Z 1926 වසර :ල ;, රාජí 
සං%ධාන Jèපය1 සමඟ Pqපාදන ෙකා$ත°ාZW ÅèHවා ග$නට කඳ.රැ පOපාලකය$ îරණය කළහ.  1919 

සහ 1920 è ; පéාර/භක අvIයෙලාFය m හැâයාව Pවැරâ Jiම සඳහා m වැඩ කඳ.රැ ෙවìවට, එන/ මත 

ෙවනR Jiමට උග$වනවා ෙවìවට එය බලාZමක ශªමෙය$ ලාබ ඉපැ“ෙ/ Åßෙවත1 බවට පZ mෙ*ය. 
පéSසං%ධානෙය$ ප^ව, ‘උWරැ පළාZවල %ෙÆෂ කඳ.රැ සඳහා වන අධí1ෂක මõඩලය’ (USLON) යැv නම 

ෙවනR ෙකOණ. :|$ම ^® :Yෙ_ ෙවරළබඩ පට$ ෙගන අනWරැව ඒ අවට ෙපෙදR ≠රා පැSෙරන ෙR 

ෙසාෙලාෙවûRJ කඳ.රැ වíාÖත කරන ලâ. 1926 සහ 1927 ෙව_;, ෙපෙචxරා ගෙ› ෙමxය අසල, ෙක/ (Kem), 
සහ ගRෙකාළ$ Åi SKණ ගඟ සහ :Yද ආ´ªත අෙනúZ හ}හරණය1 නැS ෙපෙදRවල නව කඳ.රැ ඉâ 
කරන ලâ. +රකරැව$ %+$ PÆ¡ත වැඩ සටහන1 අìව Pqපාදනෙ* Pයැñනහ. ඔ.$ පéධාන ෙල+$ ගR 

කපා දමQ$ ≥ ඉiෙ/ ෙය®නහ. Pqපාදන වැඩ සටහන මහZ %ශාල ෙල+$ වVධනය Éම Pසා ඔ.$ට තවZ 

%ශාල සංඛíා ව|$ +රකරැව$ අවශí mහ. ඒ Pසා 1929 œP මාසෙ* ; රඳවා ගැc/ කhමෙ* මහා ෙවනRක/ 
ෙගෙනන ලâ. වසර Wනකට වඩා වැI කාලයකට +ර ද…ව/ Pයම mව$ ෙ/ වැඩ කඳ.රැ ෙවත යැ%ණ. ෙ/ 

පéSපZSය Pසා වැඩ-කඳ.රැ කhමෙ* පැහැâ|වම දැJය හැJ පéසාරණය1 හට ගS. බලාZකාරෙය$ වැඩ ගැcම 

අZහදා බලන %දíාගාරය1 හැCයට, ෙ/ ෙසාෙලාෙවûRJ ෙකාෙද} රΩෙR m “%ෙÆෂ කඳ.රැ” පVෙ*ෂණ ƒQය1 
mෙ* ඊ ළඟට එ$නට PයQත m දැවැ$ත øලාa ෙකාෙද} රΩස (Gulag archipelago) ෙවìෙවP. 

 දහR ගණනක ජනතාව Pවාස අඩR+යට ෙහx කඳ.රැ වලට යැÉම ඇWළZව කරන ලද GPU è එâෙනදා 

කටüW Pසා ඔ.$ව ඊට වඩා ඉතා මහZ පOමාණෙය$ ෙයෙද$නට අවශí m රහR ෙපා≥+ෙ* %ෙÆෂ මVධන 

ෙමෙහü/ ව|$ වළ1වාfiෙ* නැත. NEP  පැවS සාමකාà යැv ෙපc යන අ.රැ ® වල, එන/ 1923 +ට 1927 
ද1වා, රැ+යාෙ} අතí$ත ජනරජ වල —ට‡ා$Rෙකxක+යා සහ මධíම ආ+යාව— දැI ෙb වැ†i/ සහ මහZ 

මVධන පැවS කාලය1 අZ%$ඳහ. ෙ/ රටවb ෙබාෙහාමය1 දහනම වැP +යවෙR රැ+යාì වíාÖSවාදයට දැI 

ෙR %ෙරxධය පාන ලද රටවb mහ. ඔ.$ව ෙබාbෙෂ%1වා;$ %+$ මෑතක ; යß අbලා ගැෙනන ල_දා පමණ1 
ෙනාව ඔ.$ ෙසx%යûකරණයට ද දැI %ෙරxධය1 පාQ$ +Cයහ. 1920 අෙÖéb මාසෙ* ; අRරාබජා$, 1920 

ෙදසැ/බV මාසෙ* ; ආVෙ/Pයා, 1921 ෙපබරවාO මාසෙ* ෙජxVFයා, 1921 වසර අග ; ඩාෙගRතා$ (Dagestan), 
සහ 1920 ++රෙ* ; Kඛාරා (Bukhara) ඇWñව ටVෙකRතා$ (Turkestan) ද යß අbලා ෙගන STණ. “අප යටෙZ 
පවS$ෙ$ පéධාන නගරය$ ෙවS, නැZන/ හOයට J}ෙවාZ පéධාන නගර මධíRථාන ෙවS,” යැv ෙචකා ¥Vණ 

බලධාi PෙයxFතෙය1 m ජැ$ ¤ටVR 1923 ජනවාO මාසෙ* ; |Éය. 1918 +ට 1920 ගණ$ අග ද1වා, සහ 

සමහර පළාZවල 1935-36 ෙත1, ට.$ හැෙර$නට, මධíම ආ+යාෙ} %ශාල ෙකාටස1 තවමZ පbෙහාරැ අත 

පැවSෙ*ය. පbෙහාරැ (basmachis) යන වහර රැ+යාìව$ %+$, R”ර වාසRථාන ඇS නැS, උRෙබ1 (Uzbek), 
ටV1ෙ/Pය$, (Turkmenian) සහ JV†R (Kirgiz) වැP කõඩාය/, අෙන1 %%ධ පළා Zවල %· අයෙග$ 
Rවා‚නව හැ+ෙරන ලද +යñ පාVශවය$, හ§$ව$නට ෙපා®ෙ} ෙයාදා ග$නා ල_දv. 

 %Öලවෙ* දැI පi1ෂණයට භාජනය %ය üZත +_ධ mෙ* ෆVගානා (Fergana) QCයාවෙZ ය. 1920 

සැÖතැ/බV මාසෙ* ; රW හ:දාවට Kඛාරා අZපZ m ප^ව, %ÖලÉය නැº ඒම පරණ Kඛාරා එQරටෙ* බටèර 
සහ දú¨ පළාZ වලටZ සහ ටV1ෙ/Pය$ RෙටÖ තණT/ වල බටèර පළාZ ද1වා පැSර †ෙ*ය. 1921 :b 

කාලෙ* රW හ:දා åලRථානය %+$ ඇRතෙ/$W කළ පOâ අ%ගZ පbෙහාරැ සංඛíාව 30,000 1 පමණ mහ. 

ෙ/ වíාපාරෙ* නායකZවය අSශෙය$ %ෂම ජාSක m අතර, ග/ ෙහx ෙගxS°ක පORථාcය නායකය$, 
සා/පéදාvක ආගQක නායකය$, සහ 1922 ; ෙචකා කාõඩය1 අතර ü_ධයක ; ඝාතනය m èට≠ WVJ 

ආර1ෂක අමාතí එ$වV පාෂා (Enver Pasha) වැP %ෙ_ශෙය$ පැQL :R|/ ජාSකවා; නායකය$ ෙවS$ එය 

හැ; SKL. 

 පbෙහාරැ වíාපාරය, “QථíාදෘÆCකයාට” (infidel) සහ “රැ+යාì ¤ඩකයාට” (Russian oppressor) එෙරèව 
ඕපපාSකව නැº ආවJ. පරණ හWරා අ‹S$ කරන ලද ෙවRවළා ගැcමJ$ නැවත පැQණ ඇZෙZ ඉඩ/ හා 

හරකබාන අbලා ග$නට පමණ1 ෙනාව :R|/ අධíාZQක ෙලxකය ෙකළසන වෑයමටv. වසර දහකයට වැI 

කාලය1 Wළ පැවS å|ක වශෙය$ “සාමකරණෙ*” යටZ%Fත ü_ධයට රැ+ය$ හ:දාෙ} %ශාල අ%ගZ 
කාõඩ, සහ රහR ෙපා≥+ෙ* %ෙÆෂ හ:දා කාõඩ අවශí mහ. රහR ෙපා≥+ෙ* එ1 පéධාන අංශය1 mෙ* 
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පéා‰න ෙදපාVතෙ/$Wවv (Oriental Department). ෙමම ü_ධෙ* %$âතය$ සංඛíාව ෙකාපමණ mවාදැv Jයා 
තවමZ අìමාන කර$නට පවා ෙනාහැJv.  11

 GPU  è පéා‰න ෙදපාVතෙ/$Wෙ} ෙදවැP පéධාන අංශය mෙ* ට‡ා$Rෙකxක+යාවv. 1920 ගණ$වල :b 

කාලෙ* ; ඩාෙගRතා$, ෙජxVFයා, සහ ෙච≈නíා යන පéෙ_ශ මVදන ව|$ දැI ෙR බැට කා STණ. 1921 ෙත1 
ෙසx%යû ආකhමණයට ඉඩ ෙනාෙද$නට ඩාෙගRතා$ සමZÉ +Cයහ. ෙq1 උ^$ හ–r (Sheikh Uzun Hadji) ෙa 

පé:ඛZවෙය$ න1qබැ$IR (Nakshbandis) :R|/ සෙහxදරZවය %+$ ක§කර ජනතාව අතර පéධාන 

%Öලවය1 ෙගන †යහ. රැ+ය$ ආකhමLකය$ට එෙරèව ගZ අරගලය අාගQක ü_ධයක හැâයාව1 ගZෙZය. 

එය වසරකට වඩා කාලය1 පැවSණ. සමහර පළාZ “සාමකාà” කරන ල_ෙ_ මහZ +%b ජනතාව1 සåල 
ඝාතනය Jiෙම$ සහ %ශාල පéමාණ ව|$ ෙබx/බ ෙහÂෙම$ අනWරැව පමL. ඒ ü_ධය 1924 ෙත1 පැවSණ.  12

 ෙම$ෙෂ%1 ආõDව යටෙZ වසර Wනක PදහR කාලය1 අZ%[ ප^ව, රW හ:දාව %+$ 1921 

ෙපබරවාO මාසෙ* ; ෙජxVFයාව ආකhමණය කරන ලâ. ට‡ා$Rෙකxක+යාෙ} ෙබාbෙෂ%1 ප1ෂ කQHෙ} ෙbක/ 
m ඇෙල1සැ$ඩV මයRPෙකා} (Myasnikov) ෙa  වද$ ව|$ J}ෙවාZ එය අbලා ෙගන +Êම “පැහැâ|වම 

ෙවෙහසකර කටüZත1,” mෙ*ය. සාමාFකය$ යා$ත/ 10,000 1 වසර Wනක කාලය1 SRෙR බඳවා ෙගන +C 

පORථාcය ප1ෂය ඉතා ‹Y… බවJ$ පැවSෙ*ය. එයට %ෙරxධය ආෙ} අSශෙය$ උගZ සහ වංශවZ 
පංSෙය$ Pෙයxජනය m ජවෙය$ ÅO 100,000 ක පමණ සංඛíාව1 +C ෙම$ෙෂ%1වා; පéS%ÖලÉය 

කõඩායමJP. 1920 ; ෙම$ෙෂ%1 ප1ෂෙ* පORථාcය සාමාFකය$ සංඛíාව 60,000 1 තර/ mහ. 

ෙජxVFයාෙ} ±ෂණය ෙමෙහයවන ල_ෙ_ සVව-බලස/ප$න ෙජxVFයාì ෙචකා %+P. එය ෙමාRක} ෙවS$ 

Rවා‚නව පැවS අතර, එè පéධාPයා mෙ* ෙචකා ඇWෙල$ ඉතා ∑ඝ¿ෙය$ ඉහළට එ$න සමZ m %+පR %යැS 
ලැ}ෙර$C ෙබOයා (Lavrenti Beria) ය. එෙR .වද, 1922 අවසානය ෙව_;, ÅHවහb කර දැ å ෙම$ෙෂ%1වා; 

නායකය$, ෙජxVFයාෙ} Pදහස උෙදසා නැ‘Êම ÅLස ·දාන/ ෙව$නට ÅèHවා ගZ රහR කQHව ෙවතට 

+යñ ෙබාbෙෂ%1-%ෙරx‚ ප1ෂ සං%ධානය කර$නට සමZ mහ. %Öලවය, එය බYතර වශෙය$ ග/බද 
වැ+ය$ rවZ m øෙර} (Gurev) පéෙ_ශෙ* ¡යාHරා (Chiatura) නමැS úඩා ට.ෙම$ පට$ ෙගන, âන Jèපය1 

ඇWළත ; ෙජxVFයාෙ} පéෙ_ශ %+පෙහ$ පහ1 කරා පැSර †ෙ*ය. ෙකෙR .වද, බර අ% සහ øව$ බලෙය$ 

ÅO≠$ රැ+යාì හ:දාෙ} උZතiතර හ:දා බලය හ:ෙ} කැරΩbල එක සSයක ; පාගා දැQණ. 
“ෙම$ෙෂ%1වා;$ සහ ෙජxVFය$ වංශවW$ පළ: සහ අවසාන වතාවට Wර$ කර$නට” ට‡ා$Rෙකxක+යාෙ} 

ෙබාbෙෂ%1 ප1ෂ කQHෙ} පළ: ෙbක/ m සVෙගා ඔV–ෙසාPJ–ෙස (Sergo Ordzhonikidze), සහ ලැ}ෙර$C 

ෙබOයා %+$ ෙ/ කැරΩbල වíාජ ෙ™Wව1 කරගZහ. මෑතක ; පළ කරන ලද දZත වලට අìව, 1924 අෙගxRW 

29 සහ සැÖතැ/බV 5 වැPදා අතර 12,578 ක ÅOස1 ෙවI තබා මරා දමන ලâ. මVදන ෙකාතර/ ≠ñbව පැSර 
†යා දැv JයෙතාZ ෙපා|CTüෙරxව පවා පéSචාර දැ1mහ. ප1ෂ නායකZවය %+$ ඕV–ෙසාPJ–ෙස ෙවත 

පL%ඩය1 එවQ$ මධíම කQHෙ} පැහැâ| අවසර ;ම1 ෙනාමැSව එයාකාරෙය$ ෙ_ශපාලන හWර$ Wර$ 

Jiම ෙහx සමාìපාSක ෙනාවන ජන සංඛíාව1 ෙවI තබා මරා ෙනාදම$න යැv Jයා +Cයහ. එෙR .වද, ලÁ 
ෙවI තබා ඝාතනය Ji/ තවZ මාස Jèපය1 ≠රා පැවSණ. 1924 ඔ1ෙතxබV මාසෙ* ෙමාRක} è ; මධíම 

කQH රΩRÉම1 ඉâOෙ* ; “සමහර %ට අÅ පමණට වැI ®රකට †යා තමv, ඒZ එෙහම ෙනාකර අÅව පාලනය 

කරග$නට අÅට බැO.ණා,”  යැv ෙ™ ÅßගZෙZය. 13

 ෙජxVFයාì කැරΩbල යටපZ කර වසරකට ප^ව, ෙසx%යû බලය අර1 ෙගන නැS ෙලසJ$ තම එâෙනදා 

කටüW වල ජනතාව Pරතව +C ෙච≈නíාෙ} ;, ෙරFමය %+$ දැවැ$ත “සාමකරණ” ෙමෙහüම1 âයZ කළහ. 

1925 අෙගxRW 27 +ට සැÖතැ/බV 15 කාලය Wළ රW හ:දාෙව$ සාමානí භටය$ 10,000 කට වැI සංඛíාව1, 

ජනරාb ඉෙරා/ උෙබාෙර%≈ (Ierome Uborevich) යටෙZ, තවමZ ÅCසරබද පළාZ අbලාෙගන +C ෙච≈නí$ 
ගObලා භටය$ අතැS අ% ඉවZ කරì ÅLස මහා %ශාල ෙමෙහüම1 පට$ ගැPණ. දස දහR ගණP$ අ% 

රජයට පවරා ගì ලැ ය. 1,000 කට ආස$න සංඛíාවක “මං පහර$න$” අZ අඩංøවට ගැPණ. පéS%ෙරxධය 

ෙකාතර/ දරැ¨ mවාදැv JයෙතාZ, “%Öලවකරැව$ෙa පéබල Rථාන වලට බර අ% සහ ෙබx/බ පéහාර එbල 
කර$නට අපට +_ධ mවා,” යැv GPU  නායක උ$q|Àû වාVතා කෙ√ය. ෙ/  නව “සාමකරණ” ෙමෙහüම 

 Alexandre Bennigsen and Chantal Lermercier-Quelquejay, Les Musulmans oubliés. L’Islam en Union soviétique (Paris: Maspéro, 11

1981), pp. 55-59.

 Ibid., pp. 53-54.12

 Markus Wehner, “Le soulèvement géorgien de 1924 et la réaction des Bolsheviks,” Communisme, nos. 42-44 (1995), 155-170.13

154



අවසානෙ* ;, GPU  è අන†තම කාලය ෙලස හැ[$%ය හැJ m ෙ/ කාලෙ*  ;, උ$q|Àû ඔYෙa  වාVතාව 
ෙමෙR Pම කෙ√ය: “ටVෙකRතා$ è ‘පbෙහාරැ$ට’ එෙරèව අෙÖ අරගලෙ* අZදැæ/ ව|$ ෙපc †ය පOâ, 

හ:දාව කරන මVදනය1 සාVථක ෙව$ෙන එයට ප^ව රෙû මදයට +®කරන දැI ෙසx%යûකරණ Jhයාව|යJ$ 

පමL.”  14

 1926 වසර අග ; ජV+$RJ Qය †ය ප^ව, එè PVමාතෘවරයාෙa දú¨ අත m (ෙපxල$ත ස/භවෙය$ 

üW,) වíෙචRලා} රැෙඩාbෙෆා%≈ ෙම$+$RJ (Vyacheslav Rudolfovich  Menzhinsky) ෙa නායකZවයට GPU 
බාර %ය. ඒ ෙව_; GPU ව වැIෙය$ කැඳවන ල_ෙ_, ෙට‡ාûRJ සහ KඛO$ යන ෙදෙදනාට එෙරèව ෙ_ශපාලන 

පéහාරයකට ·දාන/ ෙවQ$ +C Rටා|$ %+P. 1927 ජනවාO මාසෙ* ; GPU  ෙවතට, ÅCසරබද ෙපෙදRවල 
+Cන “ෙසx%යû-%ෙරx‚ සහ සමාජයට අනWරැදායක කාරකය$” වV»කරණය Jiම ෙ}ගවZ කර$න යැv 

Pයමය1 ලැTණ. එක වසරක ; එයාකාරෙය$ වV»කරණය කරන ලද ÅOස 30,000 +ට 72,000 1 කරා ඉහළ 

†ෙ*ය. 1927 සැÖතැ/බV මාසෙ* ; පéා$ත Jèපයක වාසය කරන úලා1 සහ අෙනúZ “සමාජයට 
අනWරැදායක කාරකය$” අZ අඩංøවට ග$න යැv ෙමෙහüම1 GPU %+$ âයZ කළහ. ආප^ හැi බල_;, ෙ/ 

ෙමෙහü/ 1929-30 ගණ$වල ෙ™ම$ත කාලෙ* පැවS මහා “úලා1හරණ” ෙමෙහü/ සඳහා m ·දාන/ වැඩ 

සටහ$ යැv ෙපc යv. 

 %රැ_ධවා; පéවණතා ව|$ üW ෙකාQüPRûවා;$ අbලා ගැcම සඳහා 1926 සහ 1927 වසර වල ; GPU 
ඉතාමZ JhයාË≥ ෙල+$ කටüW කරන ලද බව ෙප$Éය. ඔ.$ එ1ෙකx “+ෙනාÉ}වා;$” නැZන/ 

“ෙට‡ාûRJවා;$” හැCයට වV»කරණය කරන ලදහ. වV»කරණය Jiෙ/ Åßෙවත සහ %%ධාකාර 

ෙකාQüPRûවා;$ ගැන %පරQ$ +Êම :|$ම දJ$නට ලැKෙõ 1921 ; ය. 1923 සැÖතැ/බV මාසෙ* ; 
ජV+$RJ %+$ “ප1ෂෙ* අvIයෙලාF එක:Wව තâ$ බැôම සඳහා” ප1ෂ අභí$තරෙ* පවSන කැØ යා/ 

සහ මතෙÈද ගැන ෙකාQüPRûවා;$ %+$ රහR ෙපා≥+යට දැ$%ය üWv යන ෙයxජනාව ෙගනැ%Z SKL. 

ෙට‡ාûRJ ඇWñව, නායකය1 Jèප ෙදෙන1 ෙවS$ එයට සෑෙහන %ෙරxධය1 එbල %ය. එෙR .වද, 
%රැ_ධකාරය$ ගැන %පර/කාiව +Êෙ/ Åßෙවත ඊට ප^ව එන වසර වල ; එ$න එ$නම ≠ñb ෙල+$ 

JhයාZමක %ය. 1927 ජනවාO සහ ෙපබරවාO මාස වල ;, +ෙනාÉ} යටෙZ ෙමෙහයවන ලද ෙලP$ගùෑ– è 

ෙකාQüPRû සං%ධාන Í_ධකරණය සඳහා GPU ඉතා සàපව කටüW කළහ. %රැ_ධ m අයව ප1ෂෙය$ ෙනර¤ම 
පමණ1 +_ධ mෙ* නැත; හාර ප$+ය ගණන1 ÅCසරබද පැSවල ®රRතර ට.$ වලට ÅHවහb කරන ලâ. 

1927 වසෙV ෙට‡ාûRJවා;$ ෙසායා යෑම —රට ≠රා +C සංඛíාව හාර ප$දහස1 පමණ ෙව_;— îවÎ mෙ*, එක 

මාසයක ; ඒ සඳහා GPU අංශ Jèපය1 ෙයාදා ගැcම +_ධ ෙවQP. +යñ %රැ_ධවා;$ වV»කරණය mහ. සරල 

පOපාලන ෙමෙහüම1 හැCයට +ය ගණනක සට$කාà ෙට‡ාûRJවා;$ අZ අඩංøවට ෙගන අනWරැව ඔ.$ව 
ÅHවහb කර දැQණ. 1927 ෙනාවැ/බV මාසෙ* ;, ‘වාම %රැ_ධවා;$’ (Left Opposition) යැv හ§$වන ලද, 

ෙට‡ාûRJ, +ෙනාÉ}, කැෙමෙන}, රΩෙඩ1, සහ රෙකා}RJ, ඇWñ පéධාන නායකය$ +යbල$වම ෙබාbෙෂ%1 

ප1ෂෙය$ ෙනරපා දමා අZ අඩංøවට ගැPණ. පé+_ධ පාෙපx≈චාරණය1 ෙනාකළ අෙය1 +Cෙ* න/ ඔ.$ව 
ÅHවහb කරන ලâ. 1928 ජනවාO 19 වැPදා පéා}ඩා දැì/ ®$ෙ$ ෙමාRක}  ව|$ ෙට‡ාûRJ ඇWñ %රැ_ධවා; 

නායකය$ SR ෙදෙන1ව අbමා-අටා (Alma-Ata) ෙවත ÅHවහb කරන ලද බවv. වසර1 ෙගෙව_; ෙට‡ාûRJව 

U.S.S.R. ව|$ :ñමP$ම තහන/ කර දැ:L. ෙබාbෙෂ%1 ±ෂණෙ* පéධාන PVමාණ ´bÅෙය 1ව එෙR 
“පéS%ÖලÉයවාâයා” බවට හැරÉම, අ‹Z üගය1 උදා É ඇS බව පැහැâ| %ය. ඒ සම‘$ නව පéබල 

නායකෙය1 ප1ෂෙය$ මW É ආෙ}ය —ඒ ෙජxසÖ Rටා|$. 

 1928 වසර :ල ;, ෙට‡ාûRJවා; %රැ_ධවා;$ :|ì≠ටා දැå ප^ව, සමාජය සමඟ පැවS සට$ %රාමය 

ඉවZ Jiමට ෙපා|CTüෙරxෙ} Rටා|$වා; බYතරය îරණය කළහ. ඒ ෙව_; ෙබාbෙෂ%1වා;$ %+$ හැඩ 
ගැRm :b මාVගෙය$ එය ෙබාෙහx ෙසv$ ෙවනR ෙවනR මාVග වල ගම$ කරQ$ +Cෙ*ය. වසර දහයකට 

ෙපර ෙම$, දැ$ +Cන හWරා mෙ* ද, ග/බද වැ+ය$ mහ. ඔ.$ව තවමZ සැලúෙõ එâOවා;, පාලනය 

ෙනාවන, සහ පාලනය කළ ෙනාහැJ සාåèකය1 ෙල+P. ෙ/ ග/බද වැ+ය$ට එෙරè ü_ධෙ* ෙදවැP අâයර, 
ඉSහාසඥ අ$Ïයා ගùැ+ෙයx+ ද1වන පOâ, “පළ:වැ$ෙන$ ඉතා පැහැâ|වම ෙවනR mෙ*ය. ෙමවර පéධාන 

 “Dokumenty o sobytiakh v Chechnye, 1925” (Documents concerning the events in Chechnya, 1925), Istochnik, no. 1 (1995), 14

140-151.
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වශෙය$ම å|කZවය ග$නා ල_ෙ_ රජය %+P. ග/බද වැ+ය$ කෙ√, ඔ.නට එෙරèව âයZ m පéහාර වලට 
එ$න එ$නම අDෙවන ශ1Sෙය$ එයට පéSචාර දැ1Éම පමණJ.”  15

 1918-1922 +_ධ m %නාශකාi තZවය$ ෙග$ ප^ව කෘoකVමා$තෙ* තZවය âü¨ É SKණ ද, 

දශකෙ* අවසානය ෙව_; “ග/බද හWර$” තව ®රටZ ®Vවල තZවයක +Cයහ. දශකෙ* ආර/භයට වඩා ඒ 
ෙව_; රජය සෑෙහන ශ1SමZ බවJ$ +Cෙ*ය. උදාහරණය1 හැCයට, ග/මාන වල සැබැ%$ම +_ධ ෙව$ෙ$ 

ෙමානවාදැv ගැන සෑෙහන තර/ ෙතාරWරැ පéමාණය1 අ¢කාOය සWව STණ. “සමාජයට අනWරැදායක 

කාරකය$” යන |Åෙගාì වලට R—S ෙව$නට, GPU  ට පළ: úලා1හරණ කඩා පැc/ Jhයාව|ය පණ 

ගැ$ÉමටZ, තව තවZ “මං පැහැiම” Wර$ කර$නටZ, ග/බද වැ+ය$ ෙවS$ අ% ආüධ ඉවZ කර$නටZ, 
ෙසාbදා®ව$ ෙල+$ බඳවා ග$නා ග/වැ+ය$ සමාìපාSකව වැI කර$නටZ, ෙසx%යû අධíාපනය පWරැවා 

හO$නටZ හැJයාව ලැTණ. ප1ෂ නායකZවෙ* සහ ප1ෂෙ* ඉහළ තනWරැ දරන අය අතර +_ධ m කතාබහ 

ගැන ඇS වාVතා ව|$ ෙප$වන පOâ, Rටා|$ෙa නායකZවය, එè %රැ_ධවා;$ m KඛO$, Oයෙකා}, සහ 
කැෙමෙන} පOâම, ග/බද වැ+ය$ට ෙදන ෙ/ නව පහර;ම Pසා පර®වට තැෙබ$ෙ$ ෙමානවාද ය$න ගැන ඉතා 

ෙහා[$ දැන +Cයහ. “ග/බද වැ+ය$ෙa ü_ධය1 ඒ%, 1918-19 කාලෙ* ; වෙa,” යැv KඛO$ අනWරැ ඇඟÉය. 

න:Z Rටා|$ ·දානQ$ +Cෙ*ය, ම$ද, වැය úම1 .වZ, ෙරFමය ජයගùාèකයා ෙල+$ මWෙ}% Jයා ඔY 
දැන +Cෙ*ය.  16

 ඔYට අවශíව SKන ෙබාරැ ෙ™Wව, 1927 වසර අග ; හටගZ අRවì අVÿදය %+$ Rටා|$ට ලබා ®P. 

ෙනාවැ/බV මාසය සලú¨ mෙ* රාජí එකW Jiෙ/ මධíRථාන වලට ෙගෙනන කෘoකාVQක Pqපාදන ඉතා 

%ශාල පéමාණ ව|$ අD É යෑමv. ෙදසැ/බV ෙව_; එය වíසනකාi මûට/ වලට හැෙර$නට පට$ ගැPණ. 
1928 ජනවාO මාසෙ* ; :Yණ ෙද$නට +_ධ m පO+_¢ ෙමෙRය: ෙහාඳ අRවැ$න1 .වද, ග/බද වැ+ය$ 

ෙගෙනන ල_ෙ_ ෙටා$ Q|යන 4.8 1 පමL, එය ඊට කß$ වසරට වඩා Q|යන 6.8 J$ අDව STණ. නව 

අVÿදයට, රජය %+$ Pයම කළ Qල ගණ$, කාVQක Pqපාදන වල වැය සහ èඟය, එකW කරන ආයතනවල 
SKණ අංස%ධානාZමක බව, ü_ධය1 එන බව ගැන කටකතා, සහ ෙපා®ෙ} ෙරFමය ගැන ග/බදවැ+ය$ Wළ 

පැවS අසWට, ඇWñ ෙ™W ගණනාව1 STණ. ඒවා úම1 mවZ, Rටා|$ හPකට ෙමයට ‘úලා1 වැඩ 

වVජනය’ යැv ෙbබb ගැ∑ය. 

 ආහාර කැඳ./ යß අැරÌම සහ ‘üද ෙකාQüPRûවා;’ කාලෙ* පැවS මVදන ෙමෙහü/ නැවත ෙගන ඒම 

සඳහා ෙබාරැ ෙ™Wව1 හැCයට ෙ/ අDෙව$ ෙගෙනන ලද Pqපාදන සංඛíාව දැ1Éම Rටා|$ පාVශවය වහාම 

ඔ.$ෙa වා+ය සඳහා ෙයාදා ගZහ. Rටා|$ තමා %+$ම සv Oයාව බල$නට †ෙ*ය. අ$ෙÓ අ$ØÔ} 

(Andreev), ඇනRටාR Qෙකාය$ (Anastas Mikoyan), පෙවb ෙපාRCෙශ} (Pavel Postyshev), සහ RටැPRලාR 
ෙකා+ෙයාV (Stanislas Kossior) ඇWñ අෙන1 නායකය$ ද (දú¨ රැ+යාෙ} සරැසාර පéෙ_ශ) 'කñ පR’ ƒQ, 

ü1ෙVනය, සහ උWරැ ෙකxකසR යනා; ධානí Pපදවන මධíRථාන ෙවත †යහ. 1928 ජනවාO 14 වැPදා, 

ෙපා|CTüෙරxව %+$ පORථාcය අ¢කාi$ ෙවත චකhෙbඛනය1 යවQ$, “සමෙÖ1ෂකය$, úලා1, සහ 
ෙවළඳෙපාල ෙහx Qල පéSපZS වලට බාධා කරන ඕනෑම ෙකෙන1 අZ අඩංøවට ග$න,” යැv ඔ.නට Pයම 

කළහ. “¥Vණ අ¢කාi බලධාi$” (එම පද වහරම 1918-1921 කාලෙ* ST ආහාර කැඳ./ පéSපZS වලට 

නැවත +è ෙයා:JiමJ) සහ සට$කාà ෙකාQüPRûවා;$ෙa හ:දා කාõඩ ÅCසරබද පැS වලට යවන ල_ෙ_ 
úලා1 ගැන එතර/ දැI ෙලසJ$ කටüW ෙනාකරන පORථාcය අ¢කාi$ව ඉවZ කර දැàම ÅLසv. සඟවා 

Sÿ ධානí අSO1තය$ ඔ.$ ෙසායා ග$නට කටüW කළහ. අවශí අවRථාවල ;, ඔ.$ රජයට පවරා ග$නා 

:ñ ධානí ෙතාගෙය$ කාල1 ඔ.$ෙa සහාය ÅLස ෙගව$ෙ$ යැv ෙපාෙරා$® ෙවQ$ ඒ සඳහා ®ÖපZ 

ග/වැ+ය$ ෙයාදා ගZහ. 

 ෙවළඳෙපාෙb Qල මûටමට වඩා යා$ත/ W$ ෙහx සමහර %ට හතර පංøවකටZ වඩා අD Qල ගණ$ 

වලට තම කෘoකාVQක Pqපාදන බාර ෙද$නට අකමැS ග/බද වැ+ය$ට ද…ව/ කරì ÅLස, ෙසx%යû 

අ¢කාO$ %+$ :|$ ඉbලා +C පéමාණය$ ෙදøණ, ෙතøණ සහ සමහර %ට හතර øණයJ$ පවා වැI කරන 
ල_දහ. දõඩ cS සංගùහෙ* 107 වග$Sය අìව, Qල ගණ$ ඉහළ යවන අ$දQ$ Jhයා කරන ඕනෑම අෙයúට 

 Andrea Graziosi, The Great Soviet Peasant War: Bolsheviks and Peasants, 1917-1933 (Cambridge, Mass.: Harvard University, 15

Ukrainian Research Institute, 1996), p. 44.

 Ibid., pp. 44-45.16
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Pයම m වසර Wනක +ර ද…වම ෙබාෙහx ෙසv$ JhයාZමක ෙකOණ. වසර ෙදක1 Wළ ; úලා1 ෙවත පැනm 
බ® දහ øණයJ$ ඉහළ †ෙ*ය. ෙවළඳෙපාලවb වසා දැQණ. එv$ ධනවZ ෙම$ම ®ÖපZ ග/බද වැ+ය$ට 

එක ෙල+$ ®qකරතා වලට :Yණ පා$නට +_ධ mහ. ෙ/ +යñම ෙමෙහü/ Pසා, සS Jèපය1 Wළ ;, 

1922-23 +ට ෙරFමය සහ ග/බද වැ+ය$ අතර පැවS ෙනාස$^$ üද %රාමය පැහැâ|වම Pqපéභා %ය. ආහාර 
කැඳ./ සහ මVදනකාi ෙමෙහü/ Pසා පමණ1ම කෘoකාVQක තZවය තවZ අයහපZ අතට හැOණ. ෙකC 

කා≥නව, බලය ෙයදÉම Pසා අ¢කාi$ට ඊට කß$ වසෙV පéමාණය$ ව|$ම අRවැ$න ලබාග$නට හැJයාව 

ලැTණ. ඒZ ;Vඝ කා≥නව, ප^ව හටගZ පéSඵල ‘üද ෙකාQüPRûවා;’ කාලය හා සමාන %ය: ඊ ළඟ වසෙV ; 

සෑෙහන තරමකට අDෙව$ වගාT/ වැÅiෙම$ ග/බද වැ+ය$ පéSචාර දැ1mහ.  17

 1927-28 ෙ™ම$තෙ* අRවì අVÿදය ඊට ප^ව හටග$නා ලද +_‚$ වල å|ක ƒQකාව1 ගZෙZය. 

%ෙÆෂෙය$ම, Rටා|$ %+$ ෙ/ අVÿදය ගැන %ශාල Pගමන මාලාව1 ඉâOපZ කරන ලâ. එè ; úලා1 අය 

පéථම සහ අ$Sම වතාවට ඉවZ කර ඔ.$ව “පංSය1 හැCයට :|ì≠ටා දම$නට” ÅCසරබද ග/මාන 
“සමාජවාදෙ* බලෙකාHව1” කරQ$ රජය %+$ ෙමෙහයවන Pය: ෙගා%පල —දැවැ$ත ෙසා}ෙඛx+ (sovkhozy), 
ෙහx සාåèක ෙගා%පල (kolkhozy)— ÅèHÉමට îරණය කෙ√ය. 

 1928 වසෙV ;, ෙරFමය, තවZ සමාජ කõඩායම1 සමඟ පවZවා ෙගන †ය üද %රාමය කඩා දැàය. 

≠රාතන ෙරFමෙය$ (ancien régime) ඉSO É +C %_වW$, Rෙපû+ (spetsy), එන/ “KVÕවා∑ %ෙÆෂඥය$” 

1920 ගණ$ අවසානෙ* ; තවමZ කාVQක සහ රාජí පOපාලන ෙදපාVතෙ/$Wවල කළමනාකාර තනWරැ 

ෙබාෙහාමය1 උ^ලන ලâ. 1928 අෙÖéb මාසෙ* පැවS මධíම කQH රΩRÉමක ; කාVQක කඩාකÖපbකාi 

සැල^ම1 ෙසායාගZ බව දැì/ ®P. ඒ ෙඩා$බාR පතb ෙපෙදR ව|$ එක1 m ශÀS (Shakhty) පéෙ_ශෙ* 
“KVÕවා+ %ෙÆෂඥය$” ෙRවයට බඳවාග$නා බවට පé+_¢ය ලබා +C ෙඩාìෙගාb (Donugol) ෙකා/පැLෙ* 
ෙRවකය$ අතරv. ඒ ෙකා/පැLය බටèර රටවල ÅèCන :ලí ආයතනය සමඟ සබඳතා පවZවන බවටZ 

පé+_ධ mවJ. සS Jèපයකට ප^ව, ඉංFෙ$රැව$ බYතරය1 සහ මධí-කළමනාකාර ෙRවකය$ අතO$ 53 
ෙදෙනúට ෙචxදනා එbල mහ. අවසාන සමාජවා; %ÖලÉයවා;$ට එෙරèව %භාග m නDවට ප^ව එන පළ: 

%වෘත ෙ_ශපාලPක නD %භාගය 1922 ; මහජනතාව හ:ෙ} âග හැOණ; එv$ 11 ෙදෙනúට මරණ ද…වම 

Pයම m අතර 5 ෙදෙන1 ෙවI තබා මරා දමන ලâ. ≠වZපZ ව|$ %RතරාZමක ෙල+$ වාVතා කරන ලද ෙ/ 
ෙබාරැ නDව ෙයාදා ගැìෙõ ඔ.$ අZෙනාහOන ෙල+$ හඹා යන “%ෙ_Ëය බල ව|$ ෙ}තන ලබQ$ +Cන 

කඩාකÖපbකාi$,” ගැන උදාහරණය1 හැCයටv. එම පද වහර GPU ෙවS$ ෙ}තන උපයන +යñ Jhයාකාi$ 

සහ ෙතාරWරැ සපය$න$ එ1රΩR Jiම සඳහා ෙයාදා ගැPණ. +යñ අසාVථක ආV”ක තZවය$ට වරදකරැව$ 

mෙ* “කඩාකÖපbකාi$” mහ. ඔ.$ ගැන JයQ$ දහR ගණනක ^®-කරපC ශªQකය$ +Cන, ශරÆJ 
(Sharashki) නQ$ හැ[$.න, GPU  è නව %ෙÆෂ කාVයාල ÅèHÉම +_ධ %ය. කඩාකÖපbකාi Jhයා සඳහා 

ෙචxදනා ලැබ, දහR ගණනක ඉංFෙ$රැව$ සහ තා1ෂLකය$ ද…ව/ ÅLස ඉâJi/ Rථාන වලට සහ 

අවධානයට පාත° m +%b ඉංFෙ$රැ වíාපෘS ෙවත යවන ලâ. ශÀS නDෙව$ මාස Jèපයකට ප^ව, GPU è 

ආV”ක ෙදපාVතෙ/$Wව ඒ හා සමාන m අP1 කටüW Åßබඳව, %ෙÆෂෙය$ම ü1ෙVනෙ* හටගZතා Jයා, 
ෙබාරැ ෙචxදනා නැÚහ. 1928 මැv මාසෙ* ;, ෙනෙපéාෙපෙට‡ා}R1 (Dnepropetrovsk) è üෙගාRටාb (Yugostal) 
ෙලxහ සංæVණෙ* ^®-කරපC ෙRවකය$ 112 1 අZ අඩංøවට ගැPණ.  18

 1928 ; පට$ ගZ %ෙÆෂඥ-%ෙරx‚ දැවැ$ත ෙමෙහü/ වල ; ඉල1ක mෙ* කාVQක අංශෙ* ^®-කරපC 
ෙRවකය$ පමණ1 ෙනාෙ}. %%ධ %Æව%දíාල ආචාVයවරැ සහ +^ +^%ය$වද “සමාජ“ය වශෙය$ ì^®^” m 

ප^TමJ$ එන Pසා යැv Jයා ඉහළ අධíාපනය සඳහා වර/ ෙනාලබන ලâ. නව රW “PVධන පංSෙ*” 

%_වW$ෙa වෘZî$ âü¨ කර≥ම ÅLස %Æව%දíාල Wළ Í_ධ Ji/ මාලාව1 âයZ ෙකරැL. 

 නව මVදන ෙමෙහü/ සහ NEP è අවසාන කාලෙ* m ආV”ක ®qකරතා සලú¨ කෙ√ %රΩJයාව ඉහළ 
යෑම සහ අපරාධ කටüW වැIÉමට පට$ ගැcම WßP. එv$ 1926 වසෙV 578,000 1 ද, 1927 ; 709,000 1 ද, 

1928 ; 909,000 1 ද, 1929 ; 1,778,000 1 ද වශෙය$ අපරාධකරැව$ සඳහා ෙදන ලද ද…ව/ සංඛíාෙ} මහZ 

 Moshe Lewin, Russian Peasants and Soviet Power: A Study of Collectivization, trans. Irene Love (Evanston: Northwestern University 17

Press, 1968); E. H. Carr and R. W. Davies, Foundations of a Planned Economy (London: Pelican, 1974), 1:71-112.

 Carr and Davies, Foundations of a Planned Economy, pp. 610-642.18
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වVධනය1 දJ$නට ලැKL.  ∑ඝ¿ෙය$ වැIෙව න +රබ$ධානාගාර ජනගහනය අD කරගැcම ÅLස, එන/ 19

1928 වසෙV එය 150,000 කට වඩා වැI %ය ෙනාüW යැv අෙÖ1ෂා ෙව_;, රජය %+$ වැදගZ îරණ ෙදක1 

ග$නා ලâ. පළ:වැ$න, 1928 මාVW 26 වැPදා Pෙ}දනයv. එv$ ^ñ වරදවb සඳහා ලැෙබන +යñ ෙකC 

කා≥න +රද…ව/ ෙවìවට වරදකාi ගS Rවභාවය ෙවනR කරන, J+Z ෙ}තන ෙනාමැSව කළ üW m 
“කාVQක, ඉâ Ji/ වíාපෘS, ෙහx කැළෑ වැඩ,” Pයම Jiම ෙයxජනා %ය. ෙදවැ$න, 1929 œP 27 වැPදා 

Pෙ}දනයv. එv$ අS මහZ ඵල%පාක දJ$නට ලැKL. වසර Wනකට වැI කාලය1 ද…ව/ Pයම m +යñ 

+රකරැව$ව වැඩ කඳ.රැ ෙවත යැÉම එv$ PVෙ_ශ %ය. වැඩ කඳ.රැ වල අර:ණ වශෙය$ දැ1mෙ* “රෙû 

උWරැ සහ නැෙගනèර පéෙ_ශවල Rවභා%ක ස/පZ සංවVධන Jiමv.” එය කාලය1 SRෙR කතාබහට 
ල1ෙවQ$ SKණ අදහසJ. ඒ ෙව_; GPU  %+$ අපනයන ෙවළඳෙපාල සඳහා  ≥ Pqපාදන Jiෙ/ මහා 

වíාපාරයක PයැÂ +Cයහ. +ර ද…ව/ Pයම කරන අභí$තර කටüW අමාතíංශෙ* සං%ධාන ව|$ ඔ.$ 

ෙවත අමතර ෙRවකය$ එව$න යැv නැවත නැවත ඉbලQ$ +Cන ලâ. 1928 ; %ෙÆෂ ෙසාෙලාෙවûRJ 
කඳ.රැවල රඳවා +C GPU  ෙ* ම +රකරැව$ m 38,000 ක සංඛíාව, ඔ.$ O+ m Pqපාදන ඉල1ක කරා 

ය$නට පéමාණවZ ෙනාÉය.  20

 පළ: ‘පR අ.රැ® සැලැRම’ සැක∑ෙ/ ; ඉRමW ෙව$ෙ$, ශªම %භජනය ගැන සහ Rවභා%ක ස/පZ 
ෙබෙහ%$ පැවS එෙහZ J+® හ}හරණය1 නැS පéෙ_ශ පéෙයxජනයට ගැcම ගැන පéÆන ෙවS. ඒ 

ස/බ$ධෙය$, දõඩන cS ශªම බලකාය යì ෙමෙත1 කාලය1 උරගා ෙනාබලන ලද QPR බල උbපතJ. එය 

අනාගතෙ* වCනාතම වZකම1 —ආදාය/, බලපෑ/, සහ බලය සඳහා පéධාන පéභවය1— %ය හැJ යැv 

සැලJණ. GPU  නායකය$, %ෙÆෂෙය$ම ෙම$+$RJ සහ ඔYෙa සහායකයා m යෙගxඩා යන Rටා|$ෙa 
ආËVවාදය ලැබ +C ෙදෙදනා, ෙ/ +රකරැව$ෙa අනාගත වැදගZකම ගැන ෙහා[$ දැන +Cයහ. 1929 

†/හානෙ* ;, බටèර සv Oයාෙ} වøරැT/ සèත පv$ ගR වැෙවන කැලෑෙ} වVග සැත≠/ 225,000 1 ≠රා 

පැSර ඇS නාi/ (Narym) පéෙ_ශය ජනාවාස කරන මහාÛලා’ සැල^ම1 ඔ.$ ෙදෙදනා එකW É හැ∂හ. ෙමම 
සැල^ම 1929 œP 27 වැPදා Pෙ}දනයJ$ âයZ ෙකOණ. ෙ/ ප^Tම යටෙZ úලා1හරණය Åßබඳ අදහස හැඩ 

ගැෙස$නට පට$ ගැìL. අදහස mෙ*, සåහකරණයට පැහැâ|වම %රැ_ධZවය1 ද1වනවා යැv Pල මõඩල 

%+$ සලකන ල_දා m ද, ග/බද වැ+ය$ අතර ෙහාඳ ආV”ක තZවෙය$ ප^ෙවන අය හැCයට PVවචනය m ද, 
úලා1 අයව එතැනට Åටමං කර යැÉමv.  21

 ෙකෙR .වද, ෙ/ බලාZමක බලෙය$ කරන සåහකරණය, úලා1හරණය, සහ කIන/ කාVàකරණය —

ආV”කය සහ සමාජය මෘග ෙල+$ ෙවනR කරන වැඩ සටහනක තVකා$%ත පéධාන අංග Wන— Åßගැcමට 

අෙනúZ ප1ෂ නායකය$ව කැමS කරවා ගැcම සඳහා Rටා|$ට සහ ඔYෙa අìගාQකය$ට ස/¥Vණ 
වසර1 වැය mහ. සා/පéදාvක ෙවළඳෙපාල ආV”කය %+රැවා හැiම, +යñ ග/බද ඉඩ/ රජයට පවරා ගැcම, 

සහ ග/බද හ}හරණය1 නැS පéෙ_ශය$è Rවභා%ක ස/පZ සංවVධනය Jiම සඳහා “úලා1” සහ ෙ/ 

“ෙදවැP %Öලවයට” අවශí ඉල1ක m අෙනúZ කõඩාය/වල ශªමය බලාZමක ෙල+$ ෙයදÉම, යනා; +යbල 
එකවර ඉH Jiම අවශí යැv සැලJණ. 

 ෙ/ අදහR වලට “ද1oණාංශ ප1ෂ” ව|$ %රැ_ධZවය පාන ල_ෙ_ පéධාන වශෙය$ Oෙකා} සහ KඛO$ 

%+P. ග/බද වැ+ය$ව නව වැඩවස/ කhමයJ$ ·රාකෑම, +%b ü_ධය කරා යෑම, ±ෂණය වැIÉම, %ය.b 
සහ සාගත වැIÉම පමණ1 සåහකරණෙය$ ලැෙබන පéSඵල ෙවì ඇතැv ඔ.$ +—හ. අවසානෙ*, 1929 

අෙÖéb මාසෙ* ; ඒ බාධකය ඉවZ කර දමì ලැ ය. 1929 †/හානය ≠රා ෙසx%යû ≠වZපZ %+$ ෙපර ෙනාm 

%රෑ ෛවරයJ$ üWව, ධනවා; කාරකය$ සමඟ හ.ෙb වැඩ කරනවා යැv ද ෙට‡ාûRJවා;$ සමඟ úම$ත°ණ 

කරනවා යැv ද ෙචxදනා එbල කරQ$ “ද1oණාං´කය$ට” පහර ෙදì ලැÿහ. ස/¥Vණෙය$ම %Æවාස භංග 
කරì ල®ව, ෙ/ %රැ_ධවා;$ට 1929 ෙනාවැ/බV මාසෙ* ; මධíම කQHෙ} ¥Vණ සභාව ඉâOෙ* මහජන 

පාෙපx≈චාරණ ඉâOපZ කර$නට +_ධ %ය. 

 Sovetskaya yustitsia, nos. 24-25 (1930), 2.19

 Werth and Moullec, Rapports secrets soviétiques, p. 355.20

 O. Khlevnyuk, Politiburo: Mekhanismy politicheskoi vlasti v 1930-e gody (The Politiburo: Mechanisms of political power in the 1930s) 21

(Moscow: ROSSPEN, 1996), pp. 38-40.
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 ෙ/ +_‚$ පැවS කාලෙ*, එයට පා1oක m සහ %රැ_ධ m NEP  අතර අරගලය Pසා  රට ආV”ක 
අVÿදෙ* තව තවZ පWලට Jඳා බැRෙRය. 1928-29 වVෂ වල කෘoකාVQක දZත වíසනකාi mහ. රජයට වගා 

ෙබxග %JÙම පéS1ෙqප කළ ඕනෑම ෙකෙනúට ලැෙබන ඉතා ඉහළ දඩ සහ +රද…ව/ වැP ග/බද වැ+ය$ 

ෙවත ආõDෙ} බලය ෙයාදවQ$ කhමාìπලව එbල කරන ලද මහZ %ශාල ෙමෙහü/ ගණනාව1 පැවSයද, 
1928-29 ෙ™ම$තෙ* ; රජය %+$ එකW කරගZ පéමාණය කß$ වසරට වඩා සැලJය üW තරQ$ අD %ය. ඒ 

Pසා වටහාගත හැJ ෙලසJ$ ÅCසරබද පැSවල අSශය ෙනාස$^$තාවය1 PVමාණය %ය. 1928 ජනවාO +ට 

1929 ෙදසැ/බV ද1වා කාලෙ* ; —එන/ සåහකරණය බලාZමක කර$නටZ ෙපර— ÅCසරබද ෙපෙදRවල 

කැර| සහ මහා උ_ෙඝxෂණ 1,300 1 GPU %+$ වාVතා කළහ. ඒවාෙය$ ග/බද වැ+ය$ දස දහR ගණන1 අZ 
අඩංøවට පZ mහ. එවක ÅCසරබද පැවS වාතාවරණය ගැන ද1වන තවZ ෙහාඳ සංඛíාSය1: 1929 ; 

ෙසx%යû +%b ෙRවකය$ 3,200 කට වැI සංඛíාව1 ත°Rතවා; පහර ;/ වල %$âතය$ mහ. ෙපබරවාO 

මාසෙ* ;, NEP හ§$වා ;ෙම$ ප^ව පéථම වරට ආහාර සලාක පට$ ගැPණ. ධනවාදයට ආපY ය$නට හදනවා 
යැv JයQ$ අ¢කාi$ %+$ úඩා ෙකා/පැL සහ ග/බද වැ+ය$ෙa ක/මb බYතරය වසා දැàෙම$ ප^ව 

දiıතාවය නැවතZ හැම අත පැSෙර$නට පට$ ගS. 

 ෙසx%යû ෙරFමය අවත1ෙRරැ කර$නට ග$නා úලා1 සහ අෙනúZ එâOවා;$ෙa වැඩ Pසා 
කෘoකVමෙ* අVÿදය හටගZතාය ය$න Rටා|$ෙa දැ1ම %ය. පර®වට තැ / හැCයට Åßගැ$ෙවන ල_ෙ_, 

එ1ෙකx ග/බද ධනවාදය නැZන/ සාåèක ෙගා%ෙපාල (kolkhozy) අතO$ එක1 ෙතxරා ගැcමv. 1929 œP 

මාසෙ* ; ආõDව අ‹Z අව¢යක ආර/භය Pෙ}දනය කෙ√ය. එන/, “ෙපා® සåහකරණයv.” පළ: පR-අ.රැ®-

සැලැRෙ/ ඉල1ක, දාසය වැP ප1ෂ ෙකාංගùසෙය$ අìමත කරන ලද, ආපRසට බල පවZවන ෙR ඉහළට 

ස/¥Vණ කරන ලâ. පR-අ.රැ®-සැලැRම අවස$ Éමට ෙපර +යñ ෙගා%පලවb Q|යන 5 (නැZන/ දළ වශෙය$ 
+යයට 20 1) පමණ සåහකරණයට භාජනය කරì ඇතැv ය$න :|$ සැල^ෙ/ Sෙබන ල_දv. œP මාසය 

ෙව_;, රජය Pෙ}දනය කෙ√ දැ$ අර:ණ, 1930 වසෙV ; පමණ1 ෙගා%පලවb Q|යන 8 1 එයට භාජනය %ය 

üW යැv Jයාv. සැÖතැ/බV මාසය ෙව_; ඒ දැ1.¨ සංඛíාව Q|යන 13 1 ද1වා ඉහළ †è$ STණ. 
†/හානය ≠රාම පORථාcය ප1ෂ නායකය$ සහ GPU  Pලධාi$ සමඟ අ¢කාi$ %+$ ෙකාQüPRûවා;$, 

වෘZîය සQS සාමාFකය$, ෙකාQüPRû තරැණ සං%ධාන සාමාFකය$ (ෙකා/ෙසාෙමාb), ක/කරැව$, සහ 

´ෂíය$ ®qකර ග/මාන ෙවත යවන ලâ. එJෙනකා පරදවQ$ සåහකරණෙ* වාVතා Tඳ ෙහල$නට 
පORථාcය ප1ෂ සං%ධාන උZ^ක m ෙහv$ ග/බද වැ+ය$ Åට ¤ඩනය1 පැට%ණ. 1929 ඔ1ෙතxබV 31 

වැPදා ‘පéා}ඩා' ඉbලා +Cෙ* “සමRත සåහකරණයv.” සSයකට ප^ව, %Öලවෙ* ෙදාෙළාRවැP සංවZසරය âන, 

Rටා|$ %+$ ඔYෙa ^පé+_ධ “මහා හැර./ ල1ෂය,” නැමS |Åය පළ කෙ√ය. “සාමානí ග/බද වැ+යා 

සාåèක ෙගා%පෙb ආගමනය සාදරෙය$ Åßෙගන ඇත,” යìෙව$ එය å|ක වශෙය$ ෙදxෂ සගහත අදහස මත 
පදන/ව |යැÉ SKL. NEP R”ර ෙල+$ම Pමා É SKL. 
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7  බලා%කාරෙය* ස,හකරණය සහ /ලා0හරණය 

  අ"ෙත% ප'ෙ(ශ *ය හැ.යාව ලද 3රාෙ5ඛනාගාර 9ළ ; කරන ලද මෑත කා?න ප@ෙAෂණ *D%, 

Fඩා ෙගා*පල ජාIයකට බලහLකාරෙය% සNහකරණය ෙගනැ*L ෙසO*යP ෙQශය *D% පැහැRSවම ගTබද 

ෙපෙදU ෙවත Vද ප'කාශ කරන ලද බව තහWරැ කර ඇත. ZSයන 2 කට වැ\ ගTබද වැDය% සංඛ^ාව_ 

(1930-31 ; පමණ_ ZSයන 1-8 _), hටමං කරන ලදහ, ZSයන 6 _ හාමතෙය% Zය jයහ, සහ hටමං .kෙT 
ඍm ප'Iඵලය_ හැoයට Dය දහU ගණන_ Zය jයහ. ෙකෙU Wවද, එවැq දLත ෙT ZqU ව^සනෙA ප'මාණය 

ගැන යා%තT ඉs ද_වනවා පමt. 1929-30 ෙuම%තයට පමණ_ vමා wම_ ෙනාw, VQධය 1930 ගණ% මැද 

කාලය ෙත_ ඇ; jෙAය. එy උ{චතම අව}ය ~ෙA 1932 සහ 1933 කාලය�. ප'IෙරOධය Äඳ දැÇම htස 

ගTබද වැDය%ව උවමනාෙව%ම අWUසන ෙ{තනාෙව% අ}කාÉය *D% ෙගෙනන ලද ÄyÑÖ සාගතය සටහ% 
කරන ලද කාලය�. ෙT ගTබද වැDය%ට එෙරyව ෙයාදා ගL ප'චÜඩLවය පÑ කාලයක ; අෙන_ ෙවනL 

සමාජ කÜඩායT සඳහා ෙයාදා ගැෙනන කáමෙ(ද අLහදා බලන අවUථාව අ}කාk%ට පාදා âq. ඒ සTබ%ධෙය% 

එය UටාS%වා; ãෂණෙA ව@ධනයට ගL åරණාLමක hයවර සටහ% තබ�. 

 1929 ෙනාවැTබ@ මස පැවI මධ^ම කZç é@ණ සාමාèක රêUwෙT ;, ව^ෙචUලා( ෙමාෙලාෙටා( ෙමෙU 

දැ%wය: “සNහකරණෙA ෙ(ගය, සැලÑෙT ඇI එතරT ප'ìනය_ ෙනෙT… අhට තවමL ෙනාවැTබ@, ෙදසැTබ@, 

ජනවාÉ, ෙපබරවාÉ, සහ මා@9, මාස හතර_ සහ හමාර_ Iෙයනව, අhට අ}රාජ^වා;% ෙකï%ම පහර â%ෙ% 
නැLනT, ෙT කාලය 9ල ; අhට ආ@óකෙA සහ සNහකරණෙA åරණාLමක *Rයට *ශාල ඉRÉ hයවර_ 

තබ%න හැ.ෙ(*.” සNහකරණෙA ෙ(ගය වැ\ කරන åරණයට කZçව *D% අôමැIය ෙදන ලR. 1930 

ජනවාÉ 5 වැqදා එය qල වශෙය% ප'කාශ කර%නට ෙපර, කZçව *D% නව කාල සටහන .yප වතාව_ 

Ñබදායක ෙලD% ප'IසංUකරණය කළහ. උ9රැ ෙකOකසU සහ ෙවා5ගා ප'ෙQශය%y පහළ සහ මැද පළාL 1930 
DDරෙA ; සTé@ණෙය% සNහකරණයට ල_ .kමL, අෙනFL ධාන^ qõපාදනය කරන ප'ෙQශ ඉ% වසරකට 

පÑව සNහකරණයට ල_ .kමටL සැලÑT ~හ.  1

 1929 ෙදසැTබ@ 27 වැqදා “Dයù Fලා_ ප'වණතා සහ පංIය_ හැoයට Fලා_ වඳ කර%න දම%න,” 
යැ� ඉ5ලා DoෙAය. ෙමාෙලාෙටා( ප'ධානLවෙය% ෙපාSoÄVෙරOෙ( ෙකාZසම_ ෙවතට ෙමම ඉල_කය සා_ෂාL 

කරගැûමට අවශ^ Dයù ෙමෙහVT හඹා යන අවසරය hÉනැZණ. ෙකාZසම *D% Fලා_ ව@†කරණ 9න_ 

ඉRÉපL කෙ°ය: “ප'I*¢ලwය කටV9” වල qයැ£ Doන, අL අඩං§වට ෙගන GPU ශ•ම කඳWරැ ෙවත යැ*ය 
V9, නැතෙහාL ඔW% .Dâ ප'I*ෙරOධය_ පා%ෙ% ද ෙව\ තබා මරා දැZය V9 hÉස. ඔW%ෙß පW5වල අය 

සහ ඔW%ෙß Dයù ෙQපල රජයට පවරා ගත V9�. ෙදවැq ව@†කරණෙA Fලා_ යô “*රැQධLවය යT 

උදාvන බව.% ද_වන අය�, න®L ෙරèමෙA UථාවරLවයට හාqකළ හැ. ~ සහජ ප'වණතාවය.% V9 

ප'බල ©රාක%න%,” අL අඩං§වට ෙගන ඔW%ෙß පW5 සමඟ රෙP ඈත එhට ප'ෙQශ වලට hටමං කළ V9�. 
ෙතවැq ව@†කරණෙA Doන අය, ෙරèමයට ප_ෂපාå යැ� ව@†කරණය ~ව%ව, qල වශෙය% ඔW% ¨වL ~ 

RUI≠_ක වල ඇI ප@ය%ත ප'ෙQශ ෙවත hටමං කළ V9�. එනT “සNහකරණ කලාප වS% එhටත, වැ\ RVÖ 

කළ V9 ඉඩT වල.” Fලා_හරණ ෙමෙහVT වල ප'මාණය ගැන ෙපාâ මා@ෙගOපෙQශය_ හැoයට ද_වන ලද 
සංඛ^ාව සTබ%ධෙය%, “ඊ ළඟ මාස හතර 9ල 9ර% කර දැZය V9 Fලා_ ෙගා*පල සංඛ^ාව … සමUත 

ෙගා*පල සංඛ^ාෙව% Dයයට 3 සහ Dයයට 5 _ අතර *ය V9�,” යැ� ද qෙ(දනය .යා DoෙAය.  2

 N. A. Ivnitskii, Kollekitvizatsiya i raskulachivanie (Collectivization and dekulakization) (Moscow: Izd-vo Magistr, 1996), pp. 32-49.1

 Ibid., pp. 49-69.2
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 පÉUථාûය ප_ෂ කZçෙ( පළ® ෙ5කT, පÉUථාûය ෙසO*යP *ධායක කZçෙ( සභාපI, සහ පÉUථාûය 
GPU ප'ධාqයා ඇ9ළLව හැෙදන ෙට∞ා�කාෙව% සTබ%±කරණය DQධ ෙවන සෑම RUI≠_කයකම, ÄT මPටZ% 

ෙමෙහVT කටV9 DQධ ~ෙA *ෙìෂ Fලා_හරණ ෙකාZසT සහ Ä≤ෙß≥ වSq. ෙපාSoÄVෙරOෙ( 

මා@ෙගOපෙQශනය අôව, පළ® ලැ�U9ෙ( Fලා_ යැ� සැලෙකන ලද සංඛ^ාවට ගෘහ NSකය% 60,000 _ පමණ 
ඇ9ළL ~හ. ඔW%ෙß ලැ�U9 හැRය VLෙL රහU ෙපා?Dය *D%ම�. පÉUථාûය ගT මPටෙT .áයාකාk% 

කරන q@ෙQශ අôව අෙනFL ව@†කරණ ෙදෙ_ Fලා_ ලැ�U9 හැ;ම එතැන ; ම Dâ කරන ලR. UටාS%ෙß 

සÇපතම උපෙQශකෙය_ ~, ස@ෙගO ඕ@≥ෙසා%.≥ෙස, ෙT “.áයාකරැව%” සැබැ*%ම කWරැ%දැ� පැහැRS 

කෙ°ය: “ගTමාන වල ප_ෂෙA .áයාකාk% .Dෙව_ ෙහO නැI qසා, අh සාමාන^ෙය% කර%ෙ% තරැණ 
ෙකාZVqUPවාRෙය_ ගෙT පRං∂ කරවා â¢පL ගTබද වැDය% ෙද9% ෙදෙනFට ඔ∑ හා එක9 ෙව%න .යල 

බලාLකාරය ෙයදwම�. ඉI% ෙT “.áයාකාk%ෙß ෙQශපාලන කÜඩායම” (aktiv) තම� සNහකරණෙA සහ 

Fලා_හරණෙA වැඩ කටV9 තqයම කරෙගන ය%ෙන.”  ඔW%ට ලැ∏ණ උපෙදU ඉතා පැහැRS ~හ: හැ. තරT 3

සංඛ^ාවක ෙගා*පලව5 සNහකරණය .kම, එයට *ෙරOධය පාන ඕනෑම අෙයFව Fලා_ යැ� .යා හැπ%wම. 

 පරණ ෙකO%තර hÉමසා ගැûමට සහ ෙවනL අෙ%ක ~ අපහරණය% DQධ wමට ෙT ප'IපLI qසා 

Uවභාවෙය%ම මා@ග පෑRණ. Fලා_ ව@†කරණය hïබඳව âõකර ප'ìන ඉRÉපL ෙකරැt. අ@ථ ශාUත≠ඥය% 

සහ අ�\යෙලාèවා;% ෙවI% ලද අෙ%ක වා@තා සලකා බලා ප_ෂය *D% 1930 ජනවාÉ සහ ෙපබරවාÉ මාස 
වල ; hyçවන ලද කáමෙ(දය .DෙULම ෙයාදාගත තරT ෙනාහැ. ~ව.. ම%ද, ඒ ෙවQ; කï% ධනවLව Do 

ගTබද වැDය% Dය5ල%ම එ%න එ%නම වැ\ ~ බâ බර qසා පÉහාqයට පLව Doයහ. ධනවL යැ� .යා 

hටI% ෙපෙන%නට ඇI ල_ෂණ .Dව_ ෙනාමැIයාව හ®ෙ(, GPU *D% සපයන ලද ෙතාර9රැ අôව âõකර 

පළාLවල ෙසO*යPවා;% තබාගL ය5පැන jය සහ ෙබාෙහO *ට අසTé@ණ ~ බâ ෙගවන ලද වා@තා, සහ 
එ�% වාDය_ ලැෙª යැ� Dතා අස5වැDය% පාවා ;මට ෙපළºන අයෙß ඔL9 බාරගැûමට ෙකාZසමට 

DQධ *ය. ඒL, “සාNyක ෙගා*පල” (kolkhoz) සඳහා භාÜඩ පවරා ගැûම htස q@ෙQශ ~ ස*UතරාLමක සහ 

qì∂ත ෙතාග ෙ5ඛන හදනවා ෙවôවට, ප'ාෙයOjක ෙලD% Fලා_හරණ Äෙßæ≥ qයැùෙ% “ක%න, ෙබා%න, 

සහ ස9çෙව%න, ම%ද ඒ Dය5ල අපට අ�I qසා,” යන උෙද^Oග පාඨය අôව�. Uෙමාෙල%U_ ෙß GPU 
වා@තාව අôව, “ධනවL ගTබද වැDය% ෙවI% ඔW% vතල කාලයට අπන ඇ¿T, ඔW% උÖÑම සඳහා යටට 

අπන වUත≠, සහ Dය5ලටම වැ\ෙය% ඔW%ෙß සපL9, Ä≤ෙß≥ *D% ග%නා ලR. Fලා_ට ඔW%ෙß යට ඇ¿T 

වS% yටෙගන Do%නට හැර ඔW%ෙß Dය5ල ගLහ, පරණ රබ@ ෙTU පවා, කා%තාව%ෙß ඇ¿T, ෙකාෙප_ 

පනහ_ තරT වL වoනාකම.% ෙනා~ ෙL, ව9ර §රැෙ5L9, සහ උâෙ% දර එහා ෙමහා කරන යකඩ ¡රැ… 
Ä≤ෙß≥ *D% Dය5ලම රජයට පවරා ග%නා ලR, අතදරැව%ෙß yU යට IÄ ෙකාPට පවා, සහ පWෙ5 

සාUපාෙ% IÄ මU ඉUçව, එය ඔW% කඩා Äඳ දැN ආගZක සංෙ_තවල ඇI5"වා.”  Fලා_හරණයට ල_ ~ 4

ෙQපල සරල ෙලD% මංෙකා5ලන ලR. නැLනT ඒවා Fලා_හරණ Ä≤ෙß≥ *D% ?ෙය% qමැ~ ෙගව5 ෙකාෙප_ 
හැටකට, එළෙදන_ ෙකාෙප_ පනහකට Zලකට යනා; වශෙය% අ√ත Zල ගණ% වලට ෙව%ෙQDෙA *Fණන 

ලR. 

 ෙමවැq තLවය% 9ල ;, Fලා_හරණය .áයාවSෙය% Dයයට 80 _ සහ Dයයට 90 _ *%Rතය% ~ෙA 
මැද-ආදායT ලැƒ ගTබද වැDය% (serednyaki) wම 3âමය_ ෙනා wය. Ä≤ෙß≥ වලට qයZත ෙකOටාව ඔW% 

සTé@ණ කළ V9 ~හ. හැ.නT ඊට වැ\ෙය%. ෙපාෙ5 ; ධාන^ *F≈ qසා නැIනT 1925 ෙහO 1926 යන 

ඉUසර කාලයක ; අUවැ%න ෙනළාග%නට ෙUවකෙය_ ෙයාදාගL qසා, සැෙමාවා@ ෙදක_ I∏ණ qසා, 

“සමාජවා; පවරාගැûT වS% ගැලෙවන අර®t% අôභව කළ qසා,” 1929 සැ¢තැTබ@ මාසෙA ; ඌෙර_ මැරෑ 

qසා, යනාRයට ගTබද වැDය% අL අඩං§වට ෙගන hටමං කරන ලR. ඔW% හැ« ෙදය_ *Fණන ලද 
අවUථාවක ; පමණ_ WවL, ගTබද වැDය%ව “වාqජ^ කටV9වල qයැෙළන ලදැ�” ෙබාරැවට .යZ% අL 

අඩං§වට ගැෙනන ලR. එක ගTබද වැDෙය_ hටමං කරන ලQෙQ ඔ∑ෙß මාමා Pසා@වා; qලධාÉෙය_ .යන 

ෙබාරැව යටෙLය. තවL අෙය_ව Fලා_ යැ� ෙ5බ5 ~ෙA ඔ∑ “අනවශ^ තරT වතාව_ ප5Sයට ය%ෙ%ය,” 
.යා�. න®L ෙබාෙහO *ට සNහකරණයට ප'I*ෙරOධය දැ_~ පදනම මත පමණ_ම ඔW% Fලා_ යන පංIයට 

දැෙමන ලR. සමහර අවUථාවල ; Fලා_හරණ Ä≤ෙß≥ 9ල ද.%නට ලැ∏Ö *_»¢ත තLවය ඉතාමL දැ\ 

 Andrea Graziosi, “At the Roots of Soviet Industrial Relations and Practices —Piatokov’s Donbass in 1921,” Cahiers du monde russe 3

36 (1955), 449.

 M. Fainsod, Smolensk under Soviet Rule (Boston: Unwin Hyman, 1989), pp. 271-277; R. W. Davies, The Socialist Offensive: The 4

Collectivization of Soviet Agriculture (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980), pp. 243-251.
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*yùව සහගත *ය: උදාහරණය_ ෙලD% V_ෙ@නෙA එක නගරයක, Fලා_හරණෙA සාමාèකෙය_ව Do, මැද-
ආදායT ලැƒ ගTබද වැDෙය_ව නගරෙA අෙන_ පැLෙL ෙමෙහVT කටV9 කළ ෙවනL Ä≤ෙß≥ එකක 

සමාèකෙය_ *D% අL අඩං§වට ගැqණ. 

 පරණ ෙකO%තර hÉමසා ග%නට නැLනT සරල ෙලD% ෙකා5ලකෑෙT ෙයෙද%නට ඉඩ ලැ∏Ö ඒ ®5 
අව}ෙය% පÑව, ගTබද ප'ජාව Fලා_හරණය සහ සNහකරණය ගැන ®රÜ… ආක5පය_ ඇI කරග%නට 

පට% ගLහ. 1930 ජනවාÉ මාසෙA Fලා_හරණය සහ සNහකරණයට එෙරyව ගTබද වැDය% *D% qයැùන 

*¢ලව 402 _ GPU *D% වා@තා කර�. ෙපබරවාÉ මාසෙA ; එම සංඛ^ාව 1,048 _ ද, මා@9 මාසෙA ; එම 

සංඛ^ාව 6,528 _ ද ~හ.  5

 අනෙ¢_»ත සහ දැවැ%ත ~ ප'I*ෙරOධය qසා ආÜ…වට ෙකo කාලයකට ඔW%ෙß සැලÑT ෙවනU 

කරග%නට DQධ ~හ. 1930 මා@9 2 වැqදා, Dයù ෙසO*යP 3වLපL UටාS% S  “සා@ථකLවෙය% බමන 

ගIය” (Dizzy with Success) යන Ñප'DQධ Shය පළ කරන ලR. “Uෙ({ඡාෙව% DQධ *ය V9 සNහකරණෙA 
DQධා%තය අෙ%ක ෙලD% අපහරණ w IÃම” එ�% ඔ∑ ෙහළා දැ_ෙ_ය. එෙUම, “සා@ථකLවය යන පානෙය% 

මL w Doන” පÉUථාûය ෙලා_ක% පමණට වඩා සNහකරණයට සහ Fලා_හරණයට jයා යැ� ඔ∑ 

ෙදOෂාෙරOපණය කෙ°ය. Shෙය% ඇI ~ බලපෑම ඉ_මt% ද.%නට ලැ∏t: මා@9 මාසෙA ; පමණ_ ZSයන 
5 කට වැ\ ගTබද වැDය% සංඛ^ාව_ සාNyක ෙගා*පලව5 අLහැර දමා jයහ. ®5 අ�Iකරැව% ෙවI% 

රජයට පවරා ගැෙනන උපකරණ සහ හරකාබාන හ®ෙ( සාමාන^ෙය% ද.%නට ලැෙබන ප'චÜඩLවය හා ඈ¿ô 

කරදර සහ ෙනාස%Ñ% තLවය% වහාම ඇ*? jෙAය. මා@9 මාසය 3රා GPU  ෙවI% අ}කාk%ට එවන 

Rනපතා වා@තා .යා DoෙA බටyර V_ෙ@නෙය%, මධ^ම ‘කù පU' ප'ෙQශෙය%, උ9රැ ෙකOකසU ෙවI%, සහ 
කසකUතානෙය% දැවැ%ත උQෙඝOෂණ ද.%නට ලැෙබන බව�. ඒ åරණාLමක මාසෙA ; මහා ෙපළපාS 6,500 

කට වැ\ සංඛ^ාව_ GPU  *D% ගණ% කරන ලR. එ�% 800 කට වැ\ සංඛ^ාව_ ඔWනට බලය ෙයා දවා 

ම@දනය කර%නට DQධ *ය. ෙT DQ±% වල ; 1,500 කට වැ\ D*5 ෙUවකය% මරා දැ®ණහ, 9වාල ලැƒහ, 
නැLනT දරැÖ ෙලD% පහර කන ලR. *¢ලවකරැව% අතර *%Rතය% ෙකාපමණ සංඛ^ාව_ Doයා දැ� 

දැනග%නට ෙනාහැ. *ව9, පහÑෙව%ම හාර ප%Dයය_ Doයා යැ� .ය%නට හැ.�.  6

 අෙ¢'5 මාසෙA ®5 කාලය 9ල ; අ}කාk%ට තවL Sy5 .kT වලට h*ෙස%නට DQධ *ණ. 
සNහකරණය ෙසෙම% කර%නට යැ� .යා පÉUථාûය අ}කාk% ෙවත චකáෙ5ඛන .yපය_ යැWt. එy ; 

“වචනෙA පÉසමා¢ත අ@ථෙය%ම එන ගTබද වැDය%ෙß VQධ ÑනාZය_” සහ ඒ qසා “Dයù පÉUථාûය 

ෙසO*යP D*5 ෙUවකය% ෙග% අ…ම වශෙය% බාගය_ ෙහO Zය යන,” සැබෑ අවදානම_ ඇතැ� hïගැôt. ඒ 

මාසෙA ;, එය ඉතාමL ඉහï%ම පැවIය ද, *ෙරOධතා සහ ගTබද වැDය%ෙß ෙපළපාS සංඛ^ාව අ…ෙව%නට 
පට% ගැqණ. අෙ¢'5 මාසය සඳහා *ෙරOධතා සංඛ^ාව 1,992 _ යැ� GPU වා@තා කෙ°ය. jTහානය ෙගෙවQ; 
අ… w යාම වැ\ෙය% ෙපෙන%නට *ය. –q මාසෙA කැරS 886 _ ද, –S මාසෙA ; 618 _ ද, අෙගOU9ෙ( ; 

256 _ ද *ය. 1930 වසෙ@ ; ගTබද වැDය% ZSයන 2.5 _ ෙරèමයට එෙරyව *ෙරOධතා, කැරS සහ මහා 
ෙපළපාS 14,000 කට සහභා† ~හ. වැ\ෙය%ම බලපෑමට ල_ ~ ප'ෙQශය% ~ෙA ‘කù පU’ ප'ෙQශ, උ9රැ 

ෙකOකසU, සහ V_ෙ@නය, *ෙìෂෙය%ම බටyර පැIවල. ෙපOල%තයට සහ රැෙTqයාවට මා�Tබඩ ෙපෙදU 9ල 

සමUත RUI≠_ක පවා තාවකාSකව ෙසO*යP ෙරèමෙA පාලනෙය% jS“ jෙAය.  7

 ෙT ෙමෙහVTවල අ®9 ල_ෂණය_ ~ෙA ගTබද කා%තාව% *D% ග%නා ලද ප'ධාන √Zකාව�. අ5ලා 

ගැෙනන hÉZ%ට ලැෙබන වැq ~ දැ\ ඉරණම.% â_ *π%නට DQධ ෙනාෙ(ය යන බලාෙපාෙරාL9ෙව% 

ඔW%ව සමහර අවUථාවල ; ෙපර®ණ ඉRÉයට යවන ලR.  කා%තාව% සහභා† ~ ෙපළපාS බ∑ලව DQධ ~ෙA 8

ප5S වසා දැÇම ගැනL නැLනT .É ෙගා*පල සNහකරණය ගැනL Wවද, කැI සහ ෙ@_ක වS% ස%නQධ ~ 
ගTබද කා%තාව% සහ GPU භට කාÜඩ අතර ෙ5 හැෙලන ගැçT ද ද.%නට ලැ∏t. ෙසO*යP qලධාk% Dය 

 V. P. Danilov and Alexis Berelovich, “Les documents de la VCK-OGPU-NKVD sur la campaign soviétique, 1918-1937,” Cahiers du 5

monde russe 35 (1994), 671-676.

 Ibid., p. 674; Andrea Graziosi, “Collectivisation, révoltes paysannes, et politiques gouvernmentales à travers les rapports du GPU 6

d’Ukraine de février-mars 1930,” Cahiers du monde russe 35 (1994), 437-632.

 Danilov and Berelovich, “Les documents,” pp. 674-676.7

 L. Viola, “Babii bunny” (Peasant women riots), Russian Review 45 (1986), 23-42.8
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ගණනකට පහර ෙදZ% ඔW% ගෙT පÉපාලන කටV9 පැය .yපයකට ෙහO Rන .yපයකට නැවත අ5ලා 
ග%නට තැL කළහ. රජයට පවරා ගL උපකරණ සහ හරකා බාන ආප∑ ෙද%න යැ� ද, සාNyක ෙගා*පල 

*Ñරැවා හÉ%න යැ� ද, ෙවළඳාමට qදහස නැවත hyçව%න යැ� ද, ප5S නැවත *වෘත කර%න යැ� ද, 

Fලා_ ෙවතට Dයù භාÜඩ යï බාරෙද%න යැ� ද, hටමං කළ ගTවැDය% නැවත එව%න යැ� ද, ෙබා5ෙෂ*_ 
බලය අෙහOD කර දම%න යැ� ද, අ…ම වශෙය% V_ෙ@නෙA ෙහO පමණ_ ජාIක Uවා±නLවය hyçව%න 

යැ� ද .යZ% උQයාචනය කළහ.  9

 මා@9 සහ අෙ¢'5 මාස ෙදෙක% පමණ_ සNහකරණය ක5 දමාග%නට ගTබද වැDය% සමL ~හ. 

නායකLවය.% සහ ප'ාෙQ”ස සං*ධාන වS% V9 ප'ධාන ප'IෙරOධ ව^ාපාරය_ ඔW%ෙß .áයාකාkLවය qසා 
q@මාණය ~ෙA නැත. කS% දශකෙA අ}කාk% *D% කáමවL ෙලසකට වැ\ වැ\ෙය% රජයට පවරා ගැûම 

qසා ඔW% අත අ* ආVධ ද I∏ෙÜ ඉතා අ…ෙවq. එෙU WවL, කැරS ම@ධනය âõකර *ය. 

 ම@දනකාk කටV9 ÄයFරැ ~හ. 1930 මා@9 මස අවසානය ෙවQ;, V_ෙ@නෙA බටyර මා�Tබඩ 
“ප'I*¢ලwය කාරකය%ට එෙරy hÉDâ .kT” 9S% 15,000 කට වැ\ ජනතාව_ අL අඩං§වට ෙගන I∏t. 

ෙපබරවාÉ 1 වැqදා Dට මා@9 15 ද_වා, දවU හතïහ_ ඇ9ළත, V_ෙ@නෙA GPU *D% 26,000 _ ජනතාව 

අL අඩං§වට ග%නා ලදහ. එ�% 650 _ වහාම ෙව\ තබා මරා දමන ලR. GPU වා@තා වලටම අôව, ඒ වසෙ@ 
; උසා*ය හරහා පමණ_ 20,200 ක ජනතාව_ මරණ ද‘වT ලැƒහ.  10

 ෙT “ප'I*¢ලwයවා; කාරකය%” ම@ධනය .kම ෙගන යQ;, GPU  *D% යෙගOඩා â% අංක 44/21 දරන 

qෙයOගය ෙයාදාග%නට පට% ගLහ. එ�% කැඳවා I∏ෙÜ පළ® ව@†කරණෙA Fලා_ 60,000 _ අL අඩං§වට 

ගත V9 බව�. ඔ∑ට යවන ලද Rනපතා වා@තා *qìචෙය% ෙපû ය%ෙ% ඒ සැලUම කැඳ~ ආකාරෙය%ම DQධ 
~ බව�. ෙපබරවාÉ 6 වැq Rනය සඳහ%, ප'ථම වා@තාව, අL අඩං§වට ගL සංඛ^ාව 15,985 _ යැ� ද_ව�; 

ෙපබරවාÉ 9 වැq RනෙA ; GPU  සඳහ% කර%ෙ% Fලා_ 25,245 _ “පැවåෙම% ඉවL කර ඇතැ�,” .යා�. 

ෙපබරවාÉ 15 වැq Rනය සඳහ%, රහU වා@තාව_ (spetssvodka) පහත *Uතර සපය�: “9ර% කරන ලද ®ù 

සංඛ^ාව දැ% 64,589 ද_වා h*ස ඇත. ෙම�%, ©දානT ෙවන ෙමෙහVT කාලය 9ල ; අL අඩං§වට ග%නා ලද 
පළ® ව@†කරණෙය% 52,166 _ ෙවI, වැ\-පÉමාණෙය% DQධ ~ ෙමෙහVT වල ; 12,423 _ අL අඩං§වට 

ගැqණ.” දවU .yපය_ ඇ9ළත ඉල_ක කරගL පළ® ව@†කරණෙA Fලා_ 60,000 ක සංඛ^ාව සTé@ණ කර 

IÄණ.  11

 ඇLත වශෙය% Fලා_ qෙයOජනය කෙ° “පැවåෙම% ඉවL කර V9” ජනතාවෙß එක කÜඩායම_ 

පමt. හැම අත Do පÉUථාûය GPU  ඒජ%තවරැ *D%, ඒ අôව ඔW%ෙß  RUI≠_කෙය% “සමාජයට 

අන9රැදායක කාරකය%” “පරණ ෙරèමෙA ෙපාSU qලධාk%,” “Ñâ හ®දා qලධාk%,” “පැ*Qද%,” “කන^ා 

සෙහOදÉය%,” “ගæාÇය කලාකරැව%,” සහ yට3 “කඩ සා¢3 අ�Iකරැව%,” “ගæාÇය ප'∏Qධ ප'ජාෙ( සාමාèකය%,” 
සහ “අෙනFL අයව,” ඉවL කර%නට ෙT අවUථාව ෙයාදා ගLහ. 1930 ෙපබරවාÉ 15 වැq Rනය සඳහ% 

වා@තාෙ( අ%Iමට, පළ® පංIෙA Fලා_ 9ර%කර දැÇෙT ෙකාටස_ හැoයට අL අඩං§වට ගත V9 ඒ◊ය 

3Qගලය% ව@†කරණ *Uතර කරන තැෙ% ;, යෙගOඩා ෙමෙලස Swය: “ෙලq%ගæෑ≥ සහ ඊසාන Rග ප'ෙQශ ආඥා 
අවෙබOධ කරෙගන නැත, එෙU නැLනT ඔW% ඒවා වැට∑ෙ% නැI බව_ ෙබාරැවට ෙප%වI. ඔW%ට ෙමය 

අවෙබOධ කරගැûමට බල කළ V9�. අh ආගZක නායකය%, කඩ සා¢3 අ�Iකරැව%, සහ ‘අෙනFL අය’ 

ෙවI% √Zය hÉDâ කරග%නට වෑයT කර%ෙ% නැත. ‘අෙනFL අය’ යැ� ඔW% Sය%ෙ% නT, එ�% ෙLරැT 
ෙව%ෙ% ඔW% අL අඩං§වට ග%ෙ% කාවදැ� .යා පවා ඔW% ෙනාද%නා බව�. ආගZක නායකය% සහ කඩ 

සා¢3 අ�Iකරැව% අ�%කර දම%නට ඕනෑ තරT කාලය_ Iෙª. අh දැ% වෑයT කර%ෙ% Fලා_ සහ Fලා_ 

ප'I*¢ලwයවා;% ඉවL කර, ගැටùෙ( හදවතට පහර ;මට�.  අද WවL ෙකෙUවL .ය%න හැ.යාව_ නැහැ, 12

“9ර% කර දැN” “පළ® ව@†කරණෙA Fලා_” ෙවI% ෙකාතරT සංඛ^ාවකට සැබැ*%ම ෙව\ තබා මරා දැ®වාද 
.යල. ඒ සඳහා .Dâ දLත නැහැ. 

 Graziosi, “Soviet Industrial Relations.”9

 Ibid., p.462; V. P. Popov, “Gosudarstvennyi terror v Sovetskoi Rossii, 1923-1953” (State terror in Soviet Russia, 1923-1953), 10

Otechestvennye arkhivy, no. 2 (1992), 28

 Ivnitskii, Kollektivizatsiya i raskulachivanie, p. 106.11

 Danilov and Berelovich, “Les documents,” pp. 665-666.12
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 .Dâ සැකය_ නැIව “පළ® ව@†කරණෙA Fලා_” ශ•ම කඳWරැ ෙවත යවන ලද පළ® Dරකරැව%ෙß 
බ∑තර ෙකාටස_ ~හ. 1930 jTහානය ෙවQ;, GPU  *D% එවැq රêඳWT DරකඳWරැ වS% හැෙද න 3ù5 

පQධIය_ ඒ වන *ටL hyçවා IÄණ. ෙසාෙලාෙවPU. «පLවල පැවI පැරtතම Dරෙගව5 රාÿය, කෙ@Sයා 

(Karelia) Dට ආ@ඛ%ෙග5U_ (Arkhangelsk) ෙත_, Ñâ ®∑ෙQ ෙවරළබඩ ෙප ෙදU 9ල ව^ා¢I කර?ම Rj% 
Rගටම කරෙගන jයහ. Dරකරැව% 40,000 කට වැ\ hÉස_ ෙකT-උŸතා (Kem-Ukhta) පාර ඉR කළහ. එ�% 

ආ@ඛ%ෙග5U_ ෙවI% අපනයනය කරන දැව සඳහා පහÑකT සැලDණ. 40,000 කට ආස%න Dරකරැව% 

සංඛ^ාව_ රඳවා I∏ණ, උ9ෙ@ hyo කඳWරැ රාÿය *D% උUP (Ust), Dෙසා5_ (Sysolk), සහ h%Vß (Pinyug) 
අතර සැත3T 200 ක âTÉය මා@ගය_ ද, උUP, Dෙසා5_ සහ උŸටා (Ukhta) අතර පාර_ ද, හද%නට ©දානT 
~හ. ෙබා§චා∂%U_ (Boguchachinsk) âTÉ ය මා@ගය තැûමට සඳහා නැෙගනyර පැLෙL ~ කඳWරැ වS% 

Dරකරැව% 15,000 _ ෙයාදා ගැqණ. *ෙ{රා (Vichera) y hyo Dරකරැ ව% 20,000 _ රඳවා I∏ණ ලද, 

හතරවැq කඳWරැ රාÿය උරා5 y ෙබෙරUq. (Berezniki) hyo මහා රසා යqක කTහල ෙගාඩනඟන ශ•ම 
බලකාය ~ෙAය. අවසාන වශෙය%, 80,000 ක ජනතාව_ රඳවා I∏ණ ස�ÃÉයාෙ( කඳWරැ *D% ෙටාTU_-

එqෙස�U_ (Tomsk-Eniseisk) âTÉය මා@ගය සහ FUෙනPU_ වාෙ% සං◊@ණය සඳහා ශ•මය සැප හ.  13

 1928 අග Dට 1930 jTහානය ද_වා, වසර එකහමාරක ;, GPU කඳWරැ වල Do බලාLකාරෙය% වැඩගL 
ශ•Zක සංඛ^ාව, 40,000 ක Dට දළ වශෙය% 140,000 _ ද_වා, එනT ෙත§ණයකට වඩා වැ\ *ය. බලාLමක 

ශ•මෙA භා*තාව සා@ථක ෙලD% DQධ ~ qසා එවැq පÉමාණෙය% තවL ව^ාපෘI බාරග%නට ආÜ…ව RÉමL 

*ය. 1930 –q මාසෙA ; සැත3T 150 _ Rග ඇළ මා@ගය_ ෙගාඩනඟ%නට ආÜ…ව åරණය කෙ°ය. බා5o_ 

®∑ද Ñâ ®∑දට යා කරවන, එy වැ\ ෙකාටස_ වැ⁄ I∏ෙ% ගæැන�P පාෂාණ හරහා *ය. අවශ^ තා_ෂණය 
සහ යා%ත≠ණය ෙනාමැI qසා, ග5කç, බා5R, සහ අL කරLත පමණ_ ෙයාදාෙගන ෙT ක@තව^ය qම 

කර%නට 125,000 ක ශ•ම බලකාය_ අවශ^ යැ� ගණනය *ය. එවැq ශ•ම බලකාය_ .Dදා ෙනාD¤ ප'මාණය.; 

ඒL 1930 jTහානෙA ;, Fලා_හරණය එy උ{චතම UථානෙA IÄය ;, අ}කාk% ස9ව හÉයටම හÉයන 
එයාකාර අමතර ශ•ම ධාÉතා බලය_ ඔW%ෙß පා*{∂ය සඳහා IÄණ. 

 Fලා_ හැoයට hටමං කරන ලද ජන සංඛ^ාව ෙකාතරT *ශාල ~වා දැ� සැබැ*%ම .යෙතාL, 1930 

වසර අග ; 700,000 කට වැ\ hÉස_ ද, 1931 වසර අග ෙවQ; ZSයන 1.8 ක වැඩ hÉස_ ද ~හ.  එම 14

ආකෘIය qමැw I∏ෙÜ .Dâ ආකාරය.% පවLවා ගත ෙනාහැ. .áයාවSය_ පාලනය කරගැûම සඳහාය. 

ෙදවැq සහ ෙතවැq ව@†කරණවල Do ෙබාෙහO Fලා_ hටමං කරන ලද ෙමෙහVT ®ද5 නැIකZ% සTé@ණ 

ෙලD% *යW5 ~හ. “hටමං කරQ; අLහැර දැÇෙT,” ෙනාD¤ ප'පංචය එ�% ෙබාෙහO *ට අLද.න ලද ප'Iඵලය 

*ය. සැලÑම ~ෙA ෙT බලාLමක ෙලD% ෙමෙහයවන ශ•මය එy උපÉම ධාÉතාව ෙවôෙව% ෙයාදාෙගන, 
Uවභා*ක සTපL hk I∏ණද, රෙP .Dâ හ(හරණය_ නැI ප'ෙQශ සංව@ධනය .kම WවL, ෙම�% 

අ}කාk%ට .Dâ ආ@óක වාDය_ අL ෙනා*ණ.  15

 1930 ෙපබරවාÉ මාසෙA ®5 සI වල ; ෙදවැq ව@†කරණෙA Fලා_ hටමං .kම ඇර‹ණ. 
ෙපාSoÄVෙරOව මs% අôමත කරන ලද සැලÑම_ අôව, පW5 60,000 _ එy පළ® අව}ෙA ෙකාටස_ 

හැoයට hටමං .kම, අෙ¢'5 මාසය අවසානය ද_වා DQධ *ය. උ9රැ ප'ෙQශය%ට යැෙවන සංඛ^ාව පW5 45,000 

_ ~ෙAය. උරා5 ෙවත 15,000 .. ෙකෙU Wවද, ෙපබරවාÉ 16 තරT ®5 කාලයක ;, UටාS% *D% බටyර 
ස�ÃÉයාෙ( hyo ෙබා5ෙෂ*_ ප_ෂෙA ප'ාෙQ”ය කZçෙ( පළ® ෙ5කT ~ ෙරාබP අ�ෙඛ (Eikhe) ෙවත 

ෙටSගæෑT එක_ යවZ% ෙමෙU දැ%wය: “hටමං කර එවන අයව බාරග%නට ස�ÃÉයාව සහ කසකUතා% 

©දානT නැතැ� .යා D⁄ම ගැන සමාව Rය ෙනාහැ.�! දැ% Dට අෙ¢'5 මාසය අග ෙත_, පW5 15,000 _ 

බාරගැûම ස�ÃÉයාව *D% කළ VLත..” එයට hï9රැ වශෙය% අ�ෙඛ *D% ඒ සැලÑTව Iෙබන hටමං කර 
එවන ජන සංඛ^ාව රêඳwම සඳහා වැය ඇUතෙT%9_, —රෑබ5 ZSයන 40 _ යැ� ඔ∑ ගණ% හදා,— 

ෙමාUක( ෙවත යවන ලR. ඔ∑ට ඒ ®ද5 .Dදා ලැ∏ෙÜ නැත.  16

 Oleg Khlevnyuk, Politibyuro: Mekhanizmy politicheskoi vlasti v 1930-e gody (The Politburo: Mechanisms of political power in the 13

1930s) (Moscow: ROSSPEN, 1996), p. 37.

 V. N. Zemskov, “Kulatskaya ssylka v 30-ye gody” (The deportation of the kulaks in the 1930s), Sotsiologicheskie issledovania, no.10 14

(1991), 3-20.

 Nicholas Werth, “Déplacés spéciaux’ et ‘colons du travail’ dans la société stalinienne,” XXe siècle, no. 54 (april-June 1997), 34-50.15

 Ivnitskii, Kollektivizatsiya i raskulachivanie, p. 124.16
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 hටමං .kෙT ෙමෙහVT 9ල ද.%නට ලැ∏Ö ෙමයාකාර ල_ෂණය ~ෙA පට% ග%නා තැෙ% සහ 
ගමනා%තය අතර .DL ෙලසක සTබ%±කරණය_ ෙනාIÃම�. අL අඩං§වට ග%නා ලද ගTබද වැDය% 

සමහර අවUථාවල ; සI ගණනාව_ පÉහාqයට පL ~ Dරෙගව5 —බරê_ක, පÉපාලන ෙගාඩනැsS, සහ 

âTÉය Uථානවවල— ®ර රêකව5 සyතව රඳවා I∏t. ඒවාෙය% පලා ය%නට ද ෙබාෙහO ෙදෙන_ සමL ~හ. 
පළ® අව}ය සඳහා GPU  *D% âTÉ ය ෙපPo 53 .% V9 කÜඩායT_ බැj% යැ wමට âTÉය 240 _ 

ෙව%කරන ලR. ඒ හැම කÜඩායම_ හැoයට යන âTÉය_ 9ල hටමං කරන ලQදW% 40 _ බැj% Doන ගැව 

ෙපPo 44 _ ද; උපකරණ, ආහාර සහ hටමං කරන ලQදW%ෙß ෙපෟQගSක බ… (පWලකට .ෙලO 480 _ vමා 

~හ) පටවාෙගන යන ෙපPo 8 _ ද, සහ රêකව5 සපයන ප'වාහන ®රකරැව% සඳහා එක ෙපPoය_ ද, වශෙය% 
IÄණ. GPU  සහ ‘ප'වානය සඳහා ~ ජනතා ෙකාZUසා@ කා@යාලය' අතර පැවI IVÖ සහ කçක ~ Sh 

∑වමාරැව qසා එවැq කÜඩායT සකU කරගැûම qත^ ෙලD%ම දැ\ ෙU yZ% DQධ ~ .áයාවSය_ ~ෙAය. 

ෙවාෙලාßඩා, ෙකාPලU, ෙරාUෙටO, Uවර≥ෙලා(U_, සහ ඔTU_ වැq ප'ධාන \ෙපO වල ; ෙT ZqU ෙතාග වS% 
hරWÖ ®ර රêකව5 සyතව යන කÜඩායT සI ගණන_ එකතැන Doයහ. කා%තාව%, දරැව%, සහ වයසක 

hÉZ මහL සංඛ^ාවS% රêෙගන යන ෙT කÜඩායT ඒ ඒ පළාෙL ජනගහනෙA දෑU වලට හÑ ෙනාw jෙA 

නැත; “ෙවාෙලාßඩා සාNyකෙA ශ•Zකය%ෙß සහ ෙUවාදායකය%ෙß,” නැLනT “ෙකාPලU y âTÉය 
කTකරැව%,” යනා; hÉස_ අLස% කරZ% ෙමාUක( ෙවත යවන ලද “අyංසකය% සNල ඝාතනය” ගැන 

පැZtS ෙබාෙහාමය_ ~හ.  17

 1930 සහ 1931 වසර වල ; එෙU කÜඩායT ho% යවQ; DQධ ~ මරණ අôපාත ගැන ස*Uතර වා@තා 

අ5පය_ පමණ_ තබා ගැôt. ඒL, vතල, ආහාර yඟය, සහ ෙ(ගෙය% පැIර jය ෙබOෙවන ෙරOග යනා; 
hïF5 තLවය% qසා මහL *ශාල ¨*ත සංඛ^ාව_ නැI ~වා යැ� DIය හැ.�. 

 එවැq âTÉය කÜඩායම_ අවසානෙA ; âTÉය Uථානයකට පැZt පÑව, ෙබාෙහO  *ට එy Do hÉZ%ව 

ඔW%ෙß පW5 වS% ෙව% කර, එෙහ% ෙමෙහ% අටවා ගL Fo වල තාවකාSකව රඳවන ලR. අන9රැව qල 
උපෙදU අôව, “.DL සTබ%±කරණ පහÑකT ෙනාමැI ~ âරUතර” නව ජනපද ෙවත ®ර රêකව5 ඇIව 

කැඳවාෙගන යô ලැÃය. එවැq ෙවෙහසකර ;@ඝ ගමන_ සමහර අවUථාවල ; .ෙලOÇට@ හාර ප%Dයය_ 

තරT âර_ ඇ; jෙAය. පW5 සමඟ ෙහO නැIව, සමහර *ට ෙuම%තෙA ; ®ර රêකව5 ඇIව Uෙල≥ මI% 
යන, jTහානෙA ; ගැ5 වS% යන, ෙහO සමහර *ට ප�% ඇ*ද ය%නට පවා ඔWනට DQධ ~හ. ප'ාෙයOjක 

ල_ෂය.% බලQ;, ෙදවැq ව@†කරණෙA Do Fලා_ අයව යවන ලද ගමෙ% අ%Iම අව}ය ෙතවැq 

ව@†කරණෙA Do Fලා_ අයව යැ~ ආකාරෙය% ෙවනU කර හ¿නාගැûම ෙබාෙහO *ට අපහÑ ~ව.. ෙතවැq 

ව@†කරණෙA Do Fලා_ අයව නැවත පRං∂ කරන ලQෙQ, ව@ග සැත3T Dය දහU ගණන_ 3රා පැIර Iƒ 
ස�ÃÉයාෙ( සහ උරා5 y වැ\ RVÖ කළ V9 ~ අත^%ත ප'ෙQශය% 9ල�. 1930 මා@9 7 වැqදා, බටyර 

ස�ÃÉයාෙ(, ෙටාTU_ RUI≠_කෙA අ}කාk% වා@තා කළ පÉR: 

ෙතවැq ව@†කරණෙA Fලා_ අයෙß පළ® රêකව5 ඇIව එවන ලද කÜඩායම ප�% ඇ*දෙගන 
පැZෙණන ලR. අhට අìවය%, Uෙ5ජය%, ෙහO ස9% ඇදෙගන යන කරLත නැහැ… සාමාන^ෙය% ඒ 

කÜඩායT සඳහා ෙයාදාග%න අìවය%, ෙබාෙහO *ට සැත3T 200 කට වැ\ âර_ යන ගමනකට 

සTé@ණෙය% ôÑâÑ�. ම%ද, ෙT කÜඩායT හදන *ට, ෙT hටමංකරැව%ට අ�I ෙහාඳ අìවය% 
ෙවôවට ඉතා ඉ_මt% පරණ අìවය% දානව… ෙT ව@තමාන තLවය හ®ෙ(, Fලා_ අයට අර% 

එ%නට අවසර ; ඇI මාස ෙදකකට අවශ^ බ… ප'වාහනය .kමට අhට ෙකාෙහLම හැ.යාව_ නැහැ. 

ෙT කÜඩායT වල Dයයට 50 _ *තර ඉ%න දරැව% සහ වයසක hÉZ එ_ක කටV9 .kමL 

ඉතාමL âõකර�.  18

 ෙමම ෙතවැq ව@†කරණෙA Fලා_ 4,902 _ ෙනාෙවාDබ@U_ (Novosibirsk) ප'ා%තෙA RUI≠_ක ෙදක_ 

ෙවත hටමං .kම සTබ%ධව GPU  y උපෙදU .áයාLමක කර%නට .DෙULම ෙනාහැ.යාව, බටyර 

ස�ÃÉයාෙ( මධ^ම *ධායක කZçව ෙවත යවන ලද ෙT ආකාරෙය%ම ~ වා@තාව_ ෙප%වන ලR: “දැ\ ෙU 
පÉහාqයට පLව ඇI සැත3T 225 ක මා@ගය Rෙß, hටමං කර යවන ලQâව%ට ‘ඔW%ෙß ගමනට සහ පRං∂ය 

 Nicholas Werth and Gael Moullec, Rapports secrets soviétiques, 1921-1991: La société russe dans les documents confidentiels 17

(Paris: Gallimard, 1994), p. 140.

 V. P. Danilov and S. A. Krasilnikov, Spetspereselentsy v Zapadnoi Sibiri (Special deportees in western Siberia), 3 vols. (Novosibirsk: 18

“EKOR,” 1993, 1994), 1: 57-58.
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ඇර‡ම සඳහා’ ලැÄය V9 ෙටා% 8,560 ක ධාන^ සහ සLව ආහාර ෙතාගය ප'වාහනය .kම සඳහා අìවය% 
28,909 _ සහ අìවාෙරOහකය% 7,227 _ (අìවය% 4 කට 1 අìවාෙරOහකෙය_ බැj%) අවශ^ය�.” වා@තාව 

අවස% ~ෙA, “ෙමවැq පÉමාණයක ෙමෙහVම_ .áයාLමක .kම qසා වස%තෙA කළ V9 වැhkT වැඩ සටහන 

දැ\ ෙලD%  *යW5 තLවයකට ඇද දම�. ම%ද, ෙමy ප'Iඵලය_ හැoයට අìවය% මහL ෙලD% ෙවෙහස w 
Doô ඇත. උ%ට *ඩාව හැkම සඳහා සI .yපය_ අවශ^ ෙ(… ඒ qසා hටමං කර යවන අයට ඔW% සමඟ 

රêෙගන එ%නට අවසර ෙදන ¨වLwම සඳහා අවශ^ බ… ෙතාගෙA ප'මාණය සෑෙහන ෙලD% අ… .kම සඳහා 

ප'ධාන වැදගLකම_ Rය V9�.”  19

 ඉI% ෙT ෙu9ෙව%, Dරකරැව% ඔW%ෙß නව ¨*ත ආරTභ කරන ලQෙQ ¨වLwම සඳහා අවශ^ 
බ…බාyරාRය සහ උපකරණ ෙනාමැIව, ෙබාෙහO *ට .Dâ වාසUථානය_ ද ෙනාමැIවය. hටමං කරන ලQâව%ව 

පRං∂ කරwම සඳහා සැලÑT කරන ලද අෙ¢_»ත qල qවාස 1,641 සංඛ^ාෙව% qමා ~ෙA 7 _ පමණ_ යැ�, 

1930 සැ¢තැTබ@ මාසෙA ; ආඛ%ෙග5U_ ප'ා%තෙය% එවන ලද එ_ වා@තාව_ hïෙගන I∏t. ෙබාෙහO *ට 
hටමං කර යැ~ hÉස “පRං∂” ~ෙA මහෙපාළෙ(ය, නැLනT Uෙට¢ තණÄT වල, නැLනT ව§රැ ÄTවල ප�% 

ගU hÉ කැලෑ මැQෙQය. ඔW% සමඟ උපකරණ .yපය_ ෙගන එ%නට සමL ~ වාසනාව%තය% ප'ාථZක 

ආකාරය.% ෙසවන_ අටවා ග%නට සමL ~හ. එය ෙබාෙහO *ට සාTප'දා�ක ෙසTSය%කා (zemlyanka), එනT 

මහෙපාළෙ( හැරෑ වළ_ උ\% ෙකාළ අ9 වS% වසා ගැûම *ය. සමහර අවUථාවල ;, *ශාල ෙගාඩනැs5ල_ 
ෙහO ඉR ෙවZ% පවIන කා@Zක සං◊@ණය_ අසල දහU ගණනකට ¨වLwමට DQධ ෙවQ;, ඔW% ප'ාථZක 

හ®දා කඳWරැවල ලැ§T ගැ%~හ. ඒවාෙA එක ම…වක හාර ප%Dයයක ජනතාව_, තPç 9න_ ෙලසට එක_ 

මත එක_ හදා Iƒ ඇඳ% වල qදා ගLහ. 

 Fලා_හරණෙA අංගය_ වශෙය% 1930 සහ 1931 ව@ෂ වල ; qල වශෙය% hටමං කරô ලැƒව% 
සංඛ^ාව 1,803,392 _ ~හ. ඔW%ෙß “නව ¨*තෙA” ®5 මාස .yපෙA ; පමණ_ ෙකාපමණ සංඛ^ාව_ vතල 

සහ Fසj%න qසා Zය jයාදැ� ය%න ගැන අෙයFට ක5පනා කළ හැ.�. ෙනාෙවාDබ@U_ 3රාෙ5ඛනාගාර 

වල එක *ìමය ජනක සටහන_ ඇත. එය 1933 මැ� මාසෙA ;, බටyර ස�ÃÉයාෙ( නÉT y ෙබා5ෙෂ*_ 
ප_ෂ කZçෙ( 3∑Öකරැෙව_ *D% UටාS% ෙවත යවන වා@තාව_ ෙලD% පවIන සටහන.. එ�% 

දැ_ෙව%ෙ% ෙමාUක( සහ ෙලq%ගæෑ≥ Dට hටමං කරන ලද 6,000 කට වැ\ ජනතාව_ ෙවI% හැෙදන ®ර 

රêකව5 ඇIව යවන කÜඩායT ෙදකකට අL~ ඉරණම සTබ%ධව�. එය පÑකා?න Vගය_, සහ ෙවනL 
ව@†කරණයක ~ hටමං කරන ලQදW%, සTබ%ධෙය% ~වL, —ගTබද වැDය% ෙනාව, 1932 වසර අග ; නව 

සමාජවා; ටWම.% ෙනරපා හÉන ලද “ක5 ඉFLව jය කාරකය%” — සටහන *Uතර කර%ෙ% එවක ඉතා 

සාමාන^ ප'පංචය_ ~ “hටමං .kෙT ; Dâවන අLහැර දැÇT” ගැන�. 

 1933 අෙ¢'5 29 සහ 30 වැqදා, ®ර රêකව5 ඇIව යවන කÜඩායT ෙදක_ ෙලD% “ක5 ඉFLව jය 
කාරකය%” අප ෙවත âTÉෙය% එවô ලැ∏ෙ( ෙමාUක( සහ ෙලq%ගæෑ≥ වS%. ඔW% ෙටාTU_ ෙවත පැZt 

පÑව, පාරැ වලට මාරැ කරන ලR. මැ� 18 සහ 26 ෙවq Rනවල ඔW%ව, ඔª (Ob) සහ නDනා (Nazina) ගංඟා 
®ණගැෙසන UථානෙA hyටා ඇI නDෙනO (Nazino) «පතට බUසන ලR. පළ® කÜඩායෙT 5,070 ක hÉස_ 
Doයහ. ෙදවැ%ෙ% 1,044 .: ඒ අôව ®ù hÉස 6,114 .. ප'වාහන තLවය% දැ\ ෙU hïF5 ~හ: ඔW% සඳහා 

ඉIÉව I∏ණ ආහාර Uව5පය කෑමට ÑâÑ ෙනාwය, hටමං කරන ලQදW%ව වාතාශ•ය ෙබෙහ*% yඟ ~ Uථාන 

වල .o.oෙA තද කර IÄණ… එy ප'Iඵලය ~ෙA Rනපතා මරණ අôපාIකය 35-40 ක hÉස_ wම�. නDෙනO 
«පෙL (එතැq% ඔW%ව කÜඩායT හැoයට, නDනා ගෙ· තවL ඉහළට ජනාවාස පට% ගැûම සඳහා ඔW%ෙß 

ගමනා%තය ෙවත hටL කර හැkමට සැලÑT කර IÄණ), ඔW% ෙවôෙව% සකU කර IÄ වාසUථාන පහÑකT 

හා සසඳන *ට ෙමම තLවය ÑෙඛOපෙභO† මPටම.% ~ව.. නDෙනO «පත ®ùමq%ම .Dෙව_ ෙහO ¨වL 

ෙනා~ තැන., එy .Dâ ජනාවාසය_ ෙනාwය… එy .Dâ උපකරණ, ධාන^, ෙහO .Dâ ආහාරය_ ෙනාwය. 
ඔW%ෙß නව ¨*තය පට% ගැôෙ% එයාකාරෙයq. පළ® කÜඩායම එy h*ස Rනයට පÑ RනෙA ;, මැ� 19 

වැqදා, යïL yම වැෙට%නට පට% ගI. එෙUම Ñළං වැ\ෙව%නටL පට% ගI. Fසj%ෙ% DoZ%, මාස 

ගණන_ 3රා ප'මාණවL ආහාර ෙනාමැIකම qසා කෘශ w jය Dරැරැ වS%, ෙසවන_ ෙනාමැIව, සහ උපකරණ 
ෙනාමැIව, … ඔW% උ§ලකට හÑw Doයහ. vතෙල% ෙªෙර%නට ඔWනට j%න_ අWùවා ග%නට පවා 

ෙනාහැ. ~හ. ඔW% වැ\ වැ\ෙය% මරණයට පL ව%නට පට% ගLහ. පළ® වැq RනෙA 295 _ ජනතාව 

වළලන ලR. එම කÜඩායම «පතට පැZණ හතරවැq ෙහO පUවැq RනෙA ; පමණ� අ}කාk% *D% 

 Ibid., p. 167.19
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ෙබOPçව.% පා%ho \ංග_ එවන ලQෙQ. එක 3QගලෙයFට රාLත5 ෙදක 9න_ හැෙර%නට එy ෙවන යම_ 
සැබැ*%ම I∏ෙÜ නැත. ඒ අ5ප සලාකය ලැ∏Ö පÑව ඔW% ව9ර අQදරට âවෙගන jයහ. ඔW%ෙß ෙතා¢h, 

ඔW%ෙß කSසT, නැLනT කබා ඇ9ෙ5 දමාෙගන පා%ho oක_ සහ ව9ර කළවT කර%නට වෑයT කළහ. 

ෙබාෙහO ෙදෙන_ එය ෙකï%ම ක%නට පට% ගLහ. සමහර ෙදෙන_ ඒවා උ§ෙ@ yරwම qසා Zය jයහ. ඔW% 
«පෙL වාසය කළ සTé@ණ කාලය 9ල ; ම ඔWනට ලැ∏ණ එකම ආහාරය ~ෙA ෙT අ5ප ප'මාණ වල පා% ho 

පමණ.. ඔW% අතර ~ ද_ෂ අෙය_ යT ප'ාථZක ෙලස.% පෑ% ෙ__ වැq දැය_ හදාග%නට සමL ~වL, ඒ 

හා Zශ• කරග%නට ෙදය_ නැI *ය, එෙUම එය උයාග%නට භාජනය_ ද නැI *ය… ZûමU කෑෙT පළ® 

අවUථා හටග%නට වැ\ ක5 jෙA නැත. 

 –q මාසය අග ; ඒ .යන ගTමාන ජනාවාස වලට hටමං කරන ලQâව%ව යැwම පට% ගැôt. ඒ Uථාන 

සැත3T 150 _ තරT ගෙ· ඉහළ, කැළෑව මැQෙQ hyටන ලද ඒවා ~හ. ඒවා ගTමාන ෙනාව ව5 Nකළාන ~හ. 

hටමං කරන ලQâව% අතෙර% සමහර ෙදෙන_, ඔW%ට පා% 3{චා ගැûම සඳහා, යT ෙලස.% ප'ාථZක උâන_ 
හද%නට සමL ~හ. ඒL අෙන_ අයෙß ¨*තය කï% «පෙL IÄ ආකාරෙය% වැ\ ෙවනස_ ෙනා*ණ: 

අර®ණ_ නැI හැ‚ම, එවැq jq, එවැq qරැවLකම. එකම ෙවනස ~ෙA සෑම Rන .yපයකටම වතාව_ 

ලැෙබන ලද පා% සලාක පමt. මරණ අôපාIකය තවමL ඉතා නරක ෙලස.% පැවIණ; උදාහරණය_ 
වශෙය%, පUවැq ජනාවාස ගම ෙවත «පෙත% hටL ~ හැLතෑඅටක hÉෙස%, ෙබOPçව පැZෙණQ; ¨ව9% 

අතර DoෙA ෙදාෙළාU ෙදෙන_ පමt. වැ\ක5 ය%නට ෙපර අ}කාk%ට ෙT ප'ෙQශ සරලවම වාසUථානය සඳහා 

ôÑâÑ යැ� අවෙබOධ ~හ. ඉI% කÜඩායT ®ù එක9වම යïL වර_ ගඟ Rෙß පහළට යව%නට පට% 

ගැqණ. පලා ය%නට ගL වෑයT එ%න එ%නම වැ\ වැ\ෙය% ද.%නට ලැ∏t. 

R*ගලවා ගLතW% ෙවත නව UථානෙA ; අ…ම වශෙය% උපකරණ Uව5පය_ ලබා ෙදන ලR. ඉI% 

–S මාසෙA ෙදවන බාගෙA ; ඔW% අඩ_ ෙපාළව යටට .ඳා බDන ලද වාසUථාන ඉRකර%නට පට% 

ගLහ… ZûමU කන ලද අවUථා තවමL වා@තා ෙවZ% පැවIණ. ෙකෙU Wවද, ෙහZ% ¨*ත යT 
තරමකට යථා පÉQදකට එළෙඹන මා@ගයකට ඔW% h*ස Doයහ. ZqÑ% යïL වැඩ ආරTභ කළහ. 

ඒL කï% මාසෙA DâwT වS% ඔW% මහL ෙU *ඩාවට පLව Doයහ. Rනකට ලැෙබන සලාක පා% 

රාLත5 1.5 Dට 2 _ ද_වා WවL, ඔW% තවමL ෙරO† w Zය jයහ. පාD, තණෙකාල, ගUවල ෙකාළ 
යනාRය තවමL අôභව කරZ% Doයහ. ෙටාTU_ ෙවI% එවන ලද 6,100 ක hÉෙස% (එයට තවL 

500-700 ක hÉස_ ඒ අවට පළාL වS% ද පÑව එ_ කරන ලR), අෙගOU9 20 වැqදා ෙවQ; 2,200 _ 

පමණ_ ¨ව9% අතර D⁄ම එy ප'Iඵලය ~ෙAය.  20

 hටමං .kT වල ; අLහැර දමô ලැƒ ඒ හා සමාන ~ ෙකාතරT සංඛ^ාව_ I∏ණාදැ� .යා මැන 
බල%නට .DෙULම ෙනාහැ. ~වL, සමහර qල දLත වS% ඒ අyZය ගැන යT අදහස_ ලබාගත හැ.�. 

1930 ෙපබරවාÉ Dට 1931 ෙදසැTබ@ ද_වා කාලය 9ළ ZSයන 1.8 කට වැ\ Fලා_ ජනතාව_ hටමං කරන 

ලR; ඒL 1932 ජනවාÉ 1 වැqදා අ}කාk% *D% කළ ෙපාâ ජන සංගණනෙය% ෙපû jෙA Fලා_ hටමං .kT 
1,317,022 _ පමණ_ වා@තා කර Iෙබන බව�. ඉI% ZSයන බාගය_ පමණ සංඛ^ාව_ අyZ ~ සංඛ^ාව�, 

නැLනT එය hටමං කරන ලQදW% Dය5ෙල%ම Dයයට 30 කට ආස%න ප'මාණය..  ෙT අය අතÉ% පලා 21

ය%නට සමL ~ සමාôපාIකය ෙනාවැදගL සංඛ^ාව_ ෙනා~ බව ගැන .Dâ සැකය_ නැත.  1932 වසෙ@ ; 22

ෙT “*ශාල කÜඩායT” වලට අL~ ඉරණම ගැන ප'ථම වතාවට කáමවL අධ^යනය_ GPU *D% කළහ. 1931 

jTහානෙය% පÑව ඒ “*ෙìෂෙය% අතරමං ~ව%” යන පද වහෙර% සැලෙකන ලද, එනT පළ® hටමං .kෙT 

Dට නව ගTමාන ජනාවාස q@මාණය සහ පÉපාලනය ද_වා Dය5ල%වම hටමං .kෙT වග◊ම GPU  *D% 

බාරගLහ. ඒ පළ® අධ^යනයට අôව, පළා ය%නට සමL ~ව% 210,000 කට වැ\ ~ අතර මරණ සංඛ^ාව 
ආස%න වශෙය% 90,000 _ ~හ. 1933 ;, මහා සාගතය පැවI වසෙ@ ;, “*ෙìෂෙය% අතරමං ~ව%” හැoයට 

සැලෙකන ලද 1,142,022 % Zය jය සංඛ^ාව 151,061 _ යැ� අ}කාk% *D% වා@තා කළහ. ඒ 1933 ජනවාÉ 1 

වැqදා ජන සංගණනයට ඇ9ළLව Do අය�. වා@»ක මරණ මPටම ඒ අôව 1932 ; Dයයට 6.8 FL 1933 ; 
Dයයට 13.3 FL ~හ. 1930 සහ 1931 වසර සඳහා ඇI දLත අසTé@ණ Wවද, එය ඉතා පැහැRSව තLවය 

 Ibid., 3: 89-99.20

 Zemskov, “Kulatskaya ssylka,” pp. 4-5.21

 GARF, 9414/1/1943/56-61, in Werth and Moullec, Rapports secrets soviétiques, pp. 142-145.22
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.යා පා�: 1931 ; කසකUතානය ෙවත hටමං කර යවන ලQදW% අතර මරණ අôපාIකය මාසයකට Dයයට 1.3 
_ වශෙය% ද, බටyර ස�ÃÉයාව ෙවත යවන ලQදW% අතර එය 0.8 _ වශෙය% ද ~ෙAය. ළදරැ මරණ 

අôපාIකය මාසයකට Dයයට 8 L Dයයට 12 L අතර කැරකැෙවZ% IÃ, මැßqෙටාෙගා@U_ (Magnitogorsk) 
y ; එය මාසයකට Dයයට 15 _ ද_වා ඉහළට යන ලR. 1931 –q 1 වැqදා Dට 1932 –q ද_වා බටyර 
ස�ÃÉයාෙ( නÉT ප'ෙQශෙA Do hටමං කරන ලQâව% අතර මරණ අôපාIකය ඒ වසර 9ල ; Dයයට 11.7 _ 

*ය. සමUත වශෙය%, ෙT කාලය 9ල මරණ අôපාIකය 1932 ට වඩා අ… ~වා යැ� .ය%නට ෙනාහැ.�. 

ඉI% ඒ qසා එය Dයයට 10 ආස%නව පැව9නා යැ� .ය%නට හැ.�. ෙT hටමං .kෙT .áයාවSය DQධ 

ෙවQ; ඒ qසා ආස%න වශෙය% hටමං කරැව% 300,000 _ Zය jයා යැ� අෙයFට ඇUතෙT%9 කළ හැ.�.   23

 “*ෙìෂෙය% hටමං කරන අය” යැ� ඔW% හැπ%~ අය ෙග%, සහ 1932 ට පÑව “ශ•ම ජනපද” වල Do 

Dරකරැව%ෙß ශ•මෙය%, හැ. තරT ලාබ උපයා ග%නට ෙනාඉවD5ෙල% Do මධ^ම අ}කාk%ට, “yට3-Fලා_ 

ෙවI% ජනාවාස හැ;ෙT අදහසට තවමL ∑රැ w නැI පÉUථාûය නායකය%ෙß අපරා± ෙනාසැල.5ල සහ 
ෙQශපාලන âර Rග බැ?ෙT ෙනාහැ.යාව,” ගැන වරද පටව%නට හැ. අ%Iම අවUථාව ෙමය ~වා යැ�, ශ•ම-

ජනාවාස Dරකරැව% බාරව Do GPU  qලධාk% අතෙර% එ_ අෙය_ ~ එ%. 3DPU.  (Puzitsky) සටහ% 

කර�.  24

 1931 මා@9 මාසෙA ; ෙT “ශ•ම බලය hටමං .kෙT ෙඝOර *යWල” නැවැLwම සඳහා *ෙìෂ කZçව_ 

hyçවන ලR. ෙකාZසම ඍmවම ෙපාSoÄVෙරOවට ඈඳන ලR. එy ප'ධාqයා w. අ%„( (V. Andreev) ~ අතර 
ප'ධාන √Zකාව_ යෙගOඩා *D% ෙමෙහයවන ලR. “∏Q}මL සහ කා@ය_ෂම ෙලස ශ•ම ජනාවාස පÉපාලනය 

.kම” එy පළ® අර®ණ *ය. ෙකාZසම *D% කරන ලද NSක *ම@ශන වS% ෙහï ~ෙA hටමං කරන ලද 
ශ•ම බලකාෙA qõපාදන ධාÉතාව Äංâව_ තරT බව�. උදාහරණය_ වශෙය% උරා5 y ජනාවාස 9ල Do 

ශ•Zකය% 300,000 % “දර කැ‰ම සහ අෙනFL qõපාදන කටV9” ∑â Dයයට 8 _ පමණකට පැවk I∏t. 

අෙනFL Dයùම වැඩකරත හැ.යාෙව% V9 3Qගලය% “ඔW%ෙß වාසUථාන හැ;ෙT qයැ£ Doයහ… සහ 
ෙපාâෙ( R* ගලවා ග%නට ෙවෙහස ෙවZ% Doයහ.” Fලා_හරණෙA දැවැ%ත වැඩ සටහන qසා රජයට 

ඇLෙත%ම ®ද5 අyZ ~ බව තවL වා@තාව_ *D% ගණනය කරන ලR. 1930 ; Fලා_ ෙවI% රජයට පවරා 

ගL බ…බාyරාRෙA සාමාන^ අගය එක ෙගා*පලකට රෑබ5 564 _ බැj% *ය, (සාමාන^ කTකරැෙවFට මාස 
පහෙළාව_ සඳහා ෙගවන ෙ(තන හා සමාන ~) එනT වැදගැTමකට නැI ගණන.. Fලා_ ධනව9%ට අයL 

~වා යැ� .යන වU9 සTපL ඇLෙත%ම ෙකාතරT අ…ෙව% I∏ණාද .යා ෙමම දLත පැහැRSවම ෙප%ව�. ඒ 

හා *සංස%දය කරQ;, Fලා_ පWල_ hටමං කරන වැය ෙබාෙහO *ට රෑබ5 1,000 කට වැ\ *ය.  25

 “ශ•ම ජනාවාස” පÉපාලනය පවLවාෙගන යා VLත_ යැ� ෙප%wම සඳහා අ%„( ෙකාZසමට, ®S%ම සහ 
ප'ධාන වශෙය%ම hටමං .kම සඳහා ෙයාදා ගැෙනන Dයù යා%ත≠ණ නැවත සං*ධානය කළ V9ව IÄණ. 

එෙත_ පÉUථාûය අ}කාk% යටෙL පැවI, Dයù අවතැ% ජනගහණ ගැන පÉපාලන කළමනාකරණෙA 

සTé@ණ බලය 1931 jTහානෙA ; GPU ෙවතට පවරා IÄණ.  අණ ;ෙT (komandatury) සTé@ණ පQධIය_ 

q@මාණය w IÄණ. *ෙìෂෙය% අවතැ% ~ව% පÉUථාûය ජනගහණෙA වැ\ ෙකාටස_ wම ෙu9ෙව%, එය 
එRÉවා; රාජ^ පÉපාලනය_ බවට පLව IÃෙම% GPU  යටෙL *ශා ල ප'ෙQශයක පාලනය ස9 කරග%නට 

හැ.යාව පෑRණ. ජනපද ඇ9ළත දැ\ පාලන ûI පැනWt. q@ෙQÿත ෙපෙදUවල පමණ_ වාසයට vමා ~ 

ශ•Zකය%ව පÉපාලනෙය% යැෙවන ලQෙQ රජය *D% ෙමෙහයවන ලද ෙකාTපැt වලට, “පÉUථාûය GPU 
අණෙදන qලධාÉෙය_ යටෙL Ñපk_ෂාකාkව පවIන *ෙìෂ තLවය_ ~ කෘ»කා@Zක ෙහO  q3ණ ÿ5‰ 

සNපාකාරයට [වලට],” ෙහO ඉR .kT වැඩ, පාරව5 හැ;ම, ෙහO ඉඩT hÉDâ .kම යනාRයට�. qදහU 

ශ•Zකය%ට වැ\ෙය% Dයයට 30-50 _ qõපාදනය .kම ඔW% ෙවI% අෙ¢_ෂා ෙකරැt. එෙUම ඔW%ෙß 

ෙ(තනය (ඔW%ට යT ෙගwම_ DQධ ~ෙA නT) එය Dයයට 15 ෙහO Dයයට 25 .% කපා දමන ලR. ඉIÉය 
GPU පÉපාලනය සඳහා ග%නා ලR. 

 Danilov and Krasilnikov, Spetspereselentsy v Zapadnoi Sibiri, 2: 81-83; GARF, 9479/1/7/5-12; Werth and Moullec, Rapports secrets 23

soviétiques, pp. 363-374.

 GARF, 9414/1/1943/52.24

 GARF, 1235/2/776/83-86.25
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 අ%„( ෙකාZසෙT සටහ% තහWරැ කරන පÉR, ජනපදවල ශ•Zකය% නැවත පRං∂ කරවන ෙමෙහVෙT 
වැය කඳWරැවල Doන Dරකරැව%ට වඩා නව §ණය.% අ…wම ගැන GPU  ඉතා ආඩTබර ~හ. 1933 –q 

මාසෙA බටyර ස�ÃÉයාෙ( “*ෙìෂය% අවතැ% ~ව%” 203,000 ක සංඛ^ාව අණ ;ෙT (komandatury) කා@යාල 

93 _ අතර ෙබදා හÉන ලR. එය ඍmවම පාලනය කරන ලQෙQ 971 _ තරT Ñù ෙUවක සංඛ^ාව_ *Dq.  26

කා@Zක ව^ාපාර .yපය_ සඳහා, (ෙ(තන වS% Dයයට ගණන.% සහ ®5 වරට ලබාග%නා Uථාවර ®දල_ ද 
එක9ෙව% හැෙදන) ෙකාZU ®දල_ අය කරෙගන, ඔW%ෙßම ~ ශ•ම බලකාය_ සැපÁම GPU y ඉල_කය *ය. 

ෙT ව^ාපාර, —උරා5ෙලUෙප'ාT (Urallesprom) වන සංව@ධනය, උරා"ෙගා5 (Uralugol), ෙවාUçෙගා5 (Vostugol) 
ග5 අËරැ කැûම, ෙවාUෙටා_Uටා5 (Vostokstal) යකඩ, PසෙවPෙමPෙසා ෙලාෙටා (Tsvetmetzoloto) යකඩ 

ෙනාමැI අෙනFL පාෂාණ, සහ FUෙනPUෙට∞ා� (Kuznetstroi) (වාෙ%) — යනා; **ධ Uවභා*ක සTපL 
ප'ෙයOජනයට ගL උ9රැ සහ නැෙගනyර ප'ෙQශවල hyටන ලදහ. ෙකාTපැt *D% ශ•Zකය%ට ¨වLwම සඳහා 

වාසUථාන, දරැව%ට අධ^ාපනය, සහ Dය5ල%ටම qIපතා ආහාර සැප�ය V9 යැ� ද ûIය_ වශෙය% 

.යැ*ණ. ඒL යථා@ථය ~ෙA කළමනාකරැව% ෙT ශ•Zකය%ව, ඔW%ෙß තLවය Dරකරැව% හා සමාන ~ qසා, 
ෙනාZෙ5 ලැෙබන ලද ශ•මය_ හැoයට සැල◊ම�. ජනපදවල Do ශ•Zකය%ට ෙබාෙහO *ට .Dâ ෙ(තනය_ 

ලැ∏ෙÜ නැත. ඔW% යT .D ®දල_ උපයා ගLෙL නT එය පÉපාලනය *D% ෙගාඩනැsS ඉR කර%නට, 

උපකරණ, සහ වෘLåය සZI සඳහා ෙග*ය V9 ~ ෙකාටU හැoයට, ආÜ…ෙ( ණය, සහ ෙවනL කටV9 සඳහා 
ෙව% කරන ලද ®දලට අ… ~හ. 

 සලාක ÈරාවSෙA පහළම ව@†කරණය හැoයට, ෙT ජනතාව පරය% හැoයට සැල.ණ. ෙබාෙහO *ට 

ඔW%ව හාමත තLවය% වල තැƒහ. අෙ%ක *ධ අපහරණය%ට සහ ත@ජනය%ට පාත≠ ~හ. වා@තාවල 

ද.%නට ලැෙබන ඉතාමL q%Rත අපහරණ අතර ~ෙA .DෙULම ඉç කළ ෙනාහැ. ~ qõපාදන ඉල_ක, 
ෙ(තන ෙනාෙගwම, ශාkÉක පහර ;T, සහ උÖසම_ ෙනා~ Dර Fo වල ෙuම%තෙA මැQෙQ බෙල% රඳවා 

තැÃම�. කා%තා Dරකරැව%ව GPU qලධාk% *D% ∑වමාරැ කරගLෙL ආහාර ෙවôෙවq. නැLනT පÉUථාûය 

නායකය% ෙවතට ඔW%ව “Dයù ෙමෙහය% සඳහා” ෙමෙහකාÉය% හැoයට යවන ලR. 1933 jTහානෙA GPU 
වා@තා 9ල උ3ටා ගැûමට සහ *ෙ(චනයට ල_ ~ උරා5 y වන සංව@ධන ෙකාTපැtයක අධ^_ෂකවරෙය_ 

*D% ඔ∑ වැq අෙන_ අධ^_ෂකවරැ% ෙT වැ\ වැය_ නැIව අහකට දැZය හැ. ZqU සTපත ගැන දැ_~ 

ආක5පය ඉතා ෙහාπ% සාරාංශ කර ඇත: “අhට උවමනා ~ෙA නT, අhට ඔබ Dය5ල% 9ර% කර දැZය හැ.�. 
අh එය කරන ලQෙQ නT, GPU *D% අhට ඔබ වැqම ~ තවL ල_ෂය_ වහාම එව�.” 

 කාලයාෙß ඇවෑෙම% බලාLකාරය ෙයාදවා ග%නා ලද ශ•මය එයට වඩා යථා@ථවා; *ලාසයකට ෙය;මට 

හැෙර%නට පට% ගැqණ. ඒ ෙවන ෙu9 qසා ෙනාව කා@Zක ඵලදාÁLවය ඉහළ නැංwමට අවශ^ ~ ෙහ�q. 

1932 වසර 9ල ; වඩාLම හ(හරණය_ ෙනාමැI ප'ෙQශ, hටමං කරන ලQදW% ෙවI% ජනාවාස .kම අLහැර 
දැZණ. වැ\ වැ\ෙය% hÉස_ යැWෙ% D*5 ඉංèෙ%රැ ව^ාපෘI, කා@Zක, සහ පත5 Iෙබන ප'ෙQශ ෙවත�. 

සමහර _ෙõත≠වල ෙUවෙA ෙය; Do hටමං කරන ලQදW% සහ සමහර *ට qදහU ෙUවකය% Do තැ%වලම 

ඔW% හා එකට ¨වL ~ව% ඉතා ඉහළ සංඛ^ාව_ ~හ. එෙUම සමහර තැනවල hටමං කරන ලQදW% බ∑තරය 
~හ. 1933 වසර අග ෙවQ;, FUබාU පත5 වල බලාLකාරෙය% වැඩ ගL කTකරැව% 41,000 කට වැ\ සංඛ^ාව 

පත5කරැව% ෙග% Dයයට 47 _ ~හ. 1932 සැ¢තැTබ@ මාසෙA ජන සංගණනය වා@තා කෙ° hටමං කරන 

ලQදW% 42,462 _ මැßqෙටාෙගා@U_ y *© අතර ඔW% පළාෙL ජනගහනෙය% 9ෙන% ෙදක_ ~ බව�.  ඉR 27

.kT වැඩපෙ° Dට සැත3T එක_ සහ හතර_ අතර *ෙìෂෙය% q@ෙQ”ත වාසUථාන වල ¨වL ~ ඔW% 

qදහU ශ•Zකය% හා එකට ෙUවය කළහ. ක5 ඉ_ම යQ; ඔW% අතර ~ ෙවනUකT ෙකෙම% නැIw jයහ —

එනT, ආ@óක අවශ^තාවය qසා— Fලා_හරණෙය% â_*πන ලද අයව බලාLකාරෙය% වැඩ ග%නා 

කTකරැව%ෙß තLවයට ඉහළ දමන ලදහ. එy ; ඔW% ෙසෙම% ම@ධනෙA සාමාන^ Äය සලFÖ ~ 
Dය5ල%ම *D% අL*π සමාජ තLවයට නැවත h*Dයහ. ඉI% ඊ ළඟට අ�% ෙව%ෙ% Fමන පංIය_ ෙ(දැ� 

.යා .Dෙව_ දැන DoෙA නැත.

 Danilov and Krasilnikov, Spetspereselentsy v Zapadnoi Sibiri, 3: 244-245.26

 GARF, 374/28s/4055/1-12.27
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8 මහා සාගතය 

 1932-33 වසර වල * පැව- මහා සාගතය ය4 ෙස67ය8 ඉ-හාසෙ: අ<රැතම =ගය>  යැ? හැම 7ටම 

සැලAණ. දැE පව-න GHපIභා කළ ෙනාහැA සා>M වලට අ4ව, එP පI-ඵලය> හැRයට STයන 6 කට වැV 

ජනතාව> Sය Xයහ.  ෙකෙY Zවද, එය 8සා[වරැ යටෙ\ 7RE 7ට අක]මව\ ෙල^E රැ^යාව _`ණ පාන ලද 1

සාගත මාලාෙaම තව\ එක> ෙනාbය. එය ෙc සcබEධෙයE YටාTEට 7රැfධ g ෙබාhෙෂ7>වා* නායක 

Gෙකාලා? jඛlE 7^E ගcබද වැ^යEව “හ_දාමය සහ වැඩවසc ෙල^E oරාකෑම” යන පද වහර ෙයr 

ෙමෙහ=ෙc ඍt පI-ඵලයA. 1920 ගණE අග * බලහා\කාරෙයE සvහකරණය Awෙc පIහාරය සමඟ ෙගන 

Xය බලව\ සමාජyය පI-ක]මණය (ආපYසට යෑම) සාගතය 7^E ෙ}ද~ය ෙලසAE 7දහා ද>ව?. 

 ෙස67ය8 අ�කාwE එය හටෙගන ඇතැ? ÅÇෙගන, එයට ජාතÉEතර පIජාව ෙව-E සහාය ලබාගැ~ම 

සඳහා ද කට=Ö කළ 1921-22 සාගතය ෙලස ෙනාව, 1932-33 සාගතය A^\ ෙලසAE ^fධ ෙනාgවා යැ? 

ෙරÜමය 7^E සෑම 7ෙටකම Aයා ^Rයහ. ඒ ගැන අවධානය ලබාගEනට තැ\ කළ වෑයc අhපය ෙස67ය8 
ෙපIාපගැEඩා වTE Gහඬ කරන ලâ. ඒ සඳහා, 1933 * =>ෙ[නය හරහා සංචාරය කළ ‘රçVකh ප>ෂෙ:’ 

නායකයා සහ පIංශ ෙසෙන8 සêක ඉëවාí හැlì (Edouard Herriot) වැG අයෙî  පIකාශන වTE ෙස6 7ය8 

අ�කාwEට සහාය ලැïණ. සංචාරෙයE ආප` එන ඔ` ෙල6කයට AයEෙE “අගය කළ හැA ජලනල ක]ම වTE 
සහ වගා ïc වTE සහ සාvPක ෙගා7පල වTE” =>ෙ[නය Åw ඇතැ? සහ ඒ Gසා “මාහැó අYවැEන>” 

පI-ඵලය ෙaයැ? Aයා?. ඔ` ෙමෙY ^ය කතාව Gමා කර?: “මම සමYත =>ෙ[නය හරහා ගමE කළා, ඉ-E 

මට ඔබට සහ-ක කරEනට ôöවE _ö රටම හlයට මh ÅÅලා -ෙයන උදÉානය> වෙî බව.”  GPU 7^E 2

7ෙfúක අ_\තE ෙවත ÅÇගEවන අùරැ ද[ශනෙ: පI-ඵලය එවැG ෙල^E අEධ gෙ:ය. එම ගමන සඳහා 
ඇÖළ\ කරන ලfෙf සාvPක ෙගා7පල (kolkhozy) සහ ළම?Eෙî ආකෘ- උදÉාන පමණA. ඒ අEධ බව සමහර 

7ට ෙfශපාලන සලකා බැüc වTE ද ෙවර ගEවන ලfදා 7ය හැA?. එනc, ඇෙඩාh† P8ල[ බලෙයE නැ° 

එන ත[ජනය හ_ෙa ජ[මGය ගැන එක_Öව Åයවර> ගැ~මට හැA අවYථාව අනÖරට ෙනාදැ£ම සඳහා පIංශ 

නායකයEට -ï කැමැ\ත 7ෙ§ෂෙයE දැ>7ය හැA?. 

 ඒ ෙකෙY Zව\, ෙස67ය8 =Gයනය _`ණ * ^Rන වÉසනෙ: පlමාණය ගැන ඉතා Gවැරâ ෙතාරÖරැ 

ජ[මGෙ: සහ ඉතාTෙ: ඉහළ තනÖරැ දරන ෙfශපාලනඥයE සංඛÉාව> සÖව -ïණ. ඉතාT ජා-ක 

ඉ-හාසඥවlය> වන අE¶යා ගßැ^ෙය6^ මෑතක * ෙසායා ෙගන පIකාශනය කළ අEදමට, ඛාAa, ඔෙඩYසා, සහ 
ෙනාෙවාෙරා®Y> යනාâෙ: ෙYවය කළ ඉතාT තානාප-වරැE එවන ලද වා[තා _^TG 7^E ඉතා පIෙaසSE 

Aයවන ලද අතර ඒ ගැන ෙහා©E දැන ^Rය\ ඒවා ඔ`ෙî ෙකාS=GY8-7ෙර6™ ෙපIාපගැEඩා සඳහා 

ෙයාදාග\ෙ\ නැත.  එයට පටහැGව, 1933 Xcහානෙ: සල´¨ gෙ: වැදග\ ඉතාT-ෙස67ය8 ෙවළඳ X7≠ම> 3

සහ SතÆ\වෙ: සහ ආක]මණය ෙනාAwෙc එකඟතාවය>  ෙව4ෙවE අ\සE තැØෙමG. “රජෙ: ෙ∞Ö” Gසා 
අhතාරය මත ïhලට ëE, නැ\නc අවYථාව> ෙනා*ම Gසා, මහා සාගතය ගැන සතÉය, =>ෙ[න සංක]ම±ක 

සං7ධාන වTE _≤ණය කර4 ලැ≥ ´ඩා Åටප\ පIමාණයAE ෙබදා හැරැණ\, 1980 ගණE අග භාගෙ: * 

බටPර ඉ-හාසඥයE සහ කÇE පැව- ෙස67ය8 =Gයනෙ: ප[ෙ:ෂකයE APප ෙදෙන> 7^E ඒ ගැන කෘ- 
ගණනාව> _≤ණය කරන ෙත>, ^f�ය ôöh ෙල^E වටහා ග4 ෙනාලැØය. 

 A. Blum, Naître, vivre et mourir en URSS 1917-1991 (Paris: Plon, 1994), p. 99.1

 Quoted in F. Kupferman, Au pays des Soviets: Le voyage français en Union soviétique 1917-1939 (Paris: Gallimard, 1979), p. 88.2

 Andrea Graziosi, “Lettres de Kharkov: La famine en Ukraine et dans le Caucase du Nord à travers les rapports des diplomates 3

itlaiens, 1932-1934,” Cahiers du monde russe et soviétique 30 (1989), 5-106.
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 1932-33 සාගතය ෙ\රැc ගැ~ම සඳහා ගcබද සvහකරණයට බලා\මක ෙල^E ෙයදbෙc පI-ඵලය Gසා 
ගcබද වැ^යE සහ ෙස67ය8 ෙfශය අතර පැව- සබඳතාවEP සංද[භය අවෙබ6ධය දැV ෙY වැදග\ ෙව?. 

අµ-E සvහකරණය g පළා\වල, සාvPක ෙගා7පල උ≠ලන ලද ∂Sකාව උපාය∑ü gවA. ඒ ∏Sකාෙa එක 

ෙකාටස> gෙ: සාvPක අYවැEෙE එEන එEනම වැV පIමාණයAE ෙගන රජයට Yථාවර සැප=ම> යැbම 
සහ-ක Awම?. සෑම ^^රයක * ම ආπ∫ෙa එකÖ Awc ෙමෙහ=c යc ආකාරයක රාජÉ සහ ගcබද වැ^යE 

අතර බලය ද>වන ගැªම> 7ය. අYවැEෙනE තම අවශÉතා Å±ස අවශÉ පIමාණය ළඟ තබා ගEනට ගcබද 

වැ^යE දැV ෙY වෑයc කළහ. සරල ෙල^Eම, ආහාර කැඳZc ගcබද වැ^යEෙî â7 පව\වාගැ~මට 

ත[ජනය> gෙ:ය. පIෙfශය> වැVෙයE සරැසාර ෙවf*, රජය උfයාචනය කළ පIමාණය\ වැV 7ය. 1930 වසෙ[ * 
=>ෙ[නෙ: කෘMකා[Sක GHපාදන වTE ^යයට 30 >, උÖරැ ෙක6කසY P ´බE P සරැ SRයාවෙතE ^යයට 

38 >, කසකYතානෙ: අYවැEෙනE ^යයට 33 >, රජයට පවරා ග\ෙ\ය. 1931 * අYවැEන සෑෙහන තරc අ∫ 

g 7ට, එම පළා\ වTEම ගEනා ලද පI-ශත අ4පාතය ÅÇෙවTE 41.5, 47, සහ 39.5 > gහ. එවැG 
පlමාණයAE GHපාදන ඉව\ Awම Gසා GHපාදන චක]ය සcù[ණ 7යZලකට ඇද දමන ලâ. නව ආ[øක 

පI-ප\- (NEP) යටෙ\, ගcබද වැ^යE ඔZEෙî සමYත GHපාදෙයE ^යයට 15 සහ 20 > අතර පIමාණය> 

7´¿හ. එ?E ^යයට 12-15 \ අතර පIමාණය> Øජ හැRයට නැවත වගා Awම සඳහා තබාග\හ. ඔZEෙî 
ගවයEට ආහාර Å±ස ^යයට 25-39 \ අතර පIමාණය> ෙවE කර අතර ඔZEෙî පlෙභ6ජනය සඳහා gෙ: 

ඉ-lය?. අYවැEෙනE ෙකාටස> තබාගEනට හැA ඕනෑම ක]මය> ෙයාදාගEනට ගcබද වැ^යE ¬රණය 

කළහ. 7ෙ§ෂෙයEම, 1932 වසර * ආπ∫ව 7^E එකÖ Awෙc ඉල>කය ඊට කÇE වසරට වැVෙයE ^යයට 

32 AE ඉහළ දැ£ෙමE ප≠ව, ඒ A^\ ෙලසAE ඉª කළ ෙනාහැA g සැල≠ෙc වැය ´ම> Zවද එය කළ =Ö 
bම පlYථා~ය අ�කාwEට පැවlණ. ඉ-E ඒ Gසා පlYථා~ය අ�කාwE සහ ගcබද වැ^යE අතර ඇ-වන 

ගැªම ෙනාවැළැ>7ය හැA gවA.  4

 1932 * ආහාර එකÖ Awෙc ෙමෙහ=ම ඇරƒෙමE ප≠ව එය ^fධ gෙ: ඉතා ෙසSE. ෙගායc ෙකාළ 
පෑ≈ම පටE ග\ වහාම, සාvPක ෙගා7යE සෑම රා-Æයක * ම අYවැEෙනE ෙකාටස> සඟවEනට ෙහ6 

ෙහාරකc කරEනට පටE ග\හ. සාvPක ෙගා7පල ශ∆SකයE, ආහාර කැඳZc ï«ෙîVය[වරැE, ගණකා�කාwE, 

ෙගා7පල කළමනාකරැවE (ඔZE ෙබාෙහාමය> මෑතක * ල\ උසYbමට ෙපර ගcබදවා® ශ∆SකයE g අය?), 
සහ ෙබාhෙෂ7> ප>ෂෙ: පළාෙ\ ෙhකcවරැ පවා, එනc එP Gයැöන ^යhලEෙîම Gහඬව ^fධ g 

එකඟතාවෙයE ශ>-ම\ b සාමකා£ පI-ෙර6ධය> ෙගාඩනැ° ආෙaය. ඔZනට අවශÉ ධානÉ එකÖ කරගැ~ම 

සඳහා මධÉම අ�කාwEට ෙකාS=GY8වා*E සහ ෙකාcෙසාෙමාh සාමාÜකයE »ව\ g ටZc වTE බඳවාග\, 

හâ^ පIහාරයට 7ෙ§ෂ ô`¨ව ල\ භට කπඩායc අµ-E එවEනට ^fධ 7ණ.  

 ෙවාhගා නâය පහළ ධානÉ GHපාදනය කළ පIෙfශ වල ^ය ෙමෙහ=ම ගැන මධÉම 7ධායක කSªෙa ^ය 

ඉහළ GලධාwEට වා[තාව> Tයන උපෙfශකවරයා ෙව-E, එවක ÅRසරබදව දැAය හැA g =දමය ෙල^E g 

වාතාවරණය ගැන අදහස> ලබාගත හැA?: 

අ\ අඩං…වට ගැ~c සහ ෙසායා බැüc වල සෑම ෙකෙන>ම පාෙ∞ Gයැ  ^R-: ëHකර පළා\ P 

ෙස67ය8 සාමාÜකයE, නගරෙයE එවන ලද ඕනෑම ෙකෙන>, හâ^ පIහාරයට 7ෙ§ෂ ô`¨ව ල\ භට 

කπඩායc, සහ කාලය සහ ජවය ඉ-lව ඇ- ඕනෑම ෙකාcෙසාෙමාh සාමාÜකෙය> 7^E. ෙc වසෙ[ * 
දැනටම\ ෙගා7යE අතlE ^යයට 12 > 7භාග කර ඇත. Åටමං කරන ලද ´ලා> ෙහ6 දඩ පැනg 

ගcබද වැ^යE යනා*E එයට අය\ ෙනාෙව-. âY-Æ>කෙ: කÇE ^R ආහාර කැඳZcකරැෙî ගණE 

බැüc අ4ව, ප≠Xය අZරැfද ôරා ^යයට 15 ක සමYත වැVPR ජනගහනය> යc A^ ආකාරයAE 

^fධ g ම[ධනෙ: 7Eâතෙය> බවට ප\7ය. ප`Xය මාසෙ: * සාvPක ෙගා7පල වTE පළවා හැරැ¨ 
ෙගා7යE 800 > යන පl^f�ය එකÖ කළ 7ට ඔබට ෙc ආπ∫ෙa ම[දනෙ: පlමාණය ගැන යcA^ 

අදහස> ලබාගEනට ôöවG… ^fධ 7ය =Öමැ? සැලෙකන මහා පlමාණෙ: ම[දන ෙනාසලකා 

හැlය\, යc ෙදාරකඩ> ප≠ කරන ලද 7ට, ^යö ම[ද~ය ෙමෙහ=cවල කා[ය>ෂමතාවය Ãන b යන 
බව අÅ ÅÇගත =Ö?. මEද ඒවා A]යා\මක Awම ෙකාෙහ\ම කළ ෙනාහැA වන Gසා… ^රෙගවh Åw 

ඉ-w පැෙලEනට තරc. එය G[මාණය කරf* රඳවEනට හැë¨ ^රකරැවE සංඛÉාවට වඩා පY 

…ණයක ජනතාව> බලෙÕෙව6 (Balachevo) ^රෙග දර රඳවා ^R-. එලාE (Elan) P ´ඩා âY-Æ>ක 
^රෙගදර Öල 610 ක Ålස> ARARෙ: තර කර දමා ඇත. ප≠Xය මාසෙ: බලෙÕෙව6 ^රෙගදlE 
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^රකරැවE 78 > එලාE ෙවත එවන ලâ. එ?E 48 > වයස අZරැë දහයට වඩා අ∫ අය?. 7^එක> 
වහාම GදහY කළහ. ෙc ක]මය ෙකාතරc 7යරැ දැ? Aයෙතා\— මා අදහY කරEෙE බලෙයE නcවා 

ගැ~ම (පIෙර6ධනය), ඔZE භා7තා කරන එකම ක]මය— මම ෙමP ^Rන, ෙහාඳ ෙගා7යE ෙවEනට 

පමණ> වෑයc කරන, ඒœය ôfගල ගcබද වැ^යE ගැන වචන APපය> AයEනc. 

ගcබද වැ^යE 7EâතයE කරවන හැR ගැන එක උදාහරණය>: ෙමා[8^ (Mortsy) P ඔ`ෙî ෙක6ටාව 

සැබැ7Eම ôරවන ලද එක ගcබද වැ^ෙය>, âY-Æ>ක 7ධායක කSªෙa සභාප- g ෙෆාSෙචa 

(Fomichev) සෙහ6දරයා හ_bමට පැ S±ෙ:ය. ඔ` තමEව උÖරට Åටමං කර යවEන යැ? ඉhලා 

^Rෙ:ය. මEද, ඔ` පැහැâT කෙ—ය, “ෙc ත\වයE යටෙ\ A^ෙව´ට »ව\ ෙවEනට බැහැ.” ෙමවැG 
තව\ ^f™E ගැන මම දGS. එක අවYථාවක ඇෙල>සැEෙඩ“ාa ëHකර ෙස67ය8 ගcමානෙයE ගcබද 

වැ^යE දාසය> ^යhලE 7^Eම අ\සE කළ ෙප\සමAE ඔZEව, ඔZEෙî පIෙfශෙයE Åටමං කර 

හlEනට යැ? ඉhලා ^Rයහ… ෙකRෙයE Aaෙවා\, පIචπඩ\වය තම? දැනට ^තාගත හැA එකම 
ක]මය, සහ අÅ හැම 7ටම හැම ෙදයකටම “පහරෙදනවා”. අÅ අYවැEනට, ණයට, යනා* වශෙයE “පහර 

*ම පටE ගEනවා.” හැම ෙදය>ම පහර *ම>; අÅ රා-Æයට “පහර *ම” සවස නවයට ෙහ6 දහයට පටE 

ෙගන අµයම ද>වා කරෙගන යනව. හැෙම6ම පහර *මට ල>ෙවනව: හâ^ පIහාරයට 7ෙ§ෂ ô`¨ව 
ල\ භට කπඩායc යනව GයSත ෙක6ටා ôරවô නැ- සෑම ෙකෙන>ම ෙසායාෙගන, XPE “ෙ\රැc 

කරනව”, ඔබට ^තාගත හැA ^යö ක]මෙaද ෙයාදාෙගන. ඔZEෙî ලැ?YÖෙa ^Rන සෑම ෙකෙන>ටම 

ඔZE පහර ෙදනව, ඉ-E එය රçය> රçය> පතා âගටම ^fධ ෙවනව.  5

 77ධාකාර g ම[ද~ය ~- මහ\ රçස> අතර, 1932 අෙග6YÖ 7 වැGදා පIඥාපනය g එක ≠පI^fධ 
~-ය>, ෙරÜමය සහ ගcබද වැ^යE අතර =fධෙ: උÕචතම අවYථාෙa* ¬රණා\මක ∏Sකාව> ග\ෙ\ය. 

“සමාජවා* ෙfපල> ෙසාරකම ෙහ6 හාG Awම” සඳහා ෙවV තබා මරා දැ£ම ෙහ6 කඳZරක වසර දහයක ^ර 

ද‘වම> âය හැAයාවට එ?E ඉඩ> ලැj±. එය “ධානÉ කරෙh ~-ය” යැ? ජනතාව අතර හැ©E7ණ. මEද 
~-ෙයE ෙච6දනා ලැ≥වE සාvPක ෙගා7පළක වÖයාෙයE ර? ෙහ6 ඉl’ ෙහ6 කරh APපය> පමණ> 

ගEනවාට වැV අපරාධය> කර ෙනා-Øම Gස?. 1932 අෙග6YÖ ^ට 1933 ෙදසැcබ[ ද>වා කාලෙ: * 125,000 

කට වැV ජනතාව> ෙc ෙශ6ච~ය ~-ය යටෙ\ ද‘වc ලැ≥හ. එෙYම 5,400 > මරණ ද‘වc ලැ≥හ.  6

 ෙc ඩ“ැෙක6GයE (ඉතා කෲර) ආකාරෙ: ෙමෙහ=c -jණද, එකÖ කරග\ පIමාණය තවම\ පIමාණව\ 

gෙ: නැත. 1932 ඔ>ෙත6බ[ මැද * ආπ∫ව 7^E රෙ8 පIධාන ධානÉ GHපාදනය කරන පIෙfශ වල ආහාර 

කැඳZc සැල≠ෙමE එකÖ කරගEනට සම\ gෙ: ඉල>ක කරග\ සංඛÉාෙවE ^යයට 15-20 > පම±. 

ඔ>ෙත6බ[ 22 වැGදා, ආහාර කැඳZc A]යාවTය ෙaගය වැV කරන වෑයම> හැRයට, =>ෙ[නය සහ උÖරැ 
ෙක6කසY ෙවත අ-ෙ[ක ෙකාSසc ෙදක> ෙපාTRï=ෙර6ව යවන ලâ. එකක පIධාGයා වÉෙචYලාa ෙමාෙලාෙටාa 

g අතර අෙනක ෙමෙහයවන ලfෙf ලැසා[ කැගෙනා7Õ 7^G.  ෙනාවැcබ[ මස 2 වැGදා, ෙගEl} යාෙග6ඩා ද 7

ඇÖළ\ කැගෙනා7Õෙî ෙකාSසම ෙරාYෙටාa-ඔE-ෙඩාE (Rostov-on-Don) ෙවත පැS±යහ. ඔZE වහාම උÖරැ 
ෙක6කසY පIෙfශෙ: ප>ෂ âY-Æ>ක ෙhකcවරැ ^යhලEෙîම රçYbම> කැඳgහ. එP * පහත ෙය6ජනා අ4මත 

කරග\හ: “ධානÉ එකÖ Awෙc සැල≠ෙc 7ෙ§ෂෙයEම ලැ◊ජා සහගත අසා[ථක\වය Gසා, ´ලා> සහ 

පI-7ÿලbයවා*Eෙî කඩාකÿපhකාw පfධ- ^යhලම ෙවEකර දැ£ෙc වගœම ^යö පlYථා~ය ප>ෂ 
සං7ධාන ෙවත පැවෙරන අතර, ෙc කඩාකÿපh Awc සඳහා ෙපර_ණ ෙගන ^Rන ëHකර පළා\ වල ^Rන 

ෙකාS=GY8වා*E සහ සාvPක ෙගා7පල සභාප-වරැE Öල ඇ- පI-7ෙර6ධය ද පාගා දැSය =Ö?.” 

අපෙhඛනයට  (Gල පද වහරට අ4ව) ප\g සමහර âY-Æ>ක සඳහා පහත ෙමෙහ=c ෙයාදා ගැෙන?: වහාම 

කඩ සාÿô වTE ^යöම GHපාදන ඉව\ Awම, ෙවළඳාමට සcù[ණ තහනම> පැනbම, ^යö ණය වහාම 
ෙග7ය =Ö bම, හâ^ අ-ෙ[ක බë පැනbම, සහ GPU  සහාෙයE ^යö “කඩාකÿපhකරැවE,” “7ෙfúක 

කාරකයE,” සහ “පI-7ÿලbයවා*E,” ඉ>ම±E අ\ අඩං…වට ගැ~ම. කඩාකÿපhකරැවE ඇතැ? සැක කරf*, 

දැවැEත පlමාණෙයE ජනගහනය Åටමං කර යවන ලâ. 

 GARF, 1235/2/1521/71-78; Nicholas Werth and Gael Moullec, Rapports secrets soviétiques, 1921-1991: La société russe dans les 5

documents confidentiels (Paris: Gallimard, 1994), pp. 152-155.

 GARF, 3316/2/1254/4-7.6

 N. A. Ivnitskii, Kollektivizatsiya i raskulachivanie (Collectivization and dekulalization) (Mosco: Izd-vo Magistr, 1996), pp. 192-193.7
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 1932 ෙනාවැcබ[ මාසය, කඩාකÿපhකරැවEට එෙරPව සටE පටE ගැ4¨ පළ_ මාසය?. ëHකර 
පළා\වල ^R ෙකාS=GY8වා*E 5,000 >ව, ආහාර කැඳZc ෙමෙහ=c කඩාකÿපhකාwE සcබEධෙයE 

“අපාරධමය ෙල^E A^ව> ගණනට ෙනාෙගන ^Ÿම” ගැන වරදකරැවE යැ? 7G§චය කරන ලâ. උÖරැ 

ෙක6කසY පIෙfශෙ: සvහකරණ ෙගා7පල ශ∆SකයE 15,000 > ද අ\ අඩං…වට ගEනා ලâ. ෙමය කෘMකා[Sක 
GHපාදන සcබEධෙයE ඉහළ ක]ෙම6පායය> 7ය. ෙදසැcබ[ මාසෙ: * සමYත ගcමාන ෙල^E 7ශාල Åටමං 

Awෙc ෙමෙහ=c ඇර¤±. එයාකාර ෙමෙහ=c £ට කÇE එනc 1920 * ද අ\7ඳ ^R ෙකාසැ> හ_දා යැ? 

සැලෙකන ලද (stanisty) අයවද එයට අය\ gහ.  7ෙ§ෂ ශ∆Sක ජනාවාස ෙවත Åටමං Awc සං ඛÉාව යÇ\ 8

ෙaගෙයE ඉහළ Xෙ:ය. 1932 * …ලාî වා[තා ෙපEවEෙE Åටමං කරන ලfදZE 71,236 > පැS± වග?; ඊට 

ප≠ අZරැfෙf  අµ-E “7ෙ§ෂෙයE අවතැE gවE” සංඛÉාව 268,091 ද>වා දැV ඉහළකට නැîෙîය.  9

 =>ෙ[නෙ: * ෙමාලෙටාa ෙකාSසම එයාකාරෙයEම ෙමෙහ=c පටE ග\හ. ඉහත 7Yතර කරන ලද 

පlfෙදE ඵල7පාක අ\7©Eනට ^fධෙවන ආකාරෙයE, ආහාර කැඳZc ඉල>කයE ÅයවEනට සම\ ෙනාg 

âY-Æ>ක ^යhලම ෙකාSසම 7^E අපෙhඛනය කළහ: පlYථා~ය ප>ෂ පlපාලන ‹fධකරණයට ල> කළහ, 
සාvPක ෙගා7ෙපාළ ශ∆SකයE පමණ> ෙනාව “GHපාදනය අ∫ කරන” යැ? සැක කරන ලද කළමනාකරැවEවද 

අ\ අඩං…වට ග\හ. වැV කh ෙනායා එවැGම ෙමෙහ=c ධානÉ GHපාදනෙ: ෙය* ^Rන අෙන´\ පIෙfශයE 

ෙවත ද ෙයාදා ගැ~ම පටE ගැGණ. 

 ෙමම රජය 7^E ෙයාදා ග\ ම[ද~ය ෙමෙහ=c වTE ගcබද වැ^යEට එෙරP =fධය ජයගත හැAbද? 

පැහැâTවම නැත, යැ? ෙනාෙවාෙරාY^> P ඉතාT තානාප-වරයා යවන එක පැහැâT වා[තාව ෙපEව?: 

 ෙස67ය8 ෙfශය බලව\ය, අ7 වTE Åw ඇත, ඒ\ ෙමවැG =fධය> කරEනට එයට ෙනාහැA?. 

Yෙටÿ SRයාවෙ\ =ද ෙපර_¨ ෙපළගYවත හැA සÖෙර> නැත. හÖරා සෑම තැනකම ^REෙනA. 
එෙYම ´ඩා ෙමෙහ=c වTE ෙපර_¨ ෙබාෙහාමය> Öළ සටE වැ*ම අවශÉය?: ෙමEන -ෙයනවා 

උදµ ගාEන අවශÉ ïම>, අතන -ෙයනවා ෙහාπඩරය> බැXE ගැo ඉl’ ෙගාඩවh; ටfiැ>ටරය> 

ෙමතැන කැVලා, තව\ එක> අතන කඩාකÿපh A]යාවකට හ≠ෙවලා; ÖE පං…ව> ෙසායා ගEනට 
නැහැ… ධානÉ ගබඩාවකට කඩා වැâලා, X¨c ෙපා\ වÉාජ?, සාvPක ෙගා7පෙh අධÉ>ෂකවරැ 

ෙනාහැAයාව Gසා ද නැ\නc වංක බව Gසාද දEනෑ අYවැEන ගැන A^ 7ෙටක ඇ\ත AයEෙන 

නැහැ… හÖරා හැම Gෙවසකම, ගෙමE ගමට. ඒක හlයට ෙපෙEරයAE වÖර අරE යEන හදනව 
වෙî වැඩ>.  10

 හÖරා පරාජය Awමට -jෙπ එක 7ස<ම> පම±: ඔ`ව හාමතෙ: තබා ඉව\ Awම?. 

 1932-33 ෙ∞මEතය සඳහා “අතÉවශÉ අාහාර ත\වය” ÅÇබඳ අවදානම> ගැන පළ_ වා[තා ෙමාYකa 

ෙවත ළඟා gෙ: 1932 Xcහානෙ: * ය. “අYවැEන 7úHට ෙල^E ෙහාඳ g පැ- වල පවා සාගතය> ඇ-bෙc 
සැබෑ අවදානම>,” ඇතැ? Aයා අෙග6YÖ මාසෙ: ෙමාලෙටාa 7^E ෙපාTRï=ෙර6ව ෙවත වා[තා කෙ—ය. ඒ\ 

වැය ´ම> Zව\, තව ëරට\ කÇE සැල≠c කළ ෙල^Eම එකÖ Awම කරෙගන යෑම ඔ`ෙî අêපIාය 7ය. ඒ 

මාසෙ: * ම, කසකYතානෙ: ජනතා ෙකාSYසා[වරැEෙî කZE^ලෙ: සභාප- g Åයෙත6[ ඉසෙ:a එම 
ජනරජෙ: සාගතෙ: පlමාණය ගැන YටාTE දැ4ව\ කෙ—ය. එP සාcපIදා?ක Yøර වාසYථාන නැ- ආ[øක 

රටාව Gසා පනවන ලද සvහකරණ සහ බලා\කරෙයE නැවත පâංflකරවන වැඩ සටහE _öමGEම 

අක[මනÉ b -ïණ. උගß YටාTEවා*E g =>ෙ[නෙ: ෙකාS=GY8 ප>ෂෙ: පළ_ ෙhකc YටැGYලාY 
ෙකා^ය[ සහ ෙනෙපIාෙපෙටfiාaY> පIෙfශෙ: පළ_ ප>ෂ ෙhකc g Sකාෙයh ඛටාෙය7Õ පවා එකÖ Awෙc 

සැල≠c අ∫ කරSE සැල≠c ෙවනY කරEන යැ? ඉh‡හ. “අනාගත GHපාදනය G[ධන පං- රාජÉෙ: අවශÉතා 

අ4ව ඉහළ යා හැAයාව සඳහා පමණ> ව\,” යැ? 1932 ෙනාවැcබ[ මාසෙ: * ඛටාෙය7Õ, ෙමාෙලාෙටාa ෙවත 

Tයා යැbය, “සාvPක ෙගා7යEෙî අවම අවශÉතා අÅ සැලAhලට ගEන ඕන, නැ\නc ලබන අZරැfෙf 
අYවැEන ගEන වôරEන A^ම ෙකෙන> ඉ-l ෙවලා ෙනා^Ÿ7.” 

 Ibid., pp. 198-206.8

 V. N. Zemskov, “Kulatskaya ssylka v 30-ye gody” (The deportation of kulaks in the 1930’s), Sotsiologicheskie issledovaniya, no. 10 9

(1991), 4-5.

 Graziosi, “Lettres de Kharkov,” p. 51.10
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 “ඔෙ· ඉEෙE බරපතල ෙල^E වැරâ Yථාවරයක, සහ එය A^\ ෙලසAE ෙබාhෙෂ7>වා* ෙනෙම?,” 
ෙමාෙලාෙටාa ÅÇÖරැ ëEෙEය. “ෙබාhෙෂ7>වා* අÅට රජෙ: අවශÉතා —ප>ෂෙ: ෙය6ජනා වTE 

≠පw>ෂාකාwව G[වචන කරන ලද අවශÉතා— ෙදවැG තැනකට දැ£ම ඔෙරා\Ö ෙදEෙන නැහැ. ඒවා _TEම 

කළ =Ö ෙfවh හැRයට ෙනාසලකා හlEනට ෙකාෙහ\ම බැහැ.”  âන APපයකට ප≠ව, Gයම කළ පIමාණ 11

ôරවEනට අසම\ g සාvPක ෙගා7ෙපාළ ^යhල සඳහා වැටüc Gයම කරSE ෙපාTRï=ෙර6ෙවE එg TÅය> 

පlYථා~ය අ�කාwEට ලැïණ. ෙමවර ඒවාෙ: -jණ ^යö ධානÉ ඉව\ කරEන යැ? —ඊ ළඟ වසෙ[ අYවැEන 

සඳහා වôරEනට GයSත සංflත ද ඇÖöව— ඔZනට අණ ලැj±. 

 තමEෙî අhප සංflත බාර ෙදEනට යැ? බලා\කාර ත[ජනය සහ සමහර 7ට වධ Pංසා ද අ\ 7©Eනට 
^fධ ෙවf*, එෙYම කෑමට Sල * ගැ~ෙc හැAයාව සහ ඊට _දh පවා නැ- b යf*, ෙc සරැ කෘMකා[Sක 

පIෙfශවල STයන ගණනක ගcබද ජනතාවට නගර බලා ඇෙදනවා හැෙරEනට ෙවන කළ හැA යම> ෙනාbය. 

ෙදසැcබ[ 27 වැGදා, ෙකෙY Zවද, ගcබද ෙව-E ඇෙදන ජනතාව නව\වන වෑයම දAEනට ලැj±. “සමාජyය 
පරෙප6MතයE වඳ Awම,” සහ “ටZc ෙවත ´ලා> lංගා ගැ~ම” හා සටE වâEනට ආπ∫ව, ^යö ôරවැ^යE 

අGවා[ෙයEම Tයාපâංfl 7ය =Ö g නව හැ<4cප\  හ<Eවා ëEහ. »7ත ගලවා ගැ~ම සඳහා පළා යන 

ගcබද වැ^යEට ෙc 1933 ජනවාl 22 වැGදා ~-ය Gසා හාමතෙ: ^R STයන ගණනාවකට මරණය ¬Eë 
කෙ—ය. ෙමාෙලාෙටාa සහ YටාTE 7^E අ\සE කළ GයමෙයE පlYථා~ය අ�කාwEට, සහ ^යhලEටම 

ඉහÇE GPU ෙවත, “ටZc බලා 7ශාල කπඩායc වTE එන උÖරැ ෙක6කසY සහ =>ෙ[නෙයE එන ගcබද 

වැ^යE හැA ඕනෑම ක]මයAE” තහනc කරEන යැ? උපෙදY ලැïණ, “ෙc පI-7ÿලbය කාරය> අ\ අඩං…වට 

ග\තාට ප≠ව, ඔZEව ඔZE _TE »ව\ g Yථානයට රçෙගන යා =Ö?.” චක]ෙhඛනය ත\වය ෙමෙY පැහැâT 
කරන ලâ: “ෙc දැවැEත ගcබදවා® ජන සvහෙ: G>ම යාම සං7ධානය කර ඇ\ෙ\ ෙස67ය8 ෙරÜමෙ: 

හÖරE, පI-7ÿලbයකරැවE, සහ සvහකරණ A]යාවTයට එෙරPව 7ෙ§ෂෙයEද, ෙපාëෙa ෙස67ය8 ආπ∫වට 

එෙරPව ෙප6ලEත ඒජEතවරැ 7^E ෙගන යන ෙපIාපගැEඩා ´මEතÆණය> යැ?, ෙපEවන G§flත සා>M 
පIධාන කSªව සහ ආπ∫ව සÖව ඇත.”  12

 සාගතෙයE බැට කන ලද ^යö පIෙfශයE Öළ ëclය පIෙaශප\ අෙල7ය වහාම නව\වන ලâ. තම 

âY-Æ>ක වTE Åට\bමට ෙනාහැAවන පlfෙදE GPU 7^E 7ෙ§ෂ මා[ග බාධක දමන ලâ. 1933 මා[Ö මස 
_ල * රහY ෙපාü^ෙ: වා[තාවAE ෙප~ යEෙE ෙc නගරවලට ඇ* එන හාම-E ^Rන ගcබද වැ^යE ®මා 

කර4 සඳහා ග\ ෙමෙහ=ෙc * එක මාසයක * පමණ> 219,460 ක ජනතාව> නව\වන ලද බව?. ඔZE »ව\ 

g තැEවලට 186,588 > ආප≠ රçෙගන යන ලද අතර ඉ-lය අ\ අඩං…වට ෙගන ද‘වc ෙදන ලâ. නගර වTE 

Åªවහh කරන ලද ජනතාවට අ\ g ඉරණම ගැන A^\ සඳහන> එP නැත. 

 ඒ කාරණාව සcබEධෙයE තÖ ෙහÇ කරන ෙතYතෙcEÖව> ලැෙබEෙE, සාගතෙයE දැV ෙY බැට කෑ 

-jණ පIෙfශය> g ඛාAa P ඉතාT තානාප-වරයා ෙව-G: 

ස-යකට ෙපර, අ\හැර දමා ඇ- දරැවE ආර>ෂා Awෙc වෑයම ෙව4ෙවE 7ෙ§ෂ ෙYවාව> ÅPªවන 
ලâ. ÅRසරබද පැ-වල â7 ගලවා ගැ~ෙc බලාෙපාෙරා\Ö ≠Ebම Gසා නගර ෙවත ෙරා\ත ÅRE ඇ* 

යන ගcබද වැ^යE සමඟ රçෙගන ආ දරැවE සහ ෙදමaÅයE ආප` ගc බලා Sය ඇෙදEනට යෑම 

Gසා අ\හැර දමා Xය දරැවE ද ෙමP ^R-. ඔZEෙî බලාෙපාෙරා\Öව නගරෙ: ^Rන කZරැ ෙහ6 
ඔZEෙî දරැවE රçකබලා ගEනට සම\ ෙa යැ? Aයාය… ඉ-E දැE ස-ය> -YෙY, නගරය, ≠ë Gල 

ඇ<c ඇදග\ ආවෙ\වකරැවE (dvorniki) 7^E _රකරSE පව¬, ඔZE දරැවE එකÖ කර ළඟම ඇ- 

ෙපාTY Yථානයට ෙගGය-… මැâයc රçෙ: * පමණ ඔZE ^යhලEවම ටfi> රථ වTE 

ෙසවෙරාෙඩාෙන8Y> (Severodonetsk) බ∫ පIවාහන නැවÖcෙපාළට ෙගන ය4 ලැෙ·. ^යö දරැවE 

ෙසායාගත හැ>ෙ> ëclය Yථානවල සහ ëclය ඇÖෙ—ය, ගcබද පZh, වයසක උද7ය, සහ දවස ôරා 
එකÖ කරන ලද ගcබද වැ^යE ^යhලම… ෛවදÉ කπඩායම> 7^E යc ආකාරය ෙත6රාගැ~c 

A]යාවTය> කර4 ලබ?… තවම\ ඉâ£ ෙනාමැ- සහ යc තරමක â7 ගලවා ගත හැA ත\වයක 

ප≠ෙවEෙE නc එවැEෙන>ව ෙඛාෙලාíනායා ෙග6රා (Kholodnaya Gora) ෙගාඩනැóT ෙවත යව4 ලබ?. 
එතැන 8,000 ක පමණ Gතර දැAය හැA Ålස> 7ශාල හැඟරයEවල Åëරැ ඇඳE මත Sය යSE 

 Ivnitskii, Kollecktivizatsia i raskulachivanie, pp. 198-199.11

 Ibid., p. 204.12
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^R-. ඔZE අතර බ`තරය දරැවE ෙව-. ඉâෙමEනට දැනටම\ පටEෙගන ඇ- ජනතාව බ∫ ëclය 
වTE ෙගන ය4 ලබ?. ඔZE නගරෙයE සැතôc හතÇහ> පමණ ëරකට ෙගන ෙගාY අ\හැර දම4 

ලබEෙE එ7ට ඔZEට කාටව\ ෙනාෙප~ Sය යා හැA පlfෙදG. ගමනාEත ෙවත ඔZE පැSෙණf*, 

දැවැEත අගh හාර4 ලැෙ·. Sය XයZE මැâlවTE එÇයට උYසාෙගන ය-.  13

 1933 Xcහානෙ: * ÅRසරබද මරණ ම8ටම එP උÕචතම අවYථාෙa -ïණ.  ´සXEන මâවාට, ට?ෆY 

උණ ද ඉ>ම±E සාමානÉය> වEනට පටE ගැGණ. හාර පEදහස> පමණ ජනගහනයAE =Ö g නගරවල 

සමහර අවYථාවල â7 ගලවා ගEනට සම\ gෙ: දාහතර ෙදෙන´ට අ∫ සංඛÉාව> පම±. S~මY අ4භවය 

සcබEධ සටහE GPU වා[තා වTE ෙමEම ඛාAa ෙව-E ලැෙබන ඉතාT තානාප- Gෙaදන වලද සඳහE gහ: 
“´සXEෙE ෙහ6 ට?ෆY උණ Gසා Sය Xය 250 කට වැV Ålසකෙî මෘතශwර සෑම රා-Æයක * ම එකÖ 

කරග4 ලැØය. ෙc ^රැරැ ෙබාෙහාමයකෙî ආමාශය ÖTE 7ශාල â> ^ëර> කපා අ>මාව අ?E කරෙගන 

-j±. ෙපාü^ය අවසානෙ: * ෙc අïරහY ‘අêෙ„දනය කරEනEව’ ෙසායාග\හ. ෙපාෙh 7´ණන මY ප? 
සඳහා ÅරZම> හැRයට ඒ මY ෙයාදාගEනවා යැ? ඔZE පාෙප6Õචාරණය කළහ.”  14

 1933 අෙÿIh මාසෙ: Sකාෙයh ෙෂාෙලාෙඛාa (Mikhail Sholokhov) ‰බE නගරය පැ\ෙත E ගමනක 

ෙයෙදSE ^Rෙ:ය. ඔ` YටාTE ෙවත TÅය> යවSE පlYථා~ය අ�කාwE සාvPක ෙගා7පල ශ∆SකයE 
^යhලEටම ශාwlක වධPංසා ෙදන බව\ ඔZEෙî ඉ-l b ඇ- ^යö ආහාර බලා\කාරෙයE පවරාගEනා 

බව\ ගැන ස7Yතර ෙල^E දැEbය. පළ_ ෙhකc 7^E යc ආකාරයක ආහාර සහනාධාරය> එ7ය =Ö යැ? 

ඔ` උfයාචනය කෙ—ය. ෙc ඔ`ෙî අෙÿIh 4 වැGදා T=ෙc සමහර ෙකාටY: 

උÖරැ ෙක6කසY P අෙන´\ âY-Æ>ක ෙබාෙහාමය> ෙල^Eම, ෙවෙචEYA (Vechenski) âY-Æ>කය ද, 
ෙc වසෙ[ ධානÉ ෙක6ටාව ôරවEනට අසම\ gෙ: යcA^ “´ලා> කඩාකÿපhකාw කම>” Gසා 

ෙනාෙa, පlYථා~ය ප>ෂ vලYථානෙ: ඇ- නරක නායක\වය Gස?… 

ප≠Xය ෙදසැcබ[ මාසෙ: ප>ෂෙ: පIාෙf∑ය කSªව, රජෙ: එකÖ Awc ෙමෙහ=ම ෙaගව\ Awෙc 
අර_ෙණE, ඔ7flEGෙකාa ù[ණ බලධාlයා එවන ලâ. ඔ` පහත වැඩසටහE අ4ගමනය කෙ—ය: (1) 

ඔ` ^යö ධානÉ කැඳවන ලâ, එයට ෙc වසෙ[ වගාව සඳහා සාvPක ෙගා7යE අ-E වôරEනට 

GයSත g සාvPක ෙගා7පල නායකයE 7^E කÇE ෙවE කරන ලද ෙකාටY ද අ?- gහ. (2) සාvPක 
ෙගාbE 7^E රජයට ලබාâය =Ö සමYත ෙක6ටා පIමාණය අ4ව ඔ` පZh ෙබදා ෙවE කෙ—ය. ෙමP 

>ෂ±ක පI-ඵලය gෙ: ආහාර කැඳZc පටE ගGf*, ගcබද වැ^යE ධානÉ සැඟbම සහ වළ දැ£ම?. 

ෙසායාග\ _ö සමYතය ෙහාπඩර 5,930 > 7ය… ඉ-E ෙමEන ඒ ෙටාE 593 ෙසායා ගEනට ෙයාදාග\ 

සමහර ක]ම, සමහර පIමාණ 1918 වසෙ[ ^ට වළ දමා -ෙබන ලද ඒවා?: 

“∑තල” ක]මය: ශ∆Sකයාෙî ඇ<c ^යhල ඉව\ කර ®තෙh හැඟරෙ: සcù[ණෙයE G[වYතÆව තැØම. 

සමහර 7ට සමYත සාvPක ශ∆Sක කπඩායc වලට ෙමයාකාරෙයE සලකන ලâ. 

“උ¨” ක]මය: Y¬Æ ශ∆SකයEෙî ෙදපා සහ සාෙ: වාRය පැෙටfiාh වTE ෙපාඟවා අනÖරැව එයට XG 
දhවන ලâ. XGදැh Gවා දමා යÇ යÇ\ එයම කරන ලâ… 

නෙපාෙලාaYA (Napolovski) සාvPක ෙගා7පෙh âY-Æ>ක කSªෙa ù[ණ  බලධාlයා g ÿෙලා8AE 

(Plotkin) නැමැ\ෙත> සාvPක ශ∆SකයEව බලා\මක බලය ෙයාදවSE උëE මත තâE ර\ ෙවන ෙත> 
âග හැෙරEනට සලYවන ලâ; අනÖරැව ඔ` ඔZEව ^^h කෙ— හැඟරෙ: G[වYතÆව තැØෙමG… 

ෙල·යාෙසEYA (Lebtazhenski) සාvPක ෙගා7පෙh ශ∆SකයE ^යhලEවම තාÿපය> අසල ෙÿÇයට 

^ටගEවා ෙවV තබා මරණ ෙලස> ඇඟgෙ:ය. 

මට එවැG උදාහරණ ගණනාව> âය හැA?. ෙcවා ක]මෙ: “අපහරණ” ෙනාෙව-; ෙcවා දැනට පව-න 
ධානÉ එකÖ කරන ක]මය?. 

 Graziosi, “Lettres de Kharkov,” pp. 59-60.13

 Ibid., p. 79. Robert Conquest, Harvest of Sorrow (New York: Oxford University Press, 1987), pp. 267-296.14
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ෙමම TÅය මධÉම කSªෙa අවධානයට ෙයා_bම ≠ë≠ යැ? ඔබට ෙප~ යනවා නc, එෙහනc 
කරැණාකාර අපට සැබෑ ෙකාS=GY8වා*E APපෙදෙන> එවEන, සාvPක ෙගා7පල ක]මයට මරාE-ක 

පහර> එhල කර ඇ- ෙc ජනතාවෙî ෙවY v¨ ගලවා දමEන. අෙÿ එකම බලාෙපාෙරා\Öව ඔබ?.  15

මැ? 6 වැGදා ඔ` එවන ÅÇÖෙ[, කරැණාව> මවා පාEනට YටාTE A^ë වෑයම> ෙනාග\ෙ\ය: 

ආදරÂය ෙෂාෙලාෙඛාa සෙහ6දරයා, 

මට ඔෙ· T=c ෙදකම ලැjණා, එෙYම ඔබ ඉhලා ඇ- ෙfවh සපයා ඇත. ඔබ සඳහE කළ කාරණා 

7සඳEනට §Aරයෙතාa (Shkiryatov) සෙහ6දරයා එවා ඇත. මම ඔෙබE ඉhලනවා ඔ`ට සහාය ෙදEන 

Aයා. ඒ\, සෙහ6දරයා, මට AයEන ඕනා එය පමණ> ෙනාෙa. ඔෙ· TÅ ෙදෙකE Gරෑපනය ෙවEෙE 
7ෂයvTක බෙවE ඉතා ëරYතර flතÆය>, මම කැම-? ඒ ගැන වචන APපය> AයEනට. 

මම දැනටම\ ඔබට ෙc TÅ ගැන YÊ- කරල -ෙයනව, එ?E ෙපEවEෙE අෙÿ ක]මෙ: ඇ- ≠ö 

අ∫පා∫ව>. ඒ ක]මෙයE අÅ ෙහාඳ> කරEන යEෙE, සහ අෙÿ හÖරEව පරාජයට. අෙÿ සමහර ප>ෂ 
GලධාwE අෙÿ යාöවEට පහර ෙදනව. සමහර අවYථාවල ෙc ගැන ඉතා පරÁඩකා£ 7âයට 

හැ^ෙරනව. ඒ\ ෙc අදහY වTE ඔබ වැරâයට PතEන එපා මම ඔබ Aයන ^යhල සමඟ 

එකඟෙවනව Aයල. ඔබ ^fධ ෙවන ෙfවhවල එක පැ\ත> පමණ> දැකලා එය ඉතා බලව\ ෙල^E 
7Yතර කරනව, ඒ\ එය තවම\ ^fධෙවන ෙfවhවල එක පැ\ත> පමණ?. ෙfශපාලනෙ: * වැර*c 

ෙනාෙවEන —එෙYම ඔෙ· TÅ ÖÇE ද, ෙc අවYථාෙa *, ඒවා සාPතÉ ෙනාෙa, ඒවා _öමGEම 

ෙfශපාලනය?- අෙය> යථා[ථෙ: තව\ පැ\ත> දAEන\ ඕන —ඔෙ· âY-Æ>කෙ: පමණ> ෙනාෙa, 

ඒ\ ෙබාෙහ6 âY-Æ>කවල— වැඩ ව[ජනවල ෙයëන, කඩාකÿපhකාw A]යා ^fධ කළා, සහ රÖ හ_දාෙa 
ශ∆SකයEව පාE නැ-ව -යEන oදානc Zණා! ෙc කඩාකÿපhකාw බව Gහඬ සහ ඉතා සාමකා£ 

ෙලසAE ෙපEbෙc සාධකය (A^\ ෙh හැüම> ^fධ gෙ: නෑ) A^ ෙවනස> කරEෙE නැහැ— ෙc 

ජනතාව උවමනාෙවEම ෙස67ය8 රාජÉය අවත>ෙYරැ කරEනට වෑයc කළා. ඉ-E එය මරණය ද>වා 
සටන>, ෙෂාෙලාෙඛාa සෙහ6රදයා! 

ඉ-E ඇ\තටම අෙÿ ෙYවකයE 7^E කර4 ලැ≥ ^යö අපහරණ ෙම?E සාධාරÂය කරEන බැහැ. 

වරදකාw ≠ö ෙදනාට ඔZEෙî A]යා ගැන ÅÇÖරැ සපයEනට ^fධ ෙa7. න_\ ඔෙ· T=ම Aයවන 
කZරැ හl අෙය> Pතන පlfෙදE, අෙÿ ෙගෟරව~ය ශ∆SකයE ය4 අPංසක බැටö පැRයE ෙගE 

ඉතාම\ ෙවනY බව වටහාගEනට ඉතා පහ≠?. 

මම බලාෙපාෙරා\Ö ෙවනවා ඔබ ෙහා©E ^Rනවා Aයා, සහ මම උ¨≠c අතට අත *ම> ඉâlප\ 

කරනවා. ඔෙ·, ෙ◊. YටාTE.  16

 1933 වසෙ[ *, ෙc STයන ගණනක ජනතාව ´සXEෙE Sය යf*, ෙස67ය8 ආπ∫ව ධානÉ අපනයනෙ: 

තවëරට\ Gයැ  ^Rයහ. ඔZE ධානÉ ෙහාπඩර STයන 18 > Åටරට යැaෙa “කා[£කරණය ෙව4ෙවG.” 

 ඉතා මෑත කාලය> ෙවන ෙත> රහ^ගතව තබා ගැෙනන ලද 1937 සහ 1939 ව[ෂවල ජන 7කාශන 
ôරාෙhඛන සහ ජන සංගණනය භා7තෙයE 1933 සාගතෙ: පlමාණය අගැ=c Awමට ôöවන. ∏ෙග6üය 

වශෙයE ´සXG කලාප සමYත =>ෙ[නය ôරාම, ‘කö පY’ පIෙfශයE P සමහර ෙකාටYවල, ෙඩාE P සරැ 

SRයාවෙ\, ‰බE, උÖරැ ෙක6කසY, සහ කසකYතානෙ: ෙබාෙහ6 පැ-වල පැ-ර -ïණ. STයන 40 කට 
ආසEන ජනතාවකට සාගතය සහ Pඟය බලපාන ලfෙfය. ඛාAa අවට ඇ- ëHකර කලාප වැG වැVෙයEම 

හාG ^fධ g පIෙfශ සලකා බලf*, 1933 ජනවාl ^ට ÍG ද>වා කාලෙ: * මරණ අ4පා-කය සාමානÉයට වඩා 

දහ …ණයAE ඉහළ ෙගාY -ïණ: 1932 ÍG මාසෙ: ^fධ g මරණ 9,000 හා සසඳන 7ට 1933 ÍG මාසෙ: 

මරණ 100,000 > දAEනට ලැØ -ïණ. ෙබාෙහ6 මරණ වා[තා ෙනාbය. නගර වලට වඩා ÅRසරබද ෙපෙදYවල 
මරණ අ4පා-කය ඉහÇE -ïණ. ඒ\ නගර ද A^ම ෙලසAE ගැලZෙE නැත: ඛාAa නගරයට වසරක * 

 Presidential Archives of the Russian Federation, Moscow, 45/1/827/7-22.15

 Ibid., 3/61/549/194.16
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වැ^යE 120,000 >, ක]ැYෙනාඩා[ (Krasnodar) නගරයට 40,000 > ද, Yටාaෙරාෙපාh (Stavropol) නගරයට 20,000 
> ද අPS gහ. 

 ළඟපාත ඇ- ´සXG කලාප වලට Åට-E, ආහාර Pඟය Gසා ජනතාව Sය යාම A^\ ෙලසAE 

සැලAය =Ö ෙනාවන පIමාණ වTE පැව-ෙ: නැත. ෙමාYකa අසල නගරබද කලාප Öළ 1933 ජනවාl මාසෙ: 
^ට ÍG මාසය ද>වා මරණ අ4පා-කය ^යයට 50 AE ඉහළ Xෙ:ය; උදාහරණය> ෙල^E, ඉවාෙනාෙවා 

නගරෙ:, 1932 * ´සXG කැරT මධÉYථානය>ව -ෙබන ලfෙf, වසෙ[ _h බාගය Öළ * මරණ ම8ටම ^යයට 

35 AE ඉහළ Xෙ:ය. 1933 වසර Öළ *, _ö රට ôරාම සාමානÉයට වැVෙයE STයන 6 ක _ö මරණ 

සංඛÉාව> දAEනට ලැෙ·. ඒ මරණ වTE ඉතා මහ\ සංඛÉාව> ඍtවම ´සXEන Gසා ^fධ gවා යැ? 
සැලෙකන Gසා, ෙc _ö වÉසනෙ: මරණ සංඛÉාව STයන 6 කට ආසEන 7ය =Ö?. =>ෙ[නෙ: ගcබද 

වැ^යE වැVෙයEම ë>7© අය?, STයන 4 කට »7ත අPS gහ. කසකYතානෙ: මරණ STයනය> ^fධ 7ය, 

එP බ`තරය දAEනට ලැjෙπ තැන තැන සැlසරන ෙග6-ÆකයEට ඔZEෙî ගවයE අPS bම\ සvහකරණය 
Gසා එක තැනක පâංfl ෙවEනට ^fධ bම\ Gස?. උÖරැ ෙක6කසY P සහ ‘කö පY’ පIෙfශෙ: තව\ 

STයනයකෙî මරණ ^fධ gහ.  17

 උග\ පIජාවට පහර වැෙදන ‘මහා Îෂණය’ ඇ-ෙවEනට වසර පහකට ෙපර, ප>ෂය  ද ඇÖöව, කා[Sක 
පlපාලකයE 7^E පං-යකට ප≠ව පං-ය> සහ සමාජ කπඩායමකට ප≠ව සමාජ කπඩායම> ïTගEනා 

ම[දනකාw ක]මය G[මාණය කරන ලද ¬රණා\මක වකවා¨ව gෙ: 1932-33 'මහා සාගතය’ බව ෙප~ ය?. 

පIචπඩ\වය, වධPංසා, සහ සමYත ජනගහනයE මරා දැ£ම, ÖÇE මහා සාගතය යනාâෙයE ෙfශපාලGකව 

සහ සමාජyය ෙල^E 7ශාල Åයවර> ආපYසට තැØම> ^fධ 7ය. පIජා ÁඩකයE සහ පlYථා~ය ෙල^E ^R 
PÖව>කාර පාලකයE බ`ල ෙල^E පැ-ර Xයහ. ගcබද වැ^යEෙî GHපාදන සහ ඔZEෙî අවසාන කෑම Øම 

පවා ඔZE ලවා අ\හැරbම සඳහා බලා\කාරය ෙයාදවා ඕනෑම Åයවර> ගැ~මට ඔZE oදානcව ^Rයහ. 

cෙhÕඡතාවය මÖ7ය. තාසාfගßහණය එâෙනදා ÅÇෙවත> gෙ:ය. දරැවE අ\හැර දැ£ම ^fධ 7ය. S~මY කෑම 
නැවත ^fධ 7ය. ෙබ6ෙවන ෙර6ග වසංගත සහ මං පැහැwම හැම අත පැ-ර Xෙ:ය. Sය යන අය සඳහා නව 

කඳZරැ ÅPªවන ලද අතර ගcබද වැ^යEව නව ආකාරෙ: වහh ක]මයට _`ණ *ම සඳහා බලා\මකව 

ෙයාදවන ලâ. ප>ෂ-රාජÉෙ: යකඩ w-ය රජයන ලâ. ස[ෙගා ඔ[íෙසාGAíෙස පැහැâTවම ස[ෙග? Aෙර6aට 
1934 ජනවාl මාසෙ: * Aì පlâ, “1932-33 ත\වය ëª අෙÿ සාමාÜකයE සහ එයට එෙරPව නැ° ^Rය අය 

දැE වාෙE ෙමE පEනර b ^R-. ඉ-E මම Pතනවා ඒ වෙî අය එ>ක, අÅට ඉ-හාසය A^දා ෙනාëª 

රාජÉය> ෙගාඩනඟEන හැA? Aයල.” 

 අෙය> ෙc සාගතය, අද =>ෙ[න ඉ-හාසඥයE සහ ප[ෙ:ෂකයE Ålස> ද>වන ෙල^E, “=>ෙ[~ය 
ජනතාවෙî ජනසංහාරය,” හැRයට දැAය =Öද?  1932-33 සාගතෙ: පIධාන 7EâතයE gෙ: =>ෙ[නෙ: ගcබද 18

වැ^යE Aයා\, එෙYම ෙc “පIහාරය” 1929 ට කÇE =>ෙ[න පIjfධ පIජාවට එෙරPව ^fධ g පහර *c 

APපයAE ප≠ව ආ වග\, ඔZEට “ජා-කවා* අපගා£” යැ? ෙච6දනා එhල g බව\, සහ 1932 E ප≠ව 
සමහර =>ෙ[න ෙකාS=GY8වා*Eට එෙරPව පහර එhල g බව\ යනාâය පI->ෙHප කළ ෙනාහැA?. අEෙÓ 

සඛෙරාa ෙපEg පlâ, YටාTE “=>ෙ[නෙෆ6ïයාවAE” ෙපöෙEය යEන\ එෙYම පI->ෙHප කළ ෙනාහැA?. 

න_\ සාමා4පා-කව, සාගතය එෙල^Eම ‰බE සහ ෙඩාE යන ෙකාසැ> පIෙfශ වල ද, සහ කසකYතාE P ද 
දරැ¨ 7ය. ෙc අවසාන ජනරජෙ:, 1930 ^ට, බලා\මක සvහකරණය Gසා සහ බලා\මකව Yøර පâංfl නැ- 

ෙග6-Æක ජනතාව පâංfl කරbම Gසා අය\ g වÉසනකාw පI-ඵල gෙ:, වසර ෙදක> ඇÖළත * ^යö ප‹ 

සcප\ ෙතාගෙයE ^යයට 80 > මරා දැ£ම?. ඔZEෙî GHපාදන අPS b ඔZEව සාගත ත\වයට ඇද දැ£ම?. 

කසා> (Kazakh) STයන 2 > සංක]මණය gහ: STයන බාගය> පමණ මධÉම ආ^යාවට Xයහ, STයන 1.5 > 
පමණ Ôනයට Xයහ. 

 N. Aralovets, “Poteri naseleniya v 30-ye gody” (Demographic losses in the 1930s), Otechestvennaya istoriya, no. 1 (1995), 135-145; 17

N. Osokina, “Zhertvy golf 1933—Skolko Sikh?” (The victims of the famine of 1933—How many were there?), Otechestvennaya Istoria, 
no. 5 (1995), 18-26; V. Tsaplin, “Statistika zhertv stalinizma” (Statistics of the victims of Stalinism), Voprosy istorii, no. 4 (1989), 
175-181.

 S. Merl, “Golod 1932-1933—Genotsid Ukraintsev dlya osushchestvleniya politiki russifikatsii?” (The famine of 1932-1933: Genocide 18

of the Ukrainians for the realization of the policy of Russification?), Otechestvennaya istoriya, no. 1 (1995), 49-61. 
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 =>ෙ[නය ඇÖö ෙබාෙහ6 පIෙfශවල, ෙකාසැ> පළා\වල සහ 7ෙ§ෂෙයEම ‘කö පY’ පIෙfශෙයEP 
7ෙ§Mත Yථානවල, ෙබාhෙෂ7> රාජÉය සහ ගcබද වැ^යE අතර 1918-1922 * පටE ග\ ගැªෙc අවසාන 

කථාංගය gෙ: ෙc සාගතය?. 1918-1922 ආහාර කැඳZc වලට සහ 1920-30 සvහකරණයට දැV පI-7ෙර6ධය> 

දැ> g පළා\ සහ සාගතෙයE වැVෙයEම Áඩා 7© පළා\ අතර අùරැ අහ¤ව> දAEනට ඇත. 1930 * GPU 
7^E සටහE කර ඇ- පlâ හටග\ ගcබද වැ^යEෙî කැරT 14,000 E, ^යයට 85 කට වැV සංඛÉාව> ^fධ 

b -jෙE 1932-33 සාගතෙයE “ද‘වc” ලැ≥ කලාපයE gහ. සරැ සහ වැVෙයEම A]යා∑ü g කෘMකා[Sක 

පIෙfශ, රජයට වැVෙයEම යම> ෙදEනට හැA g, ඒ\ බලා\කාරෙයE සvහකරණය Awෙc තාසfගßහණ 

ÅÇෙවත Gසා වැVෙයEම අPS කරග\, පIෙfශයEම 1932-33 මහා සාගතෙයE වැVෙයEම වÉසනයට ප\ g 
පIෙfශයE gහ.
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9 සමාජමය 'ට)තර බලපෑ0 සහ මැඬ40 චක7 

 !ටා$%වා' සමාජමය ප-ව.තනෙ2 ' සම!තය3 හැ6යට වැ7ෙය%ම 8ඩා :%ෙ; ග=බද වැ@ය% AවB, 

“නව සමාජවා' සමාජය” Fළ “සමාජමය Hට!තර කාරකය%” අෙන3 සමාජLය කMඩාය= ද ගැරNමට පාතO 
Aහ, ඔQනට @:R අSTවා@ක= නැT Aහ, ඔQ%ෙU රVWයා ව$% සහ Xවහ% ව$% එZයට දමන ල\දා Aහ, 

සමාජ තරාTරෙ= තවB පහළට තR] කර දමන ලද Aහ, සහ ඔQ%ව H^වහR කරන ල\දා Aහ. “`.aවාb 

:ෙcෂඥය%,” “වංශවF%,” පැ:\ද%, සහ $බරR වෘBi%j Xයැෙළන ල\දQ%, වkවසායකය%, කඩ 
සාlmකරැව%, සහ හ!ත ක.මා%තකරැව%, යනා' @යRල%ම 1930 ගණ% sල tයB කරන ලද ධනවාදයට 

:ෙරvw :lලවෙ2 :%tතය% Aහ. එෙ!ම “X.ධන පංTෙ2 ශxyකයා සහ සමාජවාදය ව.ධනය කර%නා” යන 

ව.zකරණයට ගැලෙප%නට අසමB A නගරෙ2 අෙන{B ජනතාව ද ::ධාකාර ම.දන ෙමෙහ|= අB:%ඳහ. 

 1921 ' ෙර�මය සහ “:ෙcෂඥය%” අතර පට% ගB සාමෙ2 :රාමය පැහැt$වම සල{Ä කර%ෙ% 
X%tත ශÅT නÇවS. පළs ප!-අQරැÑ-සැලැ!ම tයB කර%නට ෙපර එය පැyÖෙ2 නÇෙÜ ෙ\ශපාලන පාඩම 

පැහැt$ කරyX: ෙබාRෙෂ:3 ප3ෂෙ2 අරsÄ ගැන :àWâඡාව, අ:Xcàතය, සහ උදාbනBවය ද3වන ඕනෑම 

ෙදය3 ඕපපාTකව “කඩාකlපRකාé” යැS ෙRබR ගැෙසන වගS. සැකය යè පාවා 'මS. :ෙcෂඥය%ට කරදර 
Wéම (Spetseedstvo) ෙබාRෙෂ:3වා' මාන@කBවෙ2  ගැíරැ පFල ද3වා sRබැස T`ණW. ශÅT  නÇෙÜ  ' 

ෙදන ලද ෙ\ශපාලXක සංඥාව ì= මîටෙ= @6 අයට මහB හï% සහ පැහැt$ව ඇóÖ. ආ.ôක කඩා වැöම 

සහ õවන මîට= ඉතා T|Ä ෙල@% පහළ යාම Xසා උපදවන ලද ඉâඡාභංගBවය% වල වරද පැටQෙ% 

රැ@ය% :ෙcෂඥය%ට (spetsy) S. 1928 අග ෙව\', කළමනාකරැව% සහ `.aවා@ ඉං�ෙ%රැව% දහ! ගණX% 

ෙ!වෙය% ෙනරපා යවා Tìණ. ඔQ%ෙU ආහාර සලාක සහ ෛවදk ෙ!වා ලබාගැ†ෙ= අSTය ඉවB කර Tìණ; 

සමහර අව!ථාවල ' ඔQ%ව ඔQ%ෙU Xවාස ව$% ද එළවා දමා Tìණ. 1929 ' රාජk සැලó= ප-පාලනෙ2 
(ෙගා!lලෑ%), ආ.ôකය සඳහා A óH- ජාTක කQ%@ලෙ2, සහ sලk, වාXජk සහ කෘ§ක.මය සඳහා A ජනතා 

ෙකාy!සා. කා.යාල ව$% දහ! ගණනක @:R ෙ!වකය% •\ධ Wé= වලට ල3 කරන ල\ෙ\ ඔQ% 

“ද3§ණාංශ අපගමනය,” “කඩාකlපRකාé,” නැතෙහාB “සමාජමය Hට!තර පංTයක සාමා�කBවය” ද3වන ලද 
අය XසS. sලk කට|F සඳහා A ජනතා ෙකාy!සා. කා.යලෙ2 වැ7ෙය% ෙජk¶ඨ @:R ෙ!වකය% අතර 

@යයට 80 3 පරණ ෙර�මය යටෙB ෙ!වය කරන ල\දQ% ®ම සැලWය |BතW.  1

 1930 ©=හානෙ2 ', “:ෙcෂඥ කඩාකlපRකාé%” සමඟ රහ@ගතව {ම%තOණ කරනවා යැS Wයy% 
ඇෙල3ෙ! -ෙකාÜ (Aleksei Rykov) වැX “ද3§ණාං´කය%” @යRල ඉවB කර%නට !ටා$% iරණය කළ පóව, 

ප-පාලනෙ2 සමහර 3ෙ¶තO වල •\ධකරණය iව¨ :ය. 1930 අෙගv!F සහ සැlතැ=බ. මාස වල ', GPU :@% 

ෙගා!lලෑ%, රජෙ2 බැං{ව (State Bank), සහ sලk, වාXජkය, සහ කෘ§ක.මය සඳහා A ජනතා ෙකාy!සා. 

කා.යල Fල ෙ!වය කරන óප≠@\ධ :ෙcෂඥය% @යRල අB අඩංÆවට ගැ†ම |NóØ කර%නට පට% ගBහ. 
ඒ අB අඩංÆවට ගැ†= වලට, óප≠@\ධ “ෙකා%ඩ±îෙයÜ චක≥ය” j X.මාතෘ, 1917 @ට තාවකා$ක ආMÇෙÜ 

ආහාර සැප|= බාරව jටm උප ඇමT, සහ sදR අමාතkාංශෙ2 ආ.ôක :දkා අධkයන ඉ%!66|î j 

අධk3ෂකවරයා ද A, මහාචා.ය XෙකාලාS ෙකා%ඩ±îෙයÜ (Nikolai Kondratyev) ඇFළB Aෙ2ය. කෘ§කා.yක 
අමාතkාංශෙ2 වැදගB Xලතල දැරෑ මහාචා.ය XෙකාලාS මකෙරාÜ (Makarov) සහ ඇෙල3සැ%ඩ. චායාෙනාÜ 

(Chayanov); රජෙ2 බැං{ෙÜ අධk3ෂක මMඩලෙ2 සාමා�කෙය3 A මහාචා.ය  අ%ෙµ ස7-% (Sadyrin); සහ 

ෙගා!lලෑ% j óප≠@\ධ ආ.ôක සංඛkානඥෙය3 A Üලැ7y. ෙග∑ාම% (Groman) ඒ අතරට වැෙටන අX3 අයS.  2

 Moshe Lewin, The Making of the Soviet System (London: Methuen, 1995), pp. 330-334.1

 Oleg Khlevnyuk, Politbyuro: Mekhanizmy politicheskoi vlasti v 1930-e gody (The Politburo: Mechanisms of political power in the 2

1930’s) (Moscow: ROSSPEN, 1996), pp. 40-50.
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 “`.aවාb :ෙcෂඥය%” හා ස=බ%ධ කට|F @යRල ගැන ඔN óපé3ෂාව @öම Xසා, ෙ= @යØම ෙදනා 
ස=බ%ධෙය% ෙපෟ\ග$කව GPU ෙවත උපෙද! ෙදන ල\ෙ\ !ටා$% :@X. ෙසv:යî :ෙරvw සං:ධාන ප\ධTයක 

පැවෙBය, ඒවා ෙකා%ඩ±îෙයÜ ප≠ධාXයා යැS Wයැෙවන “ග=බද ශxyකය%ෙU ප3ෂය” සහ ඇෙල3සැ%ඩ. 

ර=@% (Ramzin) ප≠ධාXයා යැS Wයැෙවන “කා .yක ප3ෂය” :@% ස=බ%wකරණය කර%ෙ%ය යැS 
ෙප%ව%නට GPU  :@% ෙඩා@යර හදන ලt. :ම.ශකය% :@% අB අඩංÆවට ගB ඒ අය සමහර ෙදෙන{ 

ෙවT% පාෙපvâචාරණ Wjපය3 ලබාගBහ. -ෙකාÜ, `ඛ-%, සහ ස.ෙග @රîෙසාÜ (Syrtsov) වැX 

“ද3§ණාංශකය%” සමඟ තම%ට සබඳතා T`ණා යැS ෙබාෙහv ෙදෙන3 HZගBහ. තවB ෙබාෙහv ෙදෙන3, 

ෙසv:යî :ෙරvw සංක≥මණය ® ©ය අය සහ Hටරට රහ! ෙ!වා සං:ධාන වලට සහාය ෙවy% !ටා$% ඉවB 
කරන සහ ෙසv:යî ෙර�මය ෙපරළන තXකර ෙබාරැ {ම%තOණ සඳහා තම%ද හQR Aවා යැS තහQරැ කළහ. 

ෙ= කාරණය ගැන තව ÑරටB ෙසායා බලy%, GPU :@% හsදා ඇකඩyෙ2 mNÄකරැව% ෙදෙදෙන3 ෙවT%, 

රF හsදාෙÜ සාමානk ෙ!වකය%ෙU ප≠ධාXයා A yකාෙයR ^ඛෙචÜ!W (Tukhachevsky) :@% ෙමෙහයවන 
ල\ෙ\ය යැS පාෙපvâචාරණ ලබාගBහ. ස.ෙගv ඕ.πෙසාXWπෙස ෙවත යවන $Hයක !ටා$% පැහැt$ කර%ෙ% 

^ඛෙචÜ!Wව තම%ට ෙප† @6y% අB අඩංÆවට ග%නා අවදානම ගත ෙනාහැW බවB, ඒB “:ෙcෂඥ 

කඩාකlපRකරැව%” වැX ඊට {ඩා ඉල3ක වලට පහර ' :නාශ Wéෙම% පමණ3 තමනට සF^ :ය හැW 
යැS WයාS.  එයාකාරෙය% !ටා$%වා' ප3ෂ මා.ගයට :රැ\ධ ෙවන ඕනෑම අෙය{ව “තO!තවා'ෙය3” හැ6යට 3

අපරාධයකට හóකරන ෙබාරැ සා3§ X.මාණෙ2 ක≥මෙÜදය 1930 ෙව\' ඉතා ෙහාª% t|Ä කර Tìණ. ඒB ඒ 

කාලෙ2 ', !ටා$% :@% තවමB පැවT óØ :රැ\ධ ප3ෂය අෛධ.යමB කර%නට  සහ තවමB iරණය3 

ෙනාගBත අයව ìෙය% න=වා ගැ†මට ෙයාදා ගBෙB සාෙl3ෂ වශෙය% මධk!ථ ක≥මෙÜද පමණW. 

 1930 සැlතැ=බ. 22 වැXදා ප≠ාÜඩා :@% sලk සහ වාXජk සඳහා A ජනතා ෙකාy!සා. කා.යලය% වල 

@:R ෙ!වකය% හතZ! අට ෙදෙන{ෙU “පාෙපvâචාරණ” ප≠කාශනය කරන ලt. ඒ @යRල%ම, “ව.තමාන ආහාර 

සැප|ෙ= අBදWන Ñ¶කරතා,  සහ -' කා@ හt@ෙ2ම අFරැදහ% ®ම,” ගැන වගºම බාරගBහ. ඊට tන 
Wjපයකට ෙපර, !ටා$% :@% දැ7 උපෙද! මාලාව3 ෙමාෙලාෙටාÜ ෙවත $යන ලද $HයW% යැ®ය: “ෙ=වා 

කළ |Fම ෙÜ: (1) sලk සඳහා A ජනතා ෙකාy!සා. කා.යාලෙ2 සහ රජෙ2 බැං{ෙÜ @යRල%ම සඳහා 

රV7කR •\ධකරණ පවBව%න, ෙකාy|X!î යැS :cවාසය කළ ෙනාහැW HයටෙකාÜ (Pyatakov) සහ 
[ඇෙල3සැ%ඩ.] ìø|ඛෙනාÜ (Bryukhanov) වැX අයෙග% එන ඕනෑම :රැ\ධBවය3 හsෙÜ Qවද; (2) ෙ= 

සං:ධාන වලට ඇFR ෙව%නට සමB A කඩාකlපRකාé% :!ස3 ෙහv Tහකට ෙව7 Tය%න… (3) තවමB 

සංසරණෙ2 පවTන -' කා@ @යRලම එකF කරග%නා වෑයම සඳහා රට mරාම GPU ෙමෙහ|= Hj^ව%න.” 

1930 සැlතැ=බ. 25 වැXදා @:R ෙ!වකය% හතZ! අට ෙදෙන{ව ෙව7 තබා මරාදැsÖ.  4

 ඊ ළඟ මාස වල ' එයාකාරෙය%ම :ම√ ෙබාරැ නÇ Wjපය3 දW%නට ලැìණ. ඉ% Wjපය3 

පැවැBAෙ2 රහෙ!ය (in camera), ඊට “ජාTක ආ.ôකෙ2 óH- කQ%@ලෙ2” සහ “ග=බද ශxyකය%ෙU ප3ෂෙ2” 

:ෙcෂඥය%ෙU නÇ ද ඇFළB Aහ. අෙන3වා මහජනතාව ඉt-ෙ2 පැවැB:ණ. “කා.yක ප3ෂෙ2” 

:ෙcෂඥය% අට ෙදෙන3 :@% :ෙ\ƒය තානාපT කා.යලය%ෙU ෙපළඹ®ම මත ආ.ôක ෙපර∆ම සඳහා කැප 
A :ෙcෂඥය% 2,000 3 සjත :ශාල ප\ධTය3 Hj^වන ලදැS පාෙපvâචාරණය Wéම,  වැX නÇ ඒවා අතර 

Aහ. ඒ @යØ නÇ ව$% කඩාකlපRකාéBවෙ2 yථkාව පFරවන ලt. {ම%තOණ yථkාව ෙම%ම එය ද ඉතා 

ඉ3මÖ% !ටා$%වා' අS7යෙලා�ෙ2 ෙ3%«!ථානයට පB:ය. 

 1928 @ට 1931 ද3වා, වසර හතරක ', @:R ෙ!වකය%ව කා.යාල ව$% ඉවB කරè ලැ»ය. එS% 

23,000 3 “ෙසv:යî බලෙ2 හFර%” යැS ව.zකරණය කර ඔQ%ෙU @:R අSi% ඉවB කර දැෙමන ලt.  5

ඵලදාLBවය වැ7 Wéමට T`ණ 8ඩනය අ ක A Xසා හt@ අනFරැ සංඛkාෙÜ ව.ධනය3 ද, X¶පාදන වල 

ප≠yTය සැලWය |F තරමකට පහත බැස T»මB, Xතර Xතර යා%TOක ෙදvෂ Xසා X¶පාදනය ඇණ j6මB 
දW%නට ලැ`ණ ක.මා%ත 3ෙ¶තOෙ2, ෙ= :ෙcෂඥය% ෙසායා සමාජයට අjතකර m\ගලය% යැS Wයා 

ඔQනට දÀව= Wéම ඉතා මහB ෙල@% පැTර ©ෙ2ය. 1930 ජනවා- @ට 1931 ÃX ද3වා කාලෙ2 ', 

ෙඩා%බා! ප≠ෙ\ශෙ2 @යØ ඉං�ෙ%රැව%ෙග% @යයට 48 3 එ3ෙකv ර!සාෙව% අS% Wéමට නැBන= අB 

 Ibid., p. 49.3

 Pisma I. V. Stalina V. M. Molotovu (Letter from J. Stalin to V. Molotov) (Moscow: “Rossiia molodaia,” 1995), pp. 193-194.4

 S. Ikonnikov, Sozdanie i deyatelnost obëdinennykh organov TsKK-RKI v 1923-1934 (The creation and the activity of the bureaus of 5

the CCC Worker and Peasant Inspectorate, 1923-1934) (Moscow: Nauka, 1971), pp. 212-214.

180



අඩංÆවට පB:ය. 1931 sR බාගෙ2 ' ප≠වාහන 3ෙ¶තOෙ2 පමණ3 “:ෙcෂඥ කඩාකlපRකරැව%” 4,500 කෙU 
“ෙව!ÕÄ ගලවන” ලt. ෙ= :ෙcෂඥය% දඩයම, අ]B සහ W@B ෙලසW% Hය:ය ෙනාහැW ෙල@% අ කාé% 

:@% Xයම කළ කා.yක ඉල3ක, සහ එ%න එ%නම වැ7 A වැඩෙපාෙŒ :නය3 ෙනාමැTකම Xසා ෙසv:යî 

ක.මා%ත වලට '.ඝ කා–න හාXය3 @\ධ :ය. 

 ගැටØෙÜ ප-මාණය වැට—ෙම% පóව, වැරt Xවැරt Wéෙ= ෙමෙහ|= Wjපය3 අèමත කරග%නට 

ප3ෂ නායකය%ට @\ධ :ණ. 1931 Ã$ 10 වැXදා ෙපා$6ì|ෙරvව :@% :ෙcෂඥය% අතර :%tතය% සංඛkාව 

bමා කරè සඳහා Hයවර ගè ලැìණ. ෙපා$6ì|ෙරvව :@% වහාම හාර ප%@ය දහසක “වාෙ% සහ ගR අ“රැ 

ක.මා%ත වල ෙ!වය කරන @යRල%ටම ඉහZ%,” ඉං�ෙ%රැව% සහ තා3ෂණෙÜ'% Xදහ! කරè ලැ»ය. 
එෙ!ම, “:ෙcෂඥය%ෙU” දරැව%ට ඉහළ අධkාපන ආයතනවලට ඇFR®ම සඳහා පනවා T” තහන= අවස% 

කළහ. ඒ ඒ අමාතkංශෙ2 අවසරය කZ% ලබා ෙනාෙගන “:ෙcෂඥය%” අB අඩංÆවට ගැ†ම GPU හට තහන= 

:ය. ෙ= HZෙවB දැè= 'ම යන කාරණෙය%ම පමණ3 8ඩනය සහ අසාධාරණ ෙල@% ෙවන!ක= Wéම 
ෙකාරත= Ñරටකට පැTර T`ණාද ය%න ෙප† යS. ශÅT නÇ :භාගෙය% පóව, ඉං�ෙ%රැව%, කෘ§කා.yක 

:දkාඥය%, තා3ෂණෙÜ'%, සහ ප-පාලකය% @ය දහ! ගණX% ෙ= ආකාරෙ2 ‘ෂණයක :%tතය%® @6යහ.  6

 “නව සමාජවා' සමාජෙ2” අවෙRඛනය ® @6 අෙන{B සමාජ ව.zකරණ අතර :ෙcෂෙය%ම වැ7 
හාXයකට පBAෙ2 පැ:\ද%ය. 1929 සහ 1930 යන වසර සල{Ä Aෙ2 ෙසv:යî ෙ\ශය :@% පR$යට 

එෙරjව tයB කළ ෙදවැX මහා ප≠හාරෙයX. එය ආෙÜ 1918-1922 කාලෙ2 පහර '= ව$% පóවS. 1920 ගණ% 

අග ', ෙසv:යî ෙර�මයට jෛත÷ බව ද3වන ප≠Tඥාවට පැ:\ද% Wjප ෙදෙන3 :රැ\ධBවය දැ3Aහ. 

පR$ෙ2 ප≠ධාන ìෙෂාl තනFරට 6ෙඛා% ට පóව පB A ‘ෙමෙටÿාෙපා$ට% ස.ෙU’ එය ද%වා @6 තැනැBතාS. 
එෙ! QවB, සතkල⁄ ක පR$ය ෙසv:යî සමාජෙ2 වැදගB බලය3 ෙල@% පැවTණ. 1914 ' W≥යාƒ–ව පැවT 

පR$ 54,692 % 1929 sR කාලය ෙව\' 39,000 3 තවමB ව%දනා ෙ!වා පවBවy% @6යහ.  සම!ත y$යන 7

130 ක ජනගහණෙය% සැබැ:%ම ආගෙම% කැ¤ @6ෙ2 y$යන 10 කට අÇ සංඛkාව3 පමණ3 යැS 1925 ' 
ආර=භ කරන ලද “ෙද:ය% රjත සට%කා‹ –ගෙ2” සභාපT එෙමRය% යෙරා!ලාÜ!W (Emelyan Yaroslavsky) 

HZගBෙBය. 

 1929-30 ආගyක :ෙරvw ප≠හාරය අtයර ෙදකW% හටගැXණ. පළsවැ%න පට% ගBෙB 1929 වස%තෙ2 
සහ ©=හානෙ2 ' ය. 1918 -1922 ආගyක :ෙරvw †Tය නැවත හ›%වා'ෙම% සහ නැවත W≥යාBමක ®ෙම% 

එය සල{Ä :ය. 1929 අෙl≠R 8 වැXදා පR$ õ:තය පාලනය Wéම සඳහා ප-!ථා†ය අ කාé%ෙU බලය වැ7 

Wéම ෙවèෙව% වැදගB †Tය3 ප≠ඥාපනය :ය. එS% සමාජෙ2 ආගyක W≥යා කට|F සඳහා නව bමා 

ෙගෙනන ලt. එතැ% @ට ඕනෑම W≥යාව3, “සරල ආගyක අfiප≠ායය% තෘlTමB Wéෙම% ඔ⁄බට යනවා න=,” 
එය එම †Tයට යටB :ය. ඒ ජනතාව ìයට පB කරන ලද දMඩ †T සංග∑හෙ2 58 වැX Xයාyතෙ2 10 වැX 

වග%Tය අèව “සාÕjකය ෙවත ද3වන ඕනෑම ආගyක fl.ව මත භා:තය3 .. යè රාජk අ!ථාවර WéමW,” 

එය “වසර Fනක අවම දÀවමක @ට මරණ දÀවම කරා යන ඕනෑම දÀවම3 tය හැW” අපරාධය3 යැS 
ස=ප≠Tඥා කෙŒය. 1929 අෙගv!F 29 වැXදා ආMÇව :@% නව දව! පෙ‡ වැඩකරන සTය —දව! පහ3 

ෙ!වය, එක XවාÇ දවස3- Hj^වන ලt. එj ' ඉ-දා tනය XවාÇ tනය3 හැ6යට ලබාගැ†ම W@Ñ 

ආකාරයW% කළ ෙනාහැW Aෙ2ය. ෙ= HZෙවත උවමනාෙව%ම හ›%වා ෙදන ල\ෙ\ “ආගම Fර% කර දමන 
අරගලයට පහó කර®මටය.”  8

 ෙ= †T% පó කාලෙ2 දැවැ%ත Hයවර ෙල@% එන ආගyක :ෙරvw ෙමෙහ|= වලට fl.වා:කාව3 

පමණකට වඩා වැ7 යම3 ෙනා®ය. 1929 ඔ3ෙතvබ. මාසෙ2 ' පR$වල @යØ ගංටාර රජයට පවරා ගැXණ. 

ම%ද, “නගර Fළ සහ H6සරබද @6න ඉතා බNතර අෙ\වවා'%ෙU Xහඬතාවෙ2 අSTයට ගංටාර නාදය බාධා 
කරන XසS.” පR$ය සමඟ ස‹පව ඇóරැ කරන ඕනෑම අෙය3ව {ලා3 යැS සලකා :ෙcෂ බÑ ෙගව%නට 

බලාBමක කරන ලt. 1928 @ට 1930 ද3වා පR$ෙ2 නායකය% :@% ෙග:ය |F බÑ දහ ÆණයW% වැ7 :ය. 

 Sheila Fitzpatrick, Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921-1934 (New York: Cambridge University Press, 1979), pp. 6

213-217.

 N. Timasheff, Religion in Soviet Russia (New York: Sheed & Ward, 1942), p. 64. 7

 Nicolas Werth, “Le Pouvoir soviétique et l’Eglise orthodoxy de la collectivization à la Constitution de 1936,” Revue d’études 8

comparatives Est-Ouest nos. 3-4 (1993), 41-49.
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ඒ නායකය%ෙU @:R අSi% ඉවB කරන ලt. එS% @\ධ Aෙ2 ඔQ%ට ආහාර සලාක අjy ®මB, ෛවදk 
ෙ!වා සඳහා අSTය නැTව යාමBය. ෙබාෙහv ෙදෙන3ව අB අඩංÆවට ගැXණ, H^වහR ෙහv Hටමං ෙක-ණ. 

අස=fl.ණ වා.තා වලට අèව 1930 වසෙ. ' පැ:\ද% 13,000 3 “{ලා3හරණයට” ල3 කරන ලt. ෙබාෙහv ග= 

සහ නගරවල සÕහකරණ HZෙවB පට% ගBෙB සංෙ3තමය වශෙය% පR$ වසා දැ‹මB සමඟS. 
{ලා3හරණය පට% ගBෙB ප-!ථා†ය ආගyක නායකය% ඉවB කර දැ‹මB සමඟS. 1930 ග=බද 

වැ@ය%ෙU :ෙරvධතා සහ කැර$ ව$% @යයට 14 කට ආස%න ප≠මාණය3 හටගBෙB පR$ය වසා දැ‹මමB 

නැBන= එj ගංටාර ඉවB WéමB සමඟ ®ම :ෙcෂ වැදගBකම3 ගXS.  1929-30 ෙ‡ම%තය ෙව\' ආගyක 9

:ෙරvw ෙමෙහ|ම එj උâචතම !ථානෙ2 Tìණ; 1930 මැS 1 ෙවXදා ෙව\' පR$ 6,715 වසා දමා ෙහv :නාශ 
කර දමා Tìණ. 1930 මැS 2 වැXදා !ටා$%ෙU óප≠@\ධ “සා.ථකBවෙය% බමන ගTය” යන $Hෙය% පóව, 

මධkම කy^ව :@% ෙගෙනන ෙයvජනාවW%, “ආගyක fl.ව මත භා:තයට එෙරj :lලවය :@% HZගත 

ෙනාහැW අපගමනය%, :ෙcෂෙය%ම ප-!ථා†ය වැ@ය% ෙවT% අèමැTය ෙනාලබා ප-පාලනය :@% පR$ 
වසා දැ‹ම” ෙහළා දWන ලt. ඒB ඒ Xල ෙහළා දැºම Xසා W@B ෙලසW% ආගyක පදනම මත Hටමං කර 

යවන ජනතාෙÜ ඉරණම ෙවන! ෙනා®ය. 

 ඊ ළඟ වසර Wjපෙ2 ' ෙ= පR$ය ෙවත එRල A මහා ප≠හාර ෙවèවට එය පැ:\ද% සහ ආගyක 
සං:ධාන ෙවතට tනපතා ප-පාලනමය වශෙය% එRල ෙවන කරදර බවට හැ-ණ. 1929 අෙl≠R 8 වැXදා රජය 

පැනA †Tෙ2 වග%T හැට අට කැමT :tෙය% X.වචනය කර ගXy%, පR$ය වසා දැ‹මට එS% ලැ`ණ 

ඉඩකඩට වඩා සැලWය |F තරy% ඈතට යy%, ප-!ථා†ය අ කාé% :@% සාධාර‰යකරණ මාලාව3 F$% 

ඔQ%ෙU ග-Rලා |\ධය ෙගන ©ෙ2ය. සැලWRල ෙයාs A ෙගාඩනැÂRෙR “අයහපB ස†පාර3ෂක තBවය ෙහv 
දැ7 ෙ! පැරÖ ®ම” නැBන= “ර3ෂණ ෙනාෙග®ම,” ෙහv බÑ ෙනාෙග®ම ෙහv තවB අෙ%ක සංඛkාවක ආගyක 

ප≠ජාව ෙවත පනවන ලද ෙග®= පැහැර හැර T»ම යනාtය සාධාර‰යකරණයට ෙ‡F වශෙය% ෙයාදා ගBහ. 

@:R අSi% සහ ඉගැ%®මට අSi% ඉවB කර–ම Xසා, සහ ෙවනB ෙගවන රVWයාව3 ලබාගැ†ෙ= W@Ñ 
ඉඩකඩ3ද ෙනාමැT ®ම Xසා, “උපයා ෙනාගB ෙÜතන මත õවBවන පරෙපv§ත කාරකය%” යන ව.zකරණයට 

ල3ෙවy%, පැ:\ද%ට @\ධ Aෙ2 තැX% තැන සැ-සරy% සමාජෙ2 අSනකට ® රහ@ගතව õවB ෙව%නටS. 

එයාකාරෙය%, ප≠ධාන ìෙෂාlවරයා A ස.ෙU :@% ෙසv:යî ෙර�මයට ප3ෂපාiව Ñ% ප≠Tඥාෙව% පóව 
පR$ය ඇFළත ෙÊද හට ගැXණ, :ෙcෂෙය%ම ෙවාෙරාෙන! සහ ටැ=ෙබාÜ ප≠ා%තවල. 

 ෙර�මය සහ පR$ය අතර W@Ñ ආකාරයW% ෙවන සමථයකට !ôර ෙල@% :ෙරvධය දැ3®ම Xසා 1929 

' අB අඩංÆවට ග%නා ලද ෙවාෙරාෙ%! j ìෙෂාlවරෙය3 A ඇෙල3@ `S (Aleksei Bui) ෙU අèගාyකය% 

:@% ඔQ%ෙU !වා කාර පR$ය3, “සැබෑ සතkල⁄ ක පR$ය,” නy% Hj^වා ගBහ. එj ìෙෂාlවරයාෙU 
පR$ෙය% පළවා හැර දැÕ තැන තැන සැ-සරy% @6 පැ:\ද% එයට එකF කරගBහ. ෙ= “කා%තාරෙ2 

පR$යට” එයට අයB A ෙගාඩනැÂ$ T`ෙM නැත. ඇද—මකට ව%දනා කර%නට ::ධ තැ% Wjපයක ' 

බැTමF% එකF Aහ. සමහර :ෙටක ෙපෟ\ග$ක Xවහ% වල, ආශxම, සහ සමහර අව!ථාවල ' Æහා වල ' ද 
ඔQ% එකF ® ආගyක වතාවB කළහ.  ෙ= “සැබෑ සතkල⁄ ක W≥!Tයා èව%ව” ඔQ% තම%ව හ›%වා 10

ගBෙB එෙහමS, :ෙcෂ දරදÀ ෙලසW% හඹා ෙගා! අRලා දÀව= කරන ල\දහ. හාර ප% දහසක 

අèගාyකය%ව අB අඩංÆවට ෙගන “:ෙcෂෙය% අවතැ%” A අය හැ6යට කඳQරැ ෙවත Hටමං කර යවන ලt. 
අ කාé% ෙවT% XT එRල A ෙ= 8ඩනය හsෙÜ සතkල⁄ ක පR$ෙ2 අèගාyකය% සංඛkාව පැහැt$වම 

පහළ ය%නට පට% ගැXණ. ඒ 1937 ජන සංගණන ද3වන ලද අèව වැ7j6ය%ෙග% @යයට 70 3 තවමB 

තම%ට ආගyක :cවාස ඇතැS @Á කාලෙ2 ' ය. 1936 අෙl≠R 1 වැXදා U.S.S.R. j W≥යාකාé සතkල⁄ ක 

පR$ 15,835 3 පමණ3 ඉT- ® TìÖ. එන= :lලවයට ෙපර සම!තෙය% @යයට 28 W. s!$= පR$ 4,830 
3 :ය. එන= :lලවයට ෙපර සංඛkාෙව% @යයට 32 W. Ñ@= Wjපයක කෙතv$ක සහ ෙප≠ාෙත!ත%තO පR$ ද 

Tìණ. $යාපtංà A පැ:\ද% සංඛkාව NÑ 17,857 3 Aහ, එය 1914 ' 112,857 3 ද, 1928 ' 70,000 ට ද 

වැ7ෙය% ෙබෙහ:% ෙවන! සංඛkාවW. පැ:\ද%, Xල පද වහරට අèව “yයෑෙදන පංTයක ó%`%” බවට පBව 
@6යහ.  11

 GARF, 374/28/145/13-26.9

 W. C. Fletcher, The Russian Orthodox Church Underground, 1917-1970 (New York: Oxford University Press, 1971).10

 Nicolas Werth and Gael Moullec, Rapports secrets soviétiques 1921-1991: La société russe dans les documents confidentiels (Paris: 11

Gallimard, 1994), pp. 291-304.
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 1930 sR කාලෙ2 පැවT ‘ෂණෙ2 එකම :%tතය% Aෙ2 {ලා3, :ෙcෂඥය% (spetsy), සහ පැ:\ද% 

පමණ3 ෙනාෙÜ. 1930 ජනවා- මාසෙ2 ' අ කාé% :@% දැවැ%ත ෙමෙහ|ම3 tයB කෙŒ “@යØ 
වkවසායකය% ඉවB කර%නටS.” ෙ= ෙමෙහ|ම :ෙcෂෙය%ම ඉල3ක කරගBෙB කඩ සාlmකරැව%, හ!ත 

ක.මා%තකරැව%, සහ $බරR වෘBi%වල සාමා�කය% —ඒ @යRල%ම y$යන 1.5 කට ආස%න, NEP යටෙB 

පැවT ඉතා {ඩා ෙපෟ\ග$ක අංශෙ2 ෙ!වය කළ ජනතාවS. ඔQ%ෙU සාමානk කාරක ප≠ාUධනය රෑබR 1,000 
කට වැ7 ෙනා®ය. ෙ= {ඩා වkවසයාකය%ෙU @යයට 98 කට ෙවන W@ ෙ!වා X|3Tෙය3 @6ෙ2 නැත. 

ඔQ%ෙU බÑ දහ ÆණයW% වැ7 Wéෙම% ඔQ%ව ෙÜගෙය% ඉවB ෙක-ණ. ඔQ%ෙU භාMඩ රජයට පවරා 

ගැXණ. “සමාජLය වශෙය% èóÑó කාරකය%,” “සමාජLය වශෙය% අනවශk,” නැBන= “Hට!තර කාරකය%,” 

යැS ව.zකරණෙය% ඔQ%ෙU අSi% අS% කර දමන ල\ෙ\ “වංශවF%” සහ “Tයන පංTෙ2 සාමා�කය%” 
සහ පරණ îසා.වා' රජෙ2 Xලධාé% යන :සදෘශ එකFෙව% ඒ අSi% අS% කරන ලද :tයටමS. 1930 

ෙදසැ=බ. මස 12 වැXදා XෙÜදනෙය% @:R අSi% අS% කරන ලද mරවැ@ය% (lishentsy) ව.zකරණ 30 කට 

වැ7 සංඛkාව3 ඉt-පB ෙක-ණ. “jටm ඉඩ= අSTකරැව%,” “jටm කඩ සාlm අSTකරැව%,” “jටm 

වංශවF%,” “jටm-ෙපා$! Xලධාé%,” “jටm-îසා.වා' @:R ෙ!වකය%,” “jටm {ලා3,” “ෙපෟ\ග$ක 
ෙකා=පැÖවල jටm ෙ!වා X|3Tය% ෙහv ඒවාෙ2 අSTකරැව%,” jටm පැ:\ද%, jටm ශxමණය%, jටm 

කනkා සෙහvද-ය%, සහ “ෙ\ශපාලන ප3ෂවල jටm සාමා�කය%,” යනා'% එයට අයB Aහ. ෙ= @:R අSi% 

අS% කරන ලද mරවැ@ය%ට එෙරjව ෙවන!ක= මාලාව3 tයB Aහ. 1932 ' ඒ අයෙU සංඛkාව, ඔQ%ෙU 

පQR ද ඇFØව එකFව y$යන 7 ක පමණ ජනතාව3 Aහ. ඒ අයෙU ඡ%ද ප≠කාශ අSTය ඉවB ෙක-ණ. 
ඔQ%ට Xවාස, ෙසෟඛk ෙ!වා, සහ සලාක කාπපB අjy Aහ. 1933 ' සහ 1934 ' ෙ= ෙමෙහ|= තවB දැ7 

Aෙ2 “සමාජයට èóÑó කාරකය%,” නගර ව$% ඉවB Wéම HÖස “පා!ෙපvîකරණය” පට% ගැ†මB සමඟS.  12

 සමාජ ආකෘT සහ සා=ප≠දාSක ග=බද õ:ත ක≥මය :නාශ Wéෙම%, H6සරබද බලාBමකව @\ධ A 
සÕහකරණයB, කා.‹කරණය ක7න= WéමB Xසා මහB :ශාල සංඛkා ව$% ග=බද වැ@ය% ටQ= බලා 

ඇÑනහ. ග=බද රැ@යාව න%නBතාෙ. යනQ% (Rusbrodyashchaya) ෙවT% Hé ©ෙ2ය. 1928 අග @ට 1932 අග 

ද3වා, ෙසv:යî නගර ග=බද @ට වැල ෙනාකැ¤ ඇ' ආ ජනතාව ෙවT% Hé ඉTé ©ෙ2ය. සÕහකරණය සහ 

{ලා3හරණය Xසා පළා යන සංඛkාෙÜ Xල ඇ!තෙ=%Fව y$යන 12 W. ෙමා!කÜ සහ ෙලX%ග∑ෑπ අසල 
පළාBවල පමණ3ම y$යන 3.5 කට වැ7 සංක≥මÖක H-ස3 @6යහ. ෙ= සංඛkා අතර තම ග=මාන ව$% පළා 

යෑම ගැන වැ7 කැමBත3 T” වkවසායක ග=වැ@ය% Wjප ෙදෙන3 @6යහ. {ලා3 යැS ව.zකරණයට හó 

AවB, ඔQ% සාÕjක ෙගා:පලට වඩා ෙ= වැය ෙගව%නට කැමT Aහ. 1930-31 වසර වල ' මහජන කට|F 

වැඩ සටහ% Fළට ෙ= ග=බද වැ@ය% W@ කරදරය3 නැTව ෙයාදා ගැXණ. ඒB 1932 ' ෙ= න%නBතාෙ. යන 
ජනගහනෙ2 ගමනාගමනය සහ දැවැ%ත ප≠මාණය පාලනය කර ෙනාගැ†මට හැWයාව ගැන අ කාé% ලත 

ෙව%නට පට% ගBහ. එෙ!ම ඔQ% Xසා නගරබද තැ% අ!ôර ෙවන ත.ජනය3 ද හට ගැෙනy% පැවTණ. 

1929 @ට සැකó= කළ සලාක ක≥මයට හාX කරන ත.ජනය ද ඔQ% ෙවT% ඇT ෙවy% පැවTණ; සලාක පB 
ලබාගB සංඛkාව 1929 ' @6ෙ2 y$යන 26 W. 1932 අග ෙව\' ඒ සංඛkාව y$යන 40 ද3වා වැ7 ® Tìණ. 

සංක≥මÖකය% :@% ෙබාෙහv :ට ක=හR :ශාල සරණාගත කඳQරැ බවට හරව%නට අ කාé%ට බල කළහ. 

ක≥මෙය% ෙ= සංක≥මÖකය% Hට ඍනාBමක ප≠පංච ගණනාව3 වැ7 Wéෙ= වරද පැටQÖ. ඒවා න= රVWයාවට 
ෙනාපැy‰ම, රVWයාෙÜ ' :නය පැBතකට දැ‹ම, ර!TයාÑ බව, වැඩ බාල ෙල@% Wéම, මBපැනට ඇ⁄බැjය, 

සහ අපරාධකාé බව. ඒ @යRල කා.yක X¶පාදනය සඳහා '.ඝ-කා–% ෙලස අ!ථාවර ඵල:පාක ලබාෙදT.  13

 ෙ= සමාජයට èóÑó කාරකය%ට (stikhia) :රැ\ධව සට% වැ'මට —!වභා:ක වkසන, අාරා�කවාදය, සහ 

ෙවනB ඕනෑම අක≥මවB ෙදය3 හැª%®මට ෙයාදා ගැෙනන ලද පද වහර— අ කාé% :@% 1932 ඔ3ෙතvබ. 

මාසෙ2 @ට “සමාජමය Hට!තර කාරකය%” යèෙව% හ›%වන ලද අය •\ධකරණය HÖස ක.කශ නව ෙ!වා 
X|3T †T ඇFØ ම.ධන ෙමෙහ|= මාලාව3 පට% ගBහ. 1932 ෙනාවැ=බ. 15 වැXදා †Tය :@% 

රVWයාවට ෙනාපැy‰ම සඳහා දැ7 ෙ! දÀව= කරන ල\ෙ\ වහාම රVWයාෙව% ඉවB Wéෙම%, සලාක පB 

රජයට පවරා ගැ†ෙම%, සහ Xවාස ව$% ඉවB WéෙමX. එj අරsණ “ෙබාරැ ශxyකය%” ෙU ෙව! ÕÄ 
ගැල®ම යැS තහQරැ ෙක-ණ. 1932 ෙදසැ=බ. 4 වැXදා †Tය ම©% ෙ!වාදායකය%ට සලාක පB X{B කරන 

 A. I. Dobkin, “Lishentsy, 1918-1936” (Those deprived of their civil rights), Zvenya, 2 (1992), 600-620.12

 Lewin, Making of the Soviet System, pp. 311-317.13
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වගºම පැව-ණ. එS% ඉල3ක Aෙ2 $jRව පාලනය A නගර සභාවල සලාක ලැS!Fවලට ඇFළBව @6 
@යØ “yය ©ය ප≠ා‰%” සහ “පරෙපv§තය%” ඉවB WéමS. 

 ෙ= නව †Tවල ෙ3%Èය Õලධ.මය Aෙ2 1932 ෙදසැ=බ. 27 වැXදා අභk%තර ගම%බලපතOය3 

හ›%වා'මS. ජනගහනෙ2 “පා!ෙපvîකරණය” :@% ප≠ෙÜසy% X.වචනය කරන ලද අරsÄ Wjපය3 
ස=බ%ධෙය% කට|F ෙක-ණ. †Tෙ2 ෙපරවදන පැහැt$ කෙŒ එය “@යØ සමාජමය පරෙපv§තය% Fර% කර 

දැ‹ම HÖස,” {ලා3 :@% නගර සහ ෙවළඳෙපාලට “-ංගා ගැ†ම” වැළැ3®ම, සහ ග=බද ෙපෙද! ව$% 

ජනතාව HටB ® යාම bමා Wéම, සහ නගර වල සමාජ ප:තOතBවය ආර3ෂා කරගැ†ම යනාtය අරsÄ 

කරග%නා බවS. නගරෙ2 @6න @යØ වයස දාසයට වැ7 දැනට අSi% අjy ෙනාA වැ7j6ය%, එන= Ñ=-ය 
ෙ!වකය%, සහ ඉtWé= !ථාන වල X|3ත !ôර ක=කරැව%, සහ රජෙ2 ෙගා:පල !ථාන වල ෙ!වය කරන 

කෘ§කා.yක ක=කරැව% යනා'%ට ෙපා–@ෙය% ගම%බලපතOය3 ෙනාවැර'ම ලැෙ⁄. ගම%බලපතOය වලංÆ 

ෙව%ෙ% එj සඳහ% mරවැ@යාෙU †තkාèÍල වාස!ථානය ද3වන ප-t Xල s«ාව3 (propiska) ලැ`ණාට 
පóවS. ඒºය m\ගලයාෙU තරාTරම රඳ%ෙ% ඔN ෙහv ඇයෙU Xල s«ාව මතS. එය අèව m\ගලයාට සලාක 
පත3, සමාජ ආර3ෂණ කාπපත3, නැBන= Xවහනකට අSTය3 ලැෙබනවා ද ය%න iරණය ෙවS. සෑම 

නගරය3ම එ3ෙකv “:වෘත” නැBන= “වසා ඇත” යැS ව.zකරණය කළ |FS. ෙ= වසා ඇT නගර, —

පළsෙව%ම ෙමා!කÜ, ෙලX%ග∑ෑπ, WෙයÜ, ඔෙඩසා, y%!3, ඛාWÜ, ෙරා!ෙටාÜ-ඔ%-ෙඩා%, සහ 
Üලැ7ෙවා!ෙටා3— යනාtය වරප≠සාtත තBවය3 ප≠දානය කරè ලැ” සහ ෙහාª% බÇ භාMඩ සැප|= T`ණ 

නගර Aහ. වැóÄ නගරයක වාස!ථානයට අSTය ලබාගත හැW Aෙ2 පQR ස=බ%ධක=, :වාහය, නැBන= ඒ 

Xසාම ශxyකයාට Xල s«ාව3 ලැෙබන :ෙc§ත රVWයාව3 හරහා පමණ3 :ය.  :වෘත නගරවල වාස!ථානය 

සඳහා Xල s«ා ලබාගැ†ම ඊට වඩා පහó Aෙ2ය. 

 ෙ= පා!ෙපvîකරණ ෙමෙහ|= mරා වසර3 Fළ පැවTණ. 1933 අග ෙව\' ගම%බලපතO y$යන 27 3 

X{B කර Tìණ. එj පළs ඵල:පාකය ෙල@% පැවTෙ2 අ කාé%ට නගර ව$% අjතකර කාරකය% 

•\ධකරණයට හැWයාව පාදා 'මS. 1933 ජනවා- 5 වැXදා පට% ෙගන, පා!ෙපvîකරණෙ2 sR සTය Fළ ' 
“jටm óÑ sරකරැව%, jටm {ලා3, සහ අෙන{B අපරාධමය කාරකය%,” 3,450 3 “ෙසායාග%නා” ලt. වැóÄ 

නගර සඳහා 385,000 ක ජනතාවකට ගම%බලපතO ප≠T3ෙ¶ප කරන ලද අතර ඔQ%ට tන දහය3 ඇFළත තම 

Xවහ% අBහැර දමා ය%නට @\ධ Aහ. එපමණ3 ෙනාව ඔQ%ට ෙවනB නගරයක පtංà ®ම, :වෘත නගරයක 
පවා, තහන= කරන ලt. NKVD  ගම%බලපතO අංශෙ2 ප≠ධා Xයා @ය 1934 අෙගv!F 13 වා.තාෙව%, “ඒ 

සංඛkාවට එකF කර%න ඕන පා!ෙපvîකරණ s$%ම XෙÜදනය කළ හැ6ෙය, ඔQ%ට ගම%බලපතO ප≠T3ෙ¶ප 

ෙවන බව ද%න Xසා, නගරෙය% ඔQ% :@% කැමැBෙත%ම Hටෙවලා ©ය අයවB. උදාහරණය3 හැ6යට, 

මැUXෙටාෙගා.!3 ව$% 35,000 කට ආස%න H-ස3 වහාම ටQෙම% HටQණා… ෙමෙහ|=වල පළs මාස ෙදක 
ඇFළත ෙමා!කÜ වල ජනගහනය 60,000 W% අÇQණා. ෙලX%ග∑ෑπ වල එක මාසක ' 54,000 ක ජනතාව3 

ආපN H6සරබදට අFරැදහ% Qණා,” යැS Wයා @6ෙ2ය. :වෘත නගර ව$% 420,000 ක ජනතාව3 H^වහR 

කරන ලt.  14

 ෙපා–@ෙය% කඩා පැ†=, සහ j6වන බලපතO :මb= Xසා @ය දහ! ගණනක ජනතාවකෙU H^වහR®ම 

@\ධ :ය. 1933 ෙදසැ=බ. මාසෙ2 ', වැóÄ නගරවල ෙජ%-Å යෙගvඩා Ñ=-ය !ථාන සහ මාකî සTපතා 

“H-@Ñ කර%න” යැS ඔNෙU yXó%ට අණ කෙŒය. 1934 පළs මාස අෙî ' 630,000 කට වැ7 ජනතාව3 
ගම%බලපතO †T කඩWéම ස=බ%ධෙය% නවBවා Tìණ. එS% 65,661 3 @රෙගදරට යවා අනFරැව 

සමාජයට èóÑó කාරකය% හැ6යට “:ෙcෂෙය% අවතැ% A” ව.zකරණෙය% Hටමං කර යැ®ම සාමානkෙය% 

@\ධ AවS. උසා:යට ඉt-පB කළ සංඛkාව 3,596 3 Aහ. W@B ව.zකරණය3 ෙනාමැTව H^වහR කර යැA 

සංඛkාව 175,627 W; අෙන3 අය දඩය3 ෙගවා ගැලෙව%නට සමB Aහ.  15

 වැ7ම :ෙc§ත ෙමෙහ|= @\ධ Aෙ2 1933 ' ය. ÃX 28 @ට Ã$ 3 ද3වා කාලෙ2 ' ෙමා!කÜ ෙවT% 

අjÆMÎක ජනතාව අB අඩංÆවට ෙගන සS»-යාෙÜ “වැඩ ග=මාන,” ෙවත H^වහR කර යවන ලt ; Ã$ 8 16

@ට 12 ද3වා “සමාජමය èóÑó කාරකය%” 4,750 3 අB අඩංÆවට ෙගන WෙයÜ ෙවT% Hටමං කර යවන ලt; 

 GARF, 1235/2/1650/27-54.14

 Ibid.15

 GARF, 9479/1/19/7; Werth and Moullec, Rapports secrets soviétiques, pp. 43-44.16
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අෙl≠R, ÃX, සහ Ã$ මාස වල ' ෙමා!කÜ සහ ෙලX%ග∑ෑπ j ෙපා$! කට|F ව$% 18,000 ක ජනතාව3 
Hටමං කර යැ®ම ප≠Tඵලය3 :ය.  එj sRම කMඩායම න@ෙනv Ïපතට යවන ලt, කZ% සඳහ% කළ :!තර 17

ප-tම එj ප≠Tඵල ද දW%නට ලැ`Ö. ඒ Hටමං කර යැA අයෙග% Fෙන% ෙදකකට වැ7 H-ස3 මාසය3 

ඇFළත ' yය ©යහ. 

 න-= j ප3ෂ උපෙ\ශකෙය3, ඒ ක$% උmටන ලද වා.තාෙÜ ', සරල ෙපා$! කඩා පැ†ම3 Xසා Hටමං 

කරන ලද “සමාජමය èóÑó කාරකය%” ෙU අනනkතාවය ගැන ෙමෙ! ºෙÜය. 

ස=fl.ණෙය% අ|3T සහගත ෙල@% Hටමං කරන ලද තව උදාහරණ ෙගාඩ3 Tෙයනවා. අවාසනාවට, 

ෙ= @යØ ජනතාව, ඉ% සමහරැ ප3ෂ සාමා�කය% නැBන= ශxyකය%, ඔQ% දැ% yය ©j%. ඔQ% 
තමS ෙ= තBවයට අÇෙව%ම හැඩගැෙස%නට හැW m\ගලය%. උදාහරණය3 වශෙය%, ෙමා!කÜ ව$% 

එන Üලැ7yය. ෙනාෙවා@ෙලාÜ (Novozhilov) ෙමා!කÜ වල !ö= ෙරvල. හදන ක=හලක -යැÑෙර3, F% 

සැරය3 ප≠ශංසාවට ල3 Aෙව3 සහ :වාහෙවලා දරැෙව3 ඉ%න ෙකෙන3. ඔN තම ì-ඳ එ3ක 
@නමාවට ය%න හැÑවා, ඇය ය%න ලැහැ!T ෙව\t ඔN බලපතOය නැTව ©යා එZයට @ගරî yල ' 

ග%නට. එj' ෙපා–@ය ඔNව නවBතල ®tෙ2 ' ම අRලාෙගන අර% ©යා. තවB උදාහරණය3 තමS 

[ෙ3.] :ෙනාග∑ැෙඩvවා (Vinogradova), ඇය සාÕjක ෙගා:පලක ශxyක රVWයාව3 කළ තැනැBTය3. ඇය 
ෙමා!කÜ වල අටවැX ෙකාîඨාශෙ2 ෙපා–@ෙ2 ප≠ධාXයා A ඇයෙU සෙහvදරයා බල%න යy% j6ෙ2. 

ඇයව ෙපා–@ය අRල ග%ෙ% වැරt Ñ=-ය !ථානයW% බැහැල ඉ%ඳැ\'. එයාව Hටමං කළා. 1929 @ට 

ෙකා=ෙසාෙමාR සාමා�කෙය3ව @6 XෙකාලාS වැ@$:â ෙවාSW% (Vasilievich Voikin), ස.mෙඛාÜ රF 

ෙරtHZ ක=හෙR F% වතාව3 ප≠ශංසාවට පB A ශxyකෙය3. එක ඉ-දා දවසක ඔN පාප%Ñ තරඟයකට 
ය\' ඔNට බලපතOය අමතක ෙවලා T`ණ. ඔNව අB අඩංÆවට ෙගන Hටමං කළා. ඒ වෙUම, අS. එ=. 

මî®Ü (Matveev), ඔN අං ක 9 නව ෙ⁄ක-ෙ2  ඉtWé= !ථානෙ2 ෙ!වය කළ ෙගාඩනැ Â$ වැඩ කළ 

අෙය3. 1933 ෙදසැ=බ. ද3වා වලංÆ ශxyක ගම% බලපතOය3 ඔN සFව T`ණ. ඔNව අRල ගBෙB ඒ 
බලපතOයB සමඟS. ඔN වා.තා කෙŒ W@ෙව{ට ඔNෙU බලපතO බල%නවB ඕනකම3 T`ෙM නැහැ 

WයලS.  18

 1933 ' නගර •\ධකරණය සමඟ ක.මා%ත සහ ආMÇව Fළ ද එවැXව ෙමෙහ|= @Ñ Aහ. අ%ÈÜ සහ 
අනFරැව කැගෙනා:â :@% පාලනය කළ Ñ=-ය, :ෙcෂ වැදගBකම3 පැට® T” Ñ=-ය අංශය Fළ 1933 

වස%තෙ2 ' @යØ ෙ!වකය%ෙග% @යයට 8 3 (20,000 කට ආස%න ජනතාව3) ඉවB කර දමන ලt. GPU j 

ප≠වාහන ෙදපා.තෙ=%FෙÜ ප≠ධාXයා :@% “ෙසv:යî :ෙරvw සහ ප≠T:lල®යවා' කාරකය% Ñ=-ය අංශෙය% 

Fර% Wéම” නy% ඉt-පB කරන ලද වා.තාෙව% ෙ= ෙමෙහ|= සාමානkෙය% කරෙගන ©ෙ2 ෙකෙ!ද Wයා 
දැ3®ම පහත උmටා දැ3®ම ලැෙ⁄: 

GPU ප≠වාහන ෙදපා.තෙ=%Fව යටෙB අටවැX ෙකාîඨාශෙ2 පැවැBA •\ධකරණ ෙමෙහ|=වල ප≠Tඵල 

ෙමෙ!ය: අවසානයට ෙපර පැවT ෙමෙහ|ෙ= ' 700 ක H-ස3 අB අඩංÆවට ෙගන උසා:යට පsÄවන 
ලt. ඒ සංඛkාව% ෙමෙ!ය: 325 3 පා.සR ෙහාරක= කරන ල\Ñව%, 221 3 mංà පෙ‡ ර!TයාÑකාරය% 

සහ අපරාධකරැව%, 27 3 මං පහර%න%, සහ 127 3 ප≠T:lල®යවා'%. පා.සR ෙහාරක= කළ H-ෙස% 

73 3 පමණ සංඛkාව3 පැහැt$වම සං:ධානාBමක ප\ධTයකට අයB H-ස3 A Xසා ඔQ%ට අනFරැව 
ෙව7 තබා මරා දමන ලt. අවසාන ෙමෙහ|ෙ= ', 200 3 පමණ ජනතාව අB අඩංÆවට ගැXණ. ෙ= අය 

අතර ෙබාෙහv ෙදෙන3 {ලා3 Aහ. ප-පාලනය :@% සැක කට|F ෙ!වකය% 300 කට වැ7 සංඛkාව3 

ෙ!වෙය% ෙනරපා Tìණ. y% Wයැෙව%ෙ%, පó©ය මාස හතර ඇFළත {මන ෙහv ෙ‡Fව3 Xසා ෙමj 

ෙ!වෙය% ෙනරපා හ-න ලද සම!ත සංඛkාව 1,270 3 වන බවS. •\ධකරණය tගටම පැවැBෙවS.  19

 1934 වස%තෙ2 ' ආMÇව :@% තරැණ ර!TයාÑකාරය% සහ බාල අපරාධකරැව%ෙU සංඛkාව අÇ 

කරè HÖස තවB ම.දන ෙමෙහ|= මාලාව3 පට% ගBෙBය. {ලා3හරණෙ2 ප≠Tඵල, සාගතය, සමාජ සබඳතා 

ෙපාÑෙÜ කඩා වැöම යනාtය නගර වලට වැ7 වැ7ෙය% දැෙන%නට පට% ෙගන Tìණ. 1935 අෙl≠R 7 වැXදා 

 GARF, 9479/1/19/19.17

 V. Danilov and S. A. Krasilnikov, Spetspereselentsy v Zapadnoi Sibiri, vol. 3: 1933-1938 (Novosibirsk: “EKOR,” 1993), pp. 96-99.18

 RTsKhIDNI, 17/120/94/133-136.19
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ෙපා$6ì|ෙරvව :@% “වයස ෙදාළහට වැ7 ඕනෑම ෙයෟවනෙය3 ෙගවR ìÌමකට, ප≠චMඩBව W≥යාවකට, දැ7 
ශාé-ක අනFරැ Wéම, අංග ෙÓදනය, ෙහv y†මැරැම යනාtයට වරදකරැ AවෙහාB †Tෙ2 ප-සමාlත බලෙය% 

ඔQනට දÀව= ' |3Tය ඉ^ කරè ඇත,” යැS †Tය3 ප≠ඥාපනය කෙŒය. tන Wjපයකට පóව උසා: ෙවත 

රජය රහ@ගත උපෙද! යවy%, ෙයෟවනය%ට ෙදන දMඩන වලට “සැබැ:%ම සමාජෙ2 අවසාන ආර3ෂාව 
සඳහා පවTන” මරණ දÀවමද ඇFළB යැS තහQරැ කෙŒය. ඊට කZ% T`Ä දMඩන †T සංග∑හය බාලවයෙ! 

අයට මරණ දÀවම තහන= ®ම එS% අප]lත කර දැyණ.  බාලවය! අපරාධකරැව% රඳවා  තැ»ෙ= 20

මධk!ථාන නැවත සං:ධානය කළ |F යැS ද NKVD ෙවතට උපෙද! ලැìණ. ඒවා එෙත3 කාලය3 පවBවාෙගන 

යන ල\ෙ\ Õ$ක :ම.ශනය සඳහා A ජනතා ෙකාy!සා. කා.යාලෙ2 †T ෙදපා.තෙ=%FෙÜ අèදැèම 
යටෙBය. එෙ!ම බාල වය!කරැව% සඳහා “වැඩ ජනපද” ප\ධTය3 හැtය |F යැS ද NKVD ෙවතට උපෙද! 

ලැìණ. ෙකෙ! Qවද, එ%න එ%නම වැ7ෙවන බාල වය! අපරාධ සහ Xවාස ෙනාමැTව න%නBතාර ®ම හsෙÜ 

ෙ= ෙමෙහ|= ව$% සැලWය |F තර= ප≠Tඵලය3 දW%නට ලැ`ෙM නැත. “1935 Ã$ 1 වැXදා @ට 1937 
ඔ3ෙතvබ. 1 වැXදා කාලය Fළ බාල වය!කාර ර!TයාÑකාරය% Fර% Wéම” නy% $යන වා.තාව3 ෙමෙ! 

දැ3Aෙ2ය: 

ෙ!වා නැවත සං:ධානය කළ ද, තBවෙ2 දැWය හැW ෙවනස3 නැT තර=… 1937 ෙපබරවා- මාසයට 
පóව H6සරබද සහ Ñ¶කර පළාB ව$% :ශාල ර!TයාÑකාර H-ස3, :ෙcෂෙය%ම 1936 දé« 

අ!වැ%නට හó A පළාB ව$%, ගලා ආහ… පQR :@% අB:ª ෙභෟTක අඟjඟතා Xසා :ශාල 

වශෙය% දරැව% H6සරබද පැT ව$% ඉවB®ම පැහැt$ කරත හැW වèෙ2 සාÕjක ෙගා:පල “ÑlපB 

අරsදR” නරක :tයට සං:ධානෙය% පමණ3 ෙනාෙÜ, සාÕjක ෙගා:පල අධk3ෂකවරැ%ද අපරාධමය 
HZෙවBවල Xයැ∆ @öෙමX. ඔQ% තරැණ jඟ%න% සහ ර!TයාÑකාරය% ඉවB Wéම සඳහා 

“ර!TයාÑෙÜ සහ යාචක බෙÜ සහTකය” ෙදන ලද අතර ඔQ%ව ඊ ළඟ නගරයට ෙගන යෑම සඳහා 

Ñ=-ය !ථානය ෙවත ෙගන යන ලt… Ñ=-ය ප-පාලනය සහ ප≠වාහන ෙපා–@ය තBවය තවB බරපතල 
කරy% ෙ= බාල වයෙ! ර!TයාÑකාරය%ව අB අඩංÆවට ෙගන ඒ සඳහා ඉt කර ඇT :ෙcෂ NKVD 

මධk!ථාන ෙවත යවනවා ෙවèවට, “ඔQ%ෙU ෙකාîඨාශය H-@Ñ Wéම සඳහා” ඔQ% @යRල%වම 

:ෙcෂ Ñ=-ය වලට දමy% :ශාල නගර ෙවතට පටවා හැ-ෙ2ය.  21

 ගැටØෙÜ :ශාලBවය ගැන අදහස3 සපයන දBත Wjපය3 ඇත. 1936 වසෙ. ' පමණ3 125,000 කට 

වැ7 බාල වය!කාර ර!TයාÑකාරය% :ෙcෂ NKVD මධk!ථාන හරහා යවා ඇත. 1935 @ට 1939 ද3වා කාලෙ2 

' බාලය% 155,000 කට වැ7 සංඛkාව3 NKVD වැඩ ජනපද ෙවත යවන ලt. 1936 @ට 1939 වසර ද3වා 92,000 

ක වයස ෙදාළෙ‡ @ට දාසය ද3වා A දරැව% උසා:යට පsÄවන ලt. 1939 අෙl≠R 1 වැXදා ÆලාU වල 
@රබාරෙ2 @6න දරැව% සංඛkාව 10,000 ට වැ7 යැS ගණ% බලා ඇත.  22

 1930 ගණ% sල බාගෙ2 ', ප3ෂය සහ රජය :@% සමාජයට එෙරjව ෙගන යන ම.දනය එj 

iව¨තාවෙය% ::ධාකාර Aෙ2ය. තO!තවා' ෙමෙහ|= සහ දැවැ%ත •\ධකරණ ප≠චMඩBවෙය% සමාජය හා 
ගැöෙ= අව!ථා ෙම%ම, ය= සමF$තතාව3 ෙසායා ගැèÄ අව!ථාවක ' :යQල නවBවන ලද Xහඬ අව!ථා 

ද ඇT Aහ. 

 1933 වස%තය සල{Ä Aෙ2 {ලා3හරණ වැඩ සටහන සමඟ 1929 ' tයB කරන ලද ‘ෂණෙ2 මහා 
චක≥ෙ2 ප≠ථම Íට ප≠ාlTය සමඟS. ‹ට කZ% ෙනාT” ගැටØ ගණනාව3 අ කාé% ඉt-ෙ2 පැවTණ. 

උදාහරණය3 ෙල@%, සාගතෙය% sØමX%ම වාෙU j! ® Tෙබන පළාB ව$% ලබන අQරැ\ද සඳහා 

අ!වැ%න3 සහTක කර%ෙ% ෙකෙ!ද? “ෙ= සාÕjක ෙගා:ය%ෙU Õ$ක අවශkතා අH සැලWRලට ගBෙB 

නැBන=,” අනFරැ ඇඟAෙ2 ප≠ාෙ\ƒය ඉහළ ප3ෂ Xලතලය3 දැරෑ Xලධා-ෙයW, “අ!වැ%න කපා ග%න Tයා 
වmර%න වB කQරැB ඉT- ෙවලා ෙනා@ö:.” 

 Khlevnyuk, Politbyuro: Mekhanizmy, pp. 154-156.20

 GARF, 1235/2/2032/15-29.21

 J. A. Getty, G. T. Rittersporn, and V. N. Zemskov, “Les Victimes de la répression pénale dans l’URSS d’avant-guerre,” Revue des 22

études slaves 65 (1993), 641.
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 එයාකාරෙය%ම, ඔQ%ෙU ශxමය ප≠ෙයvජනයට ග%න කඳQරැ ප\ධTය තවමB √දාන=ව ෙනාමැT කළ ඒ 
ෙව\' @රෙගවR mරවා @6 @ය දහ! ගණන3 ගැන {ම3 කර%නද? “පN©ය මාසෙ2 ' අ!වැ%න කඩාකlපR 

කළා යැS අRලාෙගන වසර ෙදකක @රදÀවමකට i%Ñ කරm අයව අ කරණෙ2 ෙයvජනාව මත දැනටමB 

Xදහ! කරලා Tෙය\',” 1933 මා.F මාසෙ2 ' තවB ප-!ථා†ය ප3ෂ Xලධා-ෙය3 කRපනා කෙŒය “ෙ= දැ7 
ම.ධ†ය †T ව$% ජනගහනයට ඇT ඵල:පාකය {ම3ද?” 

 1933 ©=හානෙ2 ' අ කාé% :@% එළෙඹන ලද :ස›= ව$% ෙහZෙව%ෙ% 1936 @@රෙ2 මහා ‘ෂණය 

ද3වා යන වසර වල ' ෙදපැBතW% ග%නා ලද ::ධාකාර සමාජ ප≠TපBT ෙවT. පළs ප≠cනය, සාගතෙය% 

:නාශ A ෙපෙද! වල සෑෙහන තරමක අ!වැ%න3 සහTක කර%ෙ% ෙකෙ!ද ය%නට HZFර ලැ`ෙ% දරදÀ 
ත.කයWX: නගරබද ජනගහනෙය% :ශාල සංඛkාව3 එකF කර දැ7 හsදාමය :ලාසයW% ෙගා:ì= වලට 

යව%න. 1933 Ã$ 30 වැXදා ඛාWÜ j ඉතා$ තානාපTවරයා ෙ= ප≠පංචය පැහැt$ කෙŒය: “නගරෙය% 

@රකරැව% හැ6යට එවන ජනතාව මහB :ශාල සංඛkාවR ෙව%නට පට% ෙගන. ෙ= සTෙ2 පමණ3, අÇම 
වශෙය% 20,000 3 ජනතාව3 සෑම දවසකම H6සරබදට එවනවා… ෙපෙ.දා, ෙපාල ෙවත ෙරා3ව @6 වැඩ3 

පල3 කළ හැW සෑම m\ගලෙය3ම —H-y, ගැහැÄ, තරැණ ෙකාRෙලා සහ ෙකRෙලා— GPU :@% එකF කරල 

Ñ=-ය !ථානය ෙවත රVකවR ඇTව එ3කෙගන ©j% ෙගා:ì= ෙවත යැÜව.”  23

 නගර වැ@ය% හාමෙB @6න H6සරබද ෙවත :ශාල ප≠මාණ ව$% ඇෙද%නට පට% ගැ†ම Xසා එj 

:ෙcෂ ෙනාස%ó%තාවය% ඇT Aහ. ෙ= “@රකරැව%” සඳහා ෙව% කර T`ණ වාස!ථාන වලට ග=බද වැ@ය% 

:@% ©X තැ”හ. @රකරැව%ට අ කාé% :@% දැè= ' T`ෙM ඒවා “y†ම! කන අයෙග% Hé ඇT Xසා,” 

ග=මාන ෙවතට ය%න එපා WයාS. ෙ= එWෙනකා ෙවත ද3වන ලද සFරැක= දW%නට ලැ`ණද, ඔ3ෙතvබ. 
මාසෙ2 ' එකF කරන ලද 1932-33 අ!වැ%න, සෑෙහන තර= Aෙ2ය. ඒ ව.ධනය සාධක Wjපය3 Xසා @\ධ 

AවW. එන=, ඉතා යහපB කාලÆණය, @6 සෑම වැඩ කරත හැW අෙය3වම ෙයාදවා ගැ†ම, සහ තම%ෙUම 

ග=මානවල jර ® @6 අයට T” õවB®ෙ= ආසාව. 

 ෙදවැX ප≠cනය, ෙ= @රකරැව%ෙU ජනගහනය දැ7 ෙ! ඉහළ යෑම ගැන {ම3 කර%ෙ%ද ය%නS. එයට 

ද ප≠ාෙයv©ක ප≠T:පාක මත පමණ3ම සලකා HZFරැ ලැìණ —හාර ප% ල3ෂයක ජනතාව3 Xදහ! WéමS. 

1933 මැS 8 වැXදා මධkම කy^ව එවන රහ@ගත චක≥ෙRඛනයW%, “අB අඩංÆවට ගැ†ෙ= ෙරÆලා@කරණය… 
දැනට ඕනෑම ෙකෙන{ට වෙU කළ හැWS,” “@ර කඳQරැවල පමණට වඩා ඇT තදබදය අÇ කර–ම,” සහ “ඊ 

ළඟ මාස ෙදක Fල ' කඳQරැ වල ෙනාෙවන, 800,000 ෙය% 400,000 ද3වා @රෙගවRවල ජනගහනය අÇ Wéම,” 

HZබඳ පැවT අවශkතාවය HZග%නා ලt.  ෙමෙහ|ම සඳහා වසරකට වැ7 කාලය3 ගතQණ අතර අවසානෙ2 24

' @රකරැව% 320,000 3 Xදහ! කරè ලැ»ම එj ප≠Tඵලය :ය. 

 1934 වසර සල{Ä කරන ල\ෙ\ ෙ\ශපාලන ම.දනය ය= තරමකට $jR WéෙමX. GPU :@% Ñ% i%Ñ 

1932 ' 240,000 @ට 1933 ෙව\' 79,000 ද3වා අÇ ® Tìණ.  රහ! ෙපා–@ය ප≠T සං:ධානය ෙක-ණ. 1934 25

Ã$ 10 වැXදා රජෙ2 †Tයක ප≠Tඵලය3 වශෙය% U.S.S.R. හැම අත mරා අ කා-ය පැTර T`ණ අභk%තර 
කට|F HZබඳ නව ජනතා ෙකාy!සා. කා.යාලෙ2 අංශය3 බවට GPU  පB :ය. එතැ% @ට එj නම 

‘අභk%තර කට|F HZබඳ ජනතා ෙකාy!සා.’ නy%ම :ය, නැතෙහාB NKVD  —Narodnyi komissariat 

vnutrennikh  del— සහ එයට කZ% පැවT අ කරණ බලෙය% !වRපය3 අÇ ® ©ෙ2ය. අ]B තBවෙ2 ', 
s$% කළ :මó= ව$% පóව, @යØ $Hෙගාè “ඒ ඒ අ කරණ අංශ ෙවත” යව%නට යැS Wයන ලt. එෙ!ම 

තව ÑරටB ෙපා–@යට ප≠ථමෙය% මධkම ෙ\ශපාලන අ කාé% ෙවT% උපෙද! ෙනාෙගන මරණ දÀව= ෙදන 

බලය එj ' අෙහv@ ෙක-ණ. ඇපෑල ක≥මෙÜදය3 Hj^වන ලt. එෙ!ම @යØ මරණ දÀව= දැ% 

ෙපා$6ì|ෙරvෙÜ :ෙcෂ ෙකාyසම3 මÂ% අèමත කළ |F Aහ. 

 ෙ= ෙවන!ක=, “සමාජවාදෙ2 †Tමය යා%තOණය ප≠T¶ඨාපනය” සඳහා ෙමෙහ|= යැS ආඩ=බරෙය% 

ද3ව%නට ෙයාදා ගැXණ. ඒB ප≠ාෙයv©කව ඒවාෙය% ඇT Aෙ2 byත ඵලයW. අB අඩංÆවට ගැ†ෙ= සංඛkාව 

 Andrea Graziosi, “Lettres de Kharkov: La famine en Ukraine et dans le Caucase du Nord à travers les rapports des diplomates 23

italiens, 1932-1934,” Cahiers du monde russe et soviétique 30 (1989), 77.

 RTsKhIDNI, 17/3/922/56-58.24

 V. P. Popov, “Gosudarstvenniy terror v Sovetskoi Rossii, 1923-1953” (State terror in Soviet Russia, 1923-1953), Otechestvennye 25

archivy, no. 2 (1992), 28.
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bමා කර%නට ෙගෙනන ලද නව †Tමය ෙරÆලා@ ව$% W@Ñ වැඩ3 @\ධ ෙනා®ය. අ%ෙµ :§%!W 
(Vyshinksky) ෙප≠ාW|ෙ.ට. ජනරාRවරයා Aෙය% ඔN @යØ ම.ද†ය සං:ධාන වලට Xදහෙ! කට|F කර%නට 

ඉඩ Ñ%ෙ%ය. 1934 සැlතැ=බ. තර= sR කාලයක ' ෙපා$6ì|ෙරvව :@% @යØ මරණ දÀව= i%Ñ කර–ෙ= 

අවශkතාවය A ඔQ%ෙUම éTය කැÇෙÜ ::ධ ෙපෙද!වල @6 ප-!ථා†ය නායකය%ට ෙමා!කÜ ෙවT% 
උපෙද! ග%නට ෙපර මරණ දÀව= tය හැWයාවට අවසර 'ෙමX. ඉT% ඒ Xසා සාමකා‹ වාතාවරණය T`ෙM 

ඉතා ෙක6 කාලයකට පමණS. 

 ෙලX%ග∑ෑπ ප3ෂ Õල!ථානයට Fව3{ව{B අතැTව -ංගා ග%නට සමB A තරැණ ෙකාy|X!îවා' 

$ෙයාXπ XෙකාලාෙයÜ :@% 1934 ෙදසැ=බ. 1 වැXදා, ෙපා$6ì|ෙරvෙÜ සාමා�කෙය3 සහ ෙලX%ග∑ෑπ ප3ෂ 
සං:ධානෙ2 පළs ෙRක= A ස.ෙග WෙරvÜ ෙව7 තබා මරා දැ‹ම Xසා අ]B ‘ෂණ චක≥ය3 ආර=භ QÖ.  

 !ටා$% ඒ ඔNෙU ප≠ධාන ෙ\ශපාලන :රැ\ධවාtයා A WෙරvÜ ඝාතනයට ය= අèබලය3 Ñ%නා ය%න 

දශක ගණනාව3 T!ෙ! ප≠ල ෙල@% පැවT :cවාසයS. ෙ= :cවාසය ඇT®මට ෙ‡Fව XWතා කෘcෙචÜ 
:@% 1956 ෙපබරවා- 24-25 රාTOෙ2 ' :@වැX ප3ෂ ෙකාංග∑සෙ2 ෙසv:යî Xෙයv�තය% ෙවත HZග%වන ලද 

රහ@ගත වා.තාවS. එම අදහස මෑතක ' :ම.ශනයට ල3 කරන ල\ෙ\, :ෙcෂෙය%ම ‹ට ෙපර ෙනාT`Ä 

mරාෙRඛන Õලාශx ව$% ෙතාරFරැ ෙගෙනන ඇලා W-–නා (Alla Kirilina) :@X.  ෙකෙ! ෙවතB, Xcප≠භා කළ 26

ෙනාහැW කාරණය න= !ටා$% :@% එම ඝාතනය FZ% {ම%තOණයක අදහස3 Xcàත කරන, සෑම :ෙටකම 

!ටා$%වා' අTශෙයv3Tෙ2 ප≠ධාන sඛk ල3ෂණය3 A එය, ඔNෙU ෙ\ශපාලන අරsණ සා3ෂාB කරගැ†ම 

සඳහා ෙයාදාගB බවS. එS% අ.”දකාé සහ ෙනාස%ó% වාතාවරණය3 පවBවා ෙගන ය%නටB සහ රට, එj 

නායකBවය, සහ සමාජවාදයටB එෙරjව දැවැ%ත {ම%තOණය3 පවTන බව “ඔlm කර%නටB” ෙයාදා 
ගැ†මට ඔNට හැW:ණ. එය, ක≥මෙ2 අසා.ථකBවය පැහැt$ කර%නට වා@දායක ෙ‡Fව3 පවා Aෙ2ය: හැම 

ෙදය3ම නරක අතට හැෙර\' සහ !ටා$%ෙU óප≠@\ධ පද වහර අèව �:තය තව ÑරටB “සF^ සහ 8≠TමB,” 

ෙනාෙව\', එ:ට එය “WෙරvÜෙU ඝාතකය%ෙU ස=fl.ණ වැරV\ද,” :ය. 

 ඝාතනය දැè= ' පැය Wjපයක ', !ටා$% :@% “ෙදසැ=බ. 1 වැXදා †Tය” නy% හැª%ෙවන ක^ 

සටහන හැ'ය. දව! ෙදකකට පóව ෙපා$6ì|ෙරvෙව% අèමත කරන ෙ= අTෙ.ක †Tෙය%, සැකයට පB 

තO!තවාtෙය{ ප≠cන කරන කාලය tන දහයකට අÇ කරන ලt, සැක කරැව%ව †Tමය Xෙයvජනය3 ෙනාමැTව 
උසා:යට පsÄවත හැWයාව ලැìණ, වහාම ෙව7 තබා මරණයට පB Wéෙ= දÀවම W≥යාBමක කරන බලය 

ලැìණ. ‘ෂණය $jR කර මාස Wjපය3 පමණ3 ෙග® යෑම සල{Ä කරන ෙ= †Tය, මහා ‘ෂණය tයB 

කරන පරම උපකරණය බවට පB:ය.  27

 ඊ ළඟ සT Wjපෙ2 ' ප3ෂය Fළ !ටා$%ට එෙරj Aව% තO!තවා' W≥යා සඳහා ෙචvදනා ලැ”හ. 
“HZ{R සහගත අපරාධය” රහ@ගත තO!තවා' කMඩායම3 :@% ඔQ%ෙU “ෙලX%ග∑ෑπ ෙ3%«ෙ2” @ට එRල 

කරන ල\දැ3 යැS ද, එj XෙකාලාS හැෙර%නට තවB jටm @ෙන®Üවා'% දහFන3 @6%ෙ% යැS ද, 

mවBපB XෙÜදන කළහ. ෙදසැ=බ. 28 සහ 29 වැX tනය% j ' ඒ කMඩායෙ= @යØ සාමා�කය%ව රහෙ! 
උසා:ෙය% :භාග කර, මරණ දÀවම i%Ñ කර, වහාම ෙව7 තබා මරා දමන ලt. 1935 ජනවා- 9 වැXදා 

“ෙලX%ග∑ෑπ @ෙනා®Üවා' ප≠T:lල®යවා' ෙ3%«ෙ2” X%tත නÇ :භාගය ආර=භ :ය. !ටා$% ෙවත ය= W@ 

අව!ථාවක ' :රැ\ධBවය3 පාන ලද ෙබාෙහv ප3ෂ සට%කා‹% ඇFØ 77 ක H-ස3 ෙචvදනා ලැබ @ර දÀව= 
ලැ”හ. “ෙලX%ග∑ෑπ ෙ3%«ය” ෙහZ කරන ක.තවkය අවසානෙ2 ' “ෙමා!කÜ ෙ3%«ය3”  ෙසායා ගැXණ. 

ෙසෙනා®Ü සහ කැෙමෙනÜ ද ඇFØව 19 ෙදෙන3 එj සාමා�කය% හැ6යට සැකයට පාතO Aහ. “ෙමා!කÜ 

ෙ3%«ෙ2” සාමා�කය% WෙරvෙÜෙU ඝාතකය% සමඟ “අS7යෙලා�මය වශෙය% අපරාධයට හQR Aවා” යැS 

ෙචvදනා ලැබ 1935 ජනවා- 16 වැXදා නÇ :භාගයට sNණ Ñ%හ. “ප3ෂය යන tශාවට :රැ\ධBවය දැ3A 
ඔQ%ෙU ක$% W≥යාකාර= tහා :ෂයÕ$කව බල\', ෙ= අපරාධකරැව%ෙU නරකම ආශයය% Í\ද%නට සහ 

උBෙl≠රකය% ව%නට Xසැකවම ෙ‡F Aවා,” යැS @ෙනා®Ü සහ කැමෙනÜ HZගBහ. ඊට කZ% එෙ! වගºම 

බාර ගැ†ම ප≠T3ෙ¶පයB, සහ ප≠@\ ෙ2 ෙනාකෙŒය ය%න Wයා @öෙම% අනFරැව ෙමෙ! ඉt-පB 
මහජනතාව ඉt-ෙ2 ඉt-පB කරන ඔQ% “අS7යෙලා�මය වශෙය% අපරාධයට හQR Aවා” ය%න අflරැ 

HZගැ†ම Xසා, ඔQනට වසර පහ3 සහ වසර දහය3 @ර දÀව= HZෙව$% ලැìණ. 1934 ෙදසැ=බ. මාසෙ2 

 Alla Kirilina, L’assassinat de Kirilov. Destin d’un stalinien 1888-1934 (Paris: Seuil, 1995).26

 Robert Conquest, The Great Terror: Stalin’s Purge of the Thirties, rev. ed. (New York: Oxford University Press, 1990), pp. 429-430.27
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@ට 1935 ෙපබරවා- මාසය ද3වා 6,500 3 ජනතාව3 තO!තවාදය මැඬ–ම සඳහා ෙගෙනන නව ප6පා6ය අèව 
@ර දÀව= ලැ”හ.  28

 @ෙනා®Ü සහ කැෙමෙනÜ ෙවත @ර දÀව= i%Ñ A tනයට පó tනෙ2 ', මධkම කy^ව @යØ ප3ෂ 

සං:ධාකය% ෙවත රහ@ගත චක≥ෙRඛනය3 යැ®ය. එj @ර!තලය: Aෙ2 “WෙරvÜ සෙහvදරයාව ìයÆØ ෙලස 
ඝාතනය Wéෙම% උගB පාඩ=.” එj සඳහ% Aෙ2 “@ෙනා®Üවා'% ෙසR ෙදක3 :@%… óÑ sරකරැව% 

සං:ධානවල Hටත sNÄ ෙල@% පැවT” ෙමෙහයවන ලද {ම%තOණය3 තහQරැ WéමS. ෙටÿාî!Wවා'%, 

ප≠ජාත%තOවා' මධk!ථවා'%, සහ ද3§ණාංශ- සහ වාමාං´ක නැíරැව ඇT කැ7 ìÌ ©ය කMඩාය= යනා' 

“ප3ෂ :ෙරvw කMඩාය=” වලට එෙරjව !ôර කා–න අරගලය ගැන එS% @යØ සාමා�කය%ට මත3 කරන 
ලt. ‹ට කZ% ඕනෑම කරැණ3 ස=බ%ධෙය% !ටා$%ට එෙරj A ඕනෑම අෙය3 සැකකරැෙව3 බවට පB:ය. 

හFර% ෙසායා යෑම iව ̈Aෙ2ය. 1935 ජනවා-ෙ2 ' jටm @ෙනා®Ü ප3ෂපාi% 988 3 ෙලX%ග∑ෑπ ෙවT% 

සS»-යා සහ ය{î!3 (Yakutsk) ෙවත H^වහR කරන ලt. 1926-1928 කාලෙ2 ' තහන= කරන ලද 
"ෙටÿාî!Wවා' සහ @ෙනා®Ü-ෙටÿාî!Wවා' කMඩායම” ට අයB @යØ ෙකාy|X!îවා'%ෙU ලැS!F හද%න යැS 

@යØ ප-!ථා†ය ප3ෂ සං:ධාන වලට මධkම කy^ව අණ කෙŒය. අනFරැව ඒ ලැS!F අèව පමණ3ම අB 

අඩංÆවට ගැ†= @\ධ Aහ. 1935 මැS මාසෙ2 ' සෑම ෙකාy|X!îවාtෙය3ෙUම ප3ෂ සාමා�ක කාπපත ගැන 
óපé3ෂාකාé :පර= ෙමෙහය:ය |F යැS අණ කරy%, !ටා$% තවB $Hය3 @යØ ප3ෂ සං:ධාන ෙවත 

යැ®ය. 

 WෙරvÜ ඝාතනෙ2 Xල ප≠කාශනය, වkාජ ප3ෂ සාමා�ක කාπපත3 භා:තෙය% !ෙමාRX (Smolny) යට 

ඇFR A ය= ෙකෙන3 :@% කරන ල\දැS ය%න, ප≠ෙයvජනයට ගැèෙM @යØ සාමා�ක කාπපB ෙසvt@ෙ2 
“ඉමහB ෙ\ශපාලXක වැදගBකම” ෙප%ව%නටS. රහ! ෙපා–@ෙ2 ස=fl.ණ සහාය ඇTව ඒ ෙමෙහ|ම මාස 

හයකට වැ7 කාලය3 T!ෙ! කරෙගන යè ලැ»ය. “සැක කට|F ෙකාy|X!îවා'%,” ගැන @යØ $Hෙගාè 

NKVD :@% සපයන ලt. ෙමෙහ|ෙ= ප≠Tඵලය3 හැ6යට ප3ෂෙය% තහන= කරන ලද ජනතාව ගැන ෙතාරFරැ 
ප3ෂ සං:ධානෙය% NKVD  ෙවත සපයන ලt. එම ස=fl.ණ ෙමෙහ|ෙම% ප3ෂ සාමා�කය% @යයට 9 3, 

නැBන= ආස%න වශෙය% 250,000 ක H-ස3 ෙනරපා හැéම @\ධ :ණ.  1935 ෙදසැ=බ. අග පැවT මධkම 29

කy^ෙÜ  රV!®මක ', ෙමෙහ|ම බාරව @6 ප≠ධාන ෙදපා.තෙ=%FෙÜ ප≠ධාXයා A XෙකාලාS එෙසාÜ (Ezhov) 
:@% ප3ෂෙය% ෙනරපන “හFර%” 15,218 කෙU අස=fl.ණ දBත ඉt-පB කරy% ඔQ%ව ෙමෙහ|ම කාලෙ2 

' අB අඩංÆවට ගැèණා යැS ද ºය. එෙ! Qවද, •\ධකරණය :ශාල සා.ථකBවය3 ෙනාA බවB, “තවමB 

අධk3ෂක මMඩලය Fල @6න Xලධා-වාදෙ2 කාරකය%,” Wjප ෙදෙන3 :@% ද3වන “ෙනාමනාපය සහ 

කඩාකlපRකාéBවය” Xසාෙව%, කZ% සැලó= කළාට වඩා ෙතÆණයW% කාලය3 ඊට වැය A බවB ෙ‡ 
:cවාස කෙŒය. ප3ෂෙ2 ප≠ධාන අරsÄ අත-% එක3 Aෙ2 ෙටÿාî!Wවා'% සහ @ෙනා®Üවා'%ව ඉවB කර 

දම%නට QවB, සැබැ:%ම ඒ ව.zකරණ ෙදකට අයB Aව% ෙවT% ඉවB කරන ල\ෙ\ @යයට 3 3 පමණ3 

බවB ඔNෙU මතය :ය. ප-!ථා†ය ප3ෂ නායකය% ෙබාෙහv :ට “ප-පාලනමය iරණයකට අèව වහාම 
H^වහR කරè සඳහා ජනතාවෙU න= ලැS!F NKVD අමතා ඔQනට බාර ෙද%නට,” මැ$ Aහ. අ කාé% හsෙÜ 

එ3සB ෙපරsණ3 ද3වy% ප-!ථා†ය ප3ෂ කා.යාල සාමකා‹ :ෙරvධය3 දැ3A බව ෙ= කාπපB ෙසvt@ 

ෙමෙහ|ෙම% ෙහZදරÜ Aෙ2ය ය%න එෙසvÜෙU මතය :ය.  30

ෙමය !ටා$% හැම :ටම මතකෙ2 තබාගB වැදගB පාඩමW. 

 ෙ= WෙරvÜ ඝාතනෙය% පóව වහාම tග හැෙරන ‘ෂණෙ2 රVRල ප3ෂය ඇFළත @6 jටm !ටා$% 

:රැ\ධවා'%ට පමණ3 බලපාන ල\ද3 ෙනාෙÜ. “óÑ sරකරැව%ෙU තO!තවා' කාරකය% බටjර @ට රටmරා 

-ංගා ෙගන ඇත,” යන ෙබාරැ මතය අèව 1934 ෙදසැ=බ. 27 වැXදා ෙපා$6ì|ෙරvව |3ෙ.නෙ2 මාS=බඩ 
t!TO3කවල @6 “ෙසv:යî :ෙරvw” පQR 2,000 3 Hටමං කර%නට අණ X{B කළහ. 1935 මා.F 15 වැXදා 

එවැX ෙමෙහ|= ව$% “ෙලX%ග∑ෑπ ප≠ෙ\ශෙ2 මාS=බඩ t!TO3ක ව$% සහ කෙර$යා (Karelia) @ට 

කසක!තා% ද3වා සහ සS»-යාෙÜ බටjර ෙපෙද!වල @6න සැක කට|F කරකය% @යRල%වම,” Hටමං 

 Khlevnyuk, Politbyuro: Mekhanizmy, pp. 150-154.28

 Ibid., p. 158.29

 Ibid., pp. 156-159. On this campaign see also J. A. Getty, Origins of the Great Purges: The Soviet Communist Party Reconsidered, 30

1933-1938 (New York: Cambridge University Press, 1985); RTSKHIDNI, 17/120/240.
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Wéම සඳහා කට|F ෙක-ණ. ප≠ධාන :%tතය% Aෙ2 10,000 3 පමණ Ú% (Finns) වැ@ය% Aහ. ෙදවැX ෙලvක 
|\ධෙ2 ' ඔQ%ෙU ඉහළම සංඛkාව% දW%නට ලැෙබන ෙබාෙහv ජනවා.©ක කMඩාය= Hටමං Wé= වල 

Ñ3:ª%නට පට% ගැ†ම අරඹන ලද ප≠ථම අව!ථාව ෙමය :ය. 1936 වස%තෙ2 ' ෙදවැX සාÕjක Hටමං 

Wéම හැ6යට පQR 15,000 ක යැ®ම @\ධ Aෙ2ය. |3ෙ.නෙ2 @6 ෙපvල%ත සහ ජ.ම% බNතරය A එම 
ෙමෙහ|ෙ= 50,000 ක H-ස3 @6යහ. ඔQ%ව කසක!තානෙ2 කරග%ඩා (Karaganda) ප≠ෙ\ශයට Hටමං කර එj 

සාÕjක ෙගා:ෙපාළක පtංà කරවන ලt.  31

 ඊ ළඟ වසර ෙදක Fළ ' ම.දන චක≥ය iව¨ Aෙ2ය. 1935 ' 267,000 3 ද, 1935 ' 274,000 3 ද දÀව= 

NKVD :@% Xයම කරන ලt. ඒ කාලෙ2 ' ම ජනගහනය සF^ කරè HÖස ෙමෙහ|= Wjපය3 ද ෙගන යè 
ලැ»ය. @:R අSTවා@ක= අjy ව.zකරණය (lishentsy) ÕෙලvBපාටනය කර දැyණ, සා Õjක ෙගා:පල 

ශxyකය%ට පනවා T” වසර පහකට අÇ @ර දÀව= ද නවBවා දැyණ, 1932 අෙගv!F 27 වැXදා †Tය යටෙB 

@ර දÀව= Xයම ® T`ණ 37,000 ක H-ස3 කZ% Xදහ! කරè ලැ»ය, “:ෙcෂෙය% අවතැ% Aව%” ෙU 

@:R අSTවා@ක= නැවත !ථාපනය කරන ලt, සහ Hටමං කරන ල\දQ%ෙU දරැව%ට ඉහළ අධkාපනයට 
අවසර ෙනාලැෙබන ෙ! හැෙදන ලද ෙවන!ක= ප≠TපBT රVගB †Tය ද නැවැB:ණ. ඒවා FZ% ප≠T:රැ\ධ 

ඵල:පාක අB:ණ. උදාහරණය3 වශෙය% Hටමං කරන ලද {ලා3, Hටමං Wéෙම% වසර පහකට පóව 

නැවතB @:R අSi% !ථාHත A අයට ඔQ% නැවත පtංà A ප≠ෙ\ශෙය% Hට® ය%නට තහන= කර%නට 
අවසානෙ2 @\ධ :ය. ම%ද, ඔQ%ට අSi% නැවත ලැ`Ä ගම% ඔQ% ඔQ%ෙU ග=මාන බලා HටBව ය%නට 

පට% ගB බැ:X. ඒ Xසා :සඳ%නට ෙනාහැW ප≠cන ගණනාව3 හටෙගන Tìණ: ඔQ%ට සාÕjක 

ෙගා:ෙපාළට එකF ෙව%නට අවසර ෙදනවාද? ඔQ%ෙU බÇ බාjරාtය සහ Xවාස රජයට පවරාෙගන Xසා දැ% 

ඔQ% õවB:ය |BෙB ෙකාතැනකද? 8ඩනෙ2 ත.කය ඉඩ Ñ%ෙ% W≥යාව$ෙ2 óØ :රාමයකට පමÖ: ආෙයB 
ආප!සට යා හැWයාව3 ෙනා®ය. 

 !ටාඛාෙනාවSî (Stakhanovite) වkාපාරය HZග%නට ආMÇව iරණය Wéම Xසා සමාජය සහ ෙර�මය 

අතර ෙනා-!ó= බව තවB ෙබෙහ:% වැ7 Aෙ2ය. එය න= ® T`ෙM අ%ෙµ !ටාඛාෙනාÜ නමැT, අflරැ 
සාÕjක ප≠යBනය සහ නැවත සං:ධානය |F A W≥යාව$යW% ගR අ“රැ X¶පාදනය දාහතර ÆණයW% වැ7 

කර%නට සමB Aවා නyX. ඵලදාLBවය ගැන දැවැ%ත ෙමෙහ|ම3 ඇරÛණ. 1935 ෙනාවැ=බ. මාසෙ2 ' 

ෙමා!කÜ j “ෙපර^ගා‹ ශxyකය%ෙU ස=ම%තOණය” පැවැB:ණ. “ඉං�ෙ%රැව%ෙU, තා3ෂණෙÜ'%ෙU, සහ 
කළමනාකරැව%ෙU NරැmරැÑ ෙවන! ෙනාවන හැtයාෙව% ගැලෙව%නට වkාපාරෙ2 දැ7 :lල®ය හැtයාව සමB 

® ඇත,” යැS !ටා$% :@%ම උ]lපා ද3වන ලt. සැබැ:%ම, එවක පැවT ෙසv:යî කා.yක අංශෙ2 !වභාවය 

අèව, ෙ= !ටාඛාෙනාÜ tනය%, සTය%, සමහර :ට දශකය% පවා, හ›%වා'ම X¶පාදනයට දැ7 ඍනාBමක 

ඵල:පාකය3 අB කර Ñ%ෙ%ය. උපකරණ ඉතා ඉ3මÖ% ෙග® යන ලt. වැඩෙපාෙŒ හt@ අනFරැ :ශාල 
වශෙය% ඉහළ යන ලt. X¶පාදන වැ7 A හැම අව!ථාවක ' ම පාෙ‡ ඉ% පóව ෙනාවැළැ3:ය හැW ෙල@% ආ 

X¶පාදන පහළ බ@න කාලය3ද අB :%ෙ;ය. 1920 අග ' T`ණ :ෙcෂඥ (spetseedstvo) ෙBමාවට ආපó 
H:ෙසන අ කාé% නැවතB ආ.ôක Ñ¶කරතා සඳහා වරද පටව%නට ෙසායා ගBෙB කළමනාකාර තනFරැ 

අතරට -ංගාෙගන @6න, :ෙcෂෙය%ම ඉං�ෙ%රැව% සහ :ෙcෂඥය% යන ඊXයා කඩාකlපRකාé%ටS. 
නැවතB, !ටාඛාෙනාවSîවා'% ගැන W@Ñ සැකය3 ඉt-පB කෙŒ න= ෙහv X¶පාදන -\මෙ2 W@Ñ කැ¤ම3 

@\ධ කෙŒ න=, ෙහv W@Ñ තා3ෂÖක ෙදvෂය3 Xසා වැඩ නැවiම3 @\ධ Aෙ2 න=, එය ප≠Tෙරvධ W≥යාව3 

හැ6යට සැලWණ. 1936 වසෙ. පළs මාස හෙ2 ' කා.yක 3ෙ¶තOෙ2 කළමනාකරැව% 14,000 කට වැ7 

සංඛkාව3 කඩාකlපRකාé% හැ6යට අB අඩංÆවට ගැXණ. !ටා$% ෙ= !ටාෙනාවSîවා'% ෙමෙහ|ම 
‘ෂණෙ2 නව රVRල3 tයB කර%නට ෙයාදා ගBෙBය. එය සදහටම මහා ‘ෂණය නy% @j ෙකෙරè ඇත. 

 RTsKhIDNI, 17/162/17; Khlevnyuk, Politbyuro: Mekhanizmy, p. 154; Werth and Moullec, Rapports secrets soviétiques, pp. 376-377.31
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10 මහා &ෂණය (1936-1938) 

 මහා $ෂණය ස)බ+ධෙය+ මහ. රා0ය1 2යැ4 ඇත. එය ෙස9:ය; <=යනෙ? “එෙස9AෙB රාජාDපතFය 

සමය,” (Ezhovshchina) Kයාද හැM+NO. =ෙකාලාR එෙSA (Nikolai Ezhov) NKVD  බාරව UV කාලය (1936 

සැ[තැ)බ\ Uට 1938 ෙනාවැ)බ\ ද1වා), ෙස9:ය; සමාජෙ? සෑම ම;ටමK+ම, ෙපා2V`<ෙර9ෙA Uට 4aෙ? b 

අdලා ගැෙනන සරල fරවැUෙයg ද1වා Uයdල+ටම hඩනෙ? ඵල:පාක දැkනා යැR lම =සැක සතFයK. 

දශක ගණනාව1 යන nරැ මහා $ෂණෙ? ෙශ9කා+තය =හඬ බැ:+ ෙග4 pෙ?ය. බටqර rsෙA 1936 
අෙග9SnෙA, 1937 ජනවාuෙ?, සහ 1938 මා\nෙA ෙමාSකA q පැවv :Swත මහජන නx nන1 පමO. ඒ 

ෙල=+ෙB l\vම. qතවn+ (Uෙනා4A, කැමෙනA, =ෙකාලාR ෙකzSV+SK (Krestinsky), uෙකාA, 

{යෙටාෙකාA, ර|ෙඩ1, සහ }ඛu+ ඔN+ අතර Äහ) යන {ÅගැÇමට පාතÉ Äව+ට, ෙටÑා;SKවාb+ සහ 

Uෙනා4Aවාb+ යැR ෙල=+ :U+ ද1Öණාංශ ෙටÑා;SK පáවණතා ඇv අය යැR සලකන ලද අය සමඟ හNෙd 
ෙස9:ය; ආäxව ෙපරල+නට ෙහ9 එq නායකය+ ඝාතනයට, ධනවාදය නැවත Sථා{තයට gම+තÉණ, සහ 

කඩාක[පdකාç Kzයාවල =යැéම, U.S.S.R. q හèදාෙA ත.වයට රහUගතව හා= Kçම, :ෙêශ බලය+ 

සහාෙය+ <1ෙ\නෙ?, ෙබලාරෑS, ෙජ9\ëයා, ආ\ෙ)=යා, සහ ඈත ෙපරaග ෙස9:ය;  සහ ෙස9:ය; <=යනය 
කඩ+නට උîd ඇට4ම ස)බ+ධ නx ගැනR. 

 දැවැ+ත ෙලU+, ෙAaකාවක aග හැෙරන ෙම+ =රෑපනය කරw+ පැව.Ä ෙමාSකA වල නx :භාග යk 

ඒ ගැන ඇS ගසාෙගන UV :ෙêශ =ç1ෂකය+ෙB ඇS ෙවන. පáෙêශ වල Uêධ ෙවන කට<n ව2+ ෙවනතක 
යව+නට ඉතා කා\ය1ෂම ෙලU+ සම. Ä පáෙය9ගයK. ෙ) =ç1ෂකය+ ඒ ෙවêb ද gලා1හරණය, සාගතය, 

කඳNරැ කzමය ෙගාඩැනòම, සහ 1936-1938 nල Sටා2+ ඔöෙB පáධාන :රැêධකරැව+ට එෙරqව ෙගන pය 

ෙêශපාලන සටෙ+ අවසාන ජව=කාවට වඩා ෙලාg ෙදය1 ෙනාÄ වසර දහය1 පමණ කාලෙ? Ä Uêõ+ ගැන. 

=හඬව UV අයR. ෙමය Sටා2+වාදෙ? නx :භාගය1 නැvව පැය 24 K+ මරා දැwය හැK “ත\wෙඩා\” 
=ලධාçවාදෙ? සහ :[ලවෙ? ෙපාෙරා+r ෙවkෙව+ හැමදා ෙපÇ UV ෙල=+වාb ආbතමය+ අතර බල 

අරගලෙ? අවසානය සටහ+ කෙûය. 

 1936 b පáකාශනය Ä ෙටÑා;SKෙB “:[ලවය පාවා bම,” q සඳහ+ පáධාන අදහS ව2+ ර|ෙගන 
කnවරෙය1 1936 ü2 27 වැ=දා පáංශ aනපතා fව.පත1 Ä Le temps q පáධාන 2{යK+ ෙම ෙS KයR: 

“රැUය+ :[ලවය දැ+ එq ත\wෙඩ9\ <ගයකට {:ස ඇත. {:nරැ මා1Sවාb අR°යෙලාëයක 

පáාෙය9pක.වය1 නැvකම ගැන සහ :¢ව :[ලවයක wථFාව Sටා2+ හ£නාෙගන vෙ§. ෙහාඳ සමාජවාaෙය1 

හැVයට, ඒ. ඒ Uයdලටම වැ°ෙය+ සැබෑ ෙêශෙ[áwෙය1 හැVයට, අR°යෙලාëය සහ wථFාව යන ෙදෙක+ම 
රටට එdල වන අනnරැ ගැන ඔö දැkව.ව UVR. ධනවාදෙය+ ඉතා ඈතක ඇv hතෘත+තÉවාදය1 ය) 

ආකාරයක පá}êධ ආඥාදායක.වය1, ඒ. ඒ හා සමාන ඈතK+ ඇv සමාජවාදෙ? පuකdපන අêßතය1 

ඔöෙB Uqනය :ය හැKR.” 

 එයාකාර අදහස1 1937 ජනවාu 30 වැ=දා L’echo de Paris fව.පෙත+ දැ1:ණ. එය තරමක :©තÉ සහ 

ගරැසරැ නැv පදවහෙර+ :ය: “අර නැහැa™ච ෙජ9\ëයාkවා, ‘`q≠Æ අRව+', ‘මහා hට\’, සහ ‘ෙදවැ= 
කැතu+,’ යන අයෙග ම;ටමට එයාට. ෙනාදැkව.වම එකnෙවලා. ඔö nර+ කර දමන :[ලවකරැව+ 

ඔN+ෙB අමාkÖක අරèණ ෙවkෙව+ aගටම qතවාb Ä අයR, aගටම :නාශ කරන ආසාවK+ {u™ච :යරැ 

w=ෙහ1.”  1

 Quoted in Nicolas Werth, Les procès de Moscou 1936-1938 (Brussels: Complexe, 1987), p. 61.1
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 “1936 Uට 1938 ද1වා ප1ෂ නායකය+ සහ සාමාëකය+ට එෙරq Uêධ Ä ෙබාෙහ9 ÇතFාk±ල ෙනාවන 
Kzයා,” ගැන කඩnරාව අවසානෙ? ඉව. ෙව+ෙ+ 1956 ෙපබරවාu 25 වැ=දා කෘ¢ෙචA ඉauප. කළ “CPSU q 

:Uවැ= ෙකාංග¥සයට ඉauප. කරන රහUගත වා\තාව” nÅ+ පමO. ඊ ළඟ වසර Kqපෙ? b, නායකය+ 

සංඛFාව1, :ෙ¢ෂෙය+ම හèදාෙA, fනරැ.ථාපනය කරන ලa. ඒ. සාමානF :+aතය+ ගැන è=වත ර|lම 
ap+ aගටම Uêධ :ය. 1961 ඔ1ෙත9බ\ මාසෙ? :U ෙදවැ= ප1ෂ ෙකාංග¥සෙ? b, “මහා  ම\දන… සරල අවංක 

ෙස9:ය; fරවැUය+ට ද බලපාන ලදැR,” Kයා කෘ¢ෙචA පáUêDෙ? {Åග.ෙ.ය. ඒ. ඒ ම\දන වල පuමානය 

ගැන, ඔö සහ ඔöෙB පර)පරාෙA අෙනg. ෙබාෙහ9 නායකය+ ඒවාෙ? ෙපෟêග2කවම =යැé U∏ම ගැන 

è=වත ර|lය. 

 1960 ගණ+ අග ෙවêb, සංකzමOකය+ අv+ පළ Ä පáකාශන වල සහ කෘ¢ෙචA ෙගන pය ස+qMයා 

වසර වල b ෙස9:ය; පáකාශනය+q පළ කරන ලද, බටqරට පැwO ෙස9:ය; fරවැUය+ෙB ඇU+ rs සා1Ö 

මත ඉvහාසඥ ෙරාබ; ෙකා+gෙවS; :U+ මහා $ෂණෙ? ෙපාr සැKdල1 è2+ම ඉauප. කෙûය. බල 
වπහය ගැන සහ :+aතය+ සංඛFාව ගැන ඔöෙB සමහර අkමාන අනnරැව =¢පáභා කර ඇත.  2

 ෙකා+gෙAS;ෙB කෘvය =සා $ෂණය ෙකාතර) ෙ1+∫යගත පáපංචය1 ෙව+ෙ+ ද ය+න ගැන, 

එ+ෙසාA සහ Sටා2+ ග. ßwකා ෙමානවාදැR Kයා., :+aතය+ සංඛFාව ෙකාතර)දැR ගැන., මහා :වාදය1 
හට ගැ=ණ. සංෙශ9ධනවාb පාසැෙd ඇෙමuක+ ඉvහාසඥය+ Kqප ෙදෙන1ද 1936-1938 <ගෙ? Uêõ+ 

Sටා2+ :U+ ≠පç1ෂාකාçව සැල≠) කෙûය ය+න පá¢න කළහ. ඒ ෙවkවට මධFම අDකාç+ සහ එ+න 

එ+නම තව. බලව.ව UVන පuSථාÇය අDකාç+ අතර වැ°ෙවන ෙනාස+≠+ වාතාවරණය ගැන වැ°ෙය+ 

ද1වw+, එෙSම පමණට වැ° උෙදF9ගෙ? අවSථා ෙව+ කර ද1වw+, පuSථාÇය අDකාç+ $ෂණය 
පව.වාෙගන යෑම සඳහා `2ෙද+නට අෙ+ක Äව+ ෙසායාග.ෙ. ඔN+ ෙවත $ෂණය එdල 4ම ෙවනතක 

හරවා යව+න යැR, 1936-1938 ම\දන වල ≠:ෙ¢ª පuමාණය පැහැa2 කර+නට ඔN+ උ.සාහ කළහ. 

ෙමයාකාරෙය+ පuSථාÇය =ලධාç+ ෙපාr හnරාට එෙරq අරගලෙ? b තම+ =v :පර)ºΩව සහ දළදæ 
ෙලU+ UVනවා යැR මධFම අDකාç+ට ෙප+ව+නට වෑය) කළහ.  3

 තව. :සංවාදය1 පැන නැøෙ+ :+aතය+ සංඛFාව ස)බ+ධෙය=. ම+ද, ෙකා+gෙවS; සහ ඔöෙB 

අkගාwකය+, මහා $ෂණය =සා w2යන 6 1 අ. අඩංîවට ග.තා යැR ද, w2යන 3 1 ෙව° තබා මරා දමන 
ලêෙêය යැR ද, w2යන 2 1 කඳNරැ nළ b wය යන ලêෙê යැR ද Kයා UVයහ. සංෙශ9ධනවාb ඉvහාසඥය+ 

ෙ) සංඛFා ය) තරමකට වැ° කර ෙප+වා ඇතැR සලකv. 

 ෙස9:ය; fරාෙdඛනාගාර යා+තමකට ෙහ9 :වෘත 4ම =සා ෙ) ඉvහාසඥය+ට අ¿. එÅයK+ මහා 

$ෂණය දK+නට ඉඩ පාදන ලa. ෙවන. අධFයන :U+ ෙස9:ය; ඉvහාසෙ? දැ°ම ෙd හැ¡ වසර ෙදක ගැන 
Ä ෙ) අ¬රැ ෙලසK+ සංl\ණ සහ ෙ√දÇය Ä කතාව ගැන දැනටම. ආප≠ {යවර තබා ඇත. ෙමතැන අෙ[ 

අරèණ වkෙ? වාදෙය+ මn කරන ලද සමහර පá¢න ගැන :මසා බැΩමR. එන) :ෙ¢ෂෙය+ම, $ෂණය 

ෙකාතර) rරකට ෙ1+∫යගත පáපංචය1 Äවාද, සහ :+aතය+ෙB ව\ƒකරණය+ සහ සංඛFාව+ ගැනR. 

 $ෂණය ෙ1+∫යගත Kçම ගැන පá¢නෙ? b, සා≈qක ම\දන ෙපා2V`<ෙර9ෙව+ම, ප1ෂෙ? ඉතා ඉහළ 

ම;ටෙම+ම ග., :ෙ¢ෂෙය+ම Sටා2+  :U+ම ග. ≈2ක.වෙ? පávඵලය බව දැ+ ලබා ගත හැK 4

ෙපා2V`<ෙර9ෙව+ ලැෙබන සටහ+ තහNරැ කරv. දැ°ම ෙd හැ¡ ම\දනය, “කÅ+ gලා1ව UVයN+, 
අපරාධකරැව+, සහ අෙනg. ෙස9:ය; :ෙර9õකාරකය+ nර+ Kçම සඳහා 1937 අෙග9Sn Uට 1938 මැR 
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Rogovaya, “Les sources archivistiques des organes dirigeants du PC(b)R,” Communisme, nos. 42-44 (1995), 15-34.
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ද1වා ඛල ෙමෙහ<ම සං:ධානය Kçම සහ Kzයාකර4ම මධFම සහ පuSථාÇය ඒජ+තවල ඒ ඒ ßwකා ගැන 
මනා ෙහÅදරAව1 කරR.  5

 1935-36 ආර)භෙ? b, {ටමං කළ qටf-gලා1 අයෙB අවසාන ඉරණම දැෙවන පá¢නය1 Äෙ?ය. ඔN+ට 

=\ෙê0ත කරන ලද තැ+ ව2+ ඉව. Kçම සඳහා =තර =තර Çv පැනNනද, ෙ) “:ෙ¢ෂෙය+ අවතැ+” Ä 
අය =දහS ශ∆wක සා≈qකෙය+ ෙව+කර හ£නා ගැÇම කzමෙය+ අපහ≠ Äහ. 1936 අෙග9Sn මාසය ද1වන 

වා\තාවක îලාB පuපාලනෙ? පáධා=යා, රැෙඩාd« බ\ම+ (Rudlof Berman) ෙමෙS 2»ෙAය: “ඔN+ව èර කර 

තැෙබන ඉතා 2qd අ+දෙම+ වාU ෙගන, ‘:ෙ¢ෂෙය+ අවතැ+’ fêගලය+ ෙබාෙහාමය1 දැ+ කාලයක Uට 

=දහS ශ∆wකය+ෙB කäඩාය) වල ද ෙSවය කරw+ UV අයR, දැ+ ඔN+ෙB වාසSථාන අ.හැර දමා pq+. 
ඔN+ ෙත9රා ෙව+කර හ£නා ගැÇම එ+න එ+නම අපහ≠ ෙවw+ පව…. සැබැ:+ම ඔN+ සමහර ෙදෙනgට 

:ෙ¢ෂ gසලතා ඇv බැ:+ ඔN+ කළමනාකරැව+ හැVයට වVනාකම1 ඇv අයR. එෙSම ඔN+ ෙබාෙහ9 

ෙදෙනgට ගම+බලපතÉ ලබා ගැÇෙ) හැKයාව ඇත. ඔN+ ෙබාෙහ9 ෙදෙන1 =දහS ශ∆wකය+ සමඟ :වාහ 4 
ද UVv, දැ+ ඔN+ට =වාස ද අRvR.”  6

 කා\wක වැඩෙපාළ වල වාසSථානය =යම 4 v}ණද, ෙ) “:ෙ¢ෂෙය+ අවතැ+” Ä අයෙග+ ෙබාෙහාමය1 

දැ+ පuSථාÇය වැඩකරන ජනතාව සමඟ wශ∆ ෙව+නට පට+ ග.තද, අෙන1 අය ඈත පළා. ෙවත පළා pයහ. 
ෙ) පැන-pයN+ හැVයට හැM+ෙවන ලද ෙබාෙහාමකට බලපතÉ ෙනා4ය. ඔN+ට වාසSථාන ෙනා4ය. ඔAö 

ෙබාෙහ9 පáධාන නගර වලට krරැව එ+න එ+නම වැ°ෙය+ දK+නට ලැ}ණ, සමාජෙය+ ප+නා දැ≈ කාරකය+ 

UV සහ ≠À අපරාධකරැව+ UV කd2 වලට එකn Äහ. 1936 UUරෙ? b සමහර ආඥාදාය1තවෙ? පැවv 

Sථාන (komandatury) ගැන පැවැ.Ä :පර) ව2+ අõකාç+ෙB ඇS වලට {áය ෙනාÄ ත.වය+ ෙහÅ Äහ. 

උදාහරණය1 වශෙය+ ආ\ඛ+ෙගdS1 පáෙêශෙ? ජනපදවාÃ+ හැVයට පaං© කරවන ලද 89,700 + එq ඉvu 
4 UVෙ? ör 37,000 1 පමණK. 

 gලා1 කඩාක[පdකාරෙය1 වFාපාරයකට uංගා ග+නට සම. 4ම., gලා1 මං පහර+ෙන1 4aවල 

සැuසර+නට සම. 4ම. යනාb අදහS ව2+ fරවාග. ෛචතUකය nÅ+ ෙ) “ව\ƒකරණ” ෙයාදාෙගන 
Sටා2+ :U+ 1937 ü2 èල b වචං=ක ෙලU+ සැල≠) කළ මහා ම\දÇය ෙමෙහ<ෙ) ෙ1+ŒSථානය බවට 

ප.4ම පහදාග+නට මඟ පාදා ෙදR. 

 1937 ü2 2 වැ=දා ෙපා2V`<ෙර9ව :U+ පuSථාÇය අDකාç+ ෙවත ෙට2ග¥ෑමය1 යවw+ අණ කළ 
UVෙ?: UයÀ gලා1 සහ අපරාධකරැව+ වහාම අ. අඩංîවට ගත <nR… ෙටÑාRකාවක [පළාෙ. ප1ෂ èd 

ෙdක), ඇෙට9= බලය ඇ.තා සහ පළාෙ. NKVD  පáධා=යා, ෙකාwසෙ)  UVය <nR] නx :භාගයK+ ප≠ව 

වැ°ෙය+ම පávප1ෂ අයව ෙව° තබා මරා දැwය <nR, සහ අxෙව+ KzයාºΩ ඒ. තව rරට. පávප1ෂ 

කාරකය+ {ටමං කළ <nR… ෙටÑාRKෙ? UVෙ? කNද Kයා. සහ ෙව° තැ— සහ {ටමං කළ සංඛFාව+ ගැන., 
aන පහ1 ඇnළත :Sතර ලබාගැÇම මධFම කwsෙA අෙ[1ෂාවR.” 

 ඊ ළඟ සv Kqපය ඇnළත b මධFම අDකාç+ට පuSථාÇය අDකාç+ :U+ එවන ලද “සංඥක ද.ත” 

ලැ`ණ. 1937 ü2 30 වැ= aන දරන ෙමෙහ<) ආඥා අංක 00447 අkව එෙස9A :U+ ස)පාදනය කරන ලද 
පදනම මත, ඔö එaනම ෙපා2V`<ෙර9ව ෙවත අkමතය සඳහා ඉauප. කර v}O. ෙ) :ෙ¢ෂ ෙමෙහ<ෙ) b 

259,450 1 ජනතාව අ. අඩංîවට ෙගන, 72,950 කට ෙව° තබා මරා දමන ලa.  ෙබාෙහ9 පළා . තවම. 7

ඔN+ෙB ගණ+ බැΩ) මධFම අDකාç+ට එවා ෙනාv}ණ බැ:+ ෙ) සංඛFා =¢©ත ෙනාÄහ. gලා1හරණ 
ෙමෙහ<) කාලෙ? b ෙම+ම, UයÀ පළා.වලට ෙ) ව\ƒකරණ ෙදෙක+ම, එන) ෙව° තැ`ය <n සහ {ටමං 

කළ <n වශෙය+, ෙක9ටා පáමාණය+ දැk) bම Uêධ :ය. 

 ෙමම ෙමෙහ<මට ල1 Ä î[ත සමාජ-ෙêශපාලන කäඩායම ක2+ ගණනයට කළාට වඩා ඉතා මහ. 

ව\ƒකරණ ව2+ පැවv බව සැලKය <.තK. “qටf-gලා1” සහ “අපරාõ කාරකය+,” v`යb, “සමාජමය 
අනnරැදායක කාරකය+,” “ෙස9:ය; :ෙර9õ ප1ෂවල සාමාëකය+,” “qටf ;සා\ U:d ෙSවකය+,” සහ “රn 

 Trud, 4 June 1992.5

 GARF, 9479/1/978/32.6

 Trud, 4 June 1992.7
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èරකරැව+,” යනාb+ද ඇnළ. Äහ. ෙමම ව\ƒකරණය1 ඕනෑම සැකකරැෙවgට, ඔö ප1ෂ සාමාëකෙය1 
Nව., පá}êධ සමාජෙ? සාමාëකෙය1 Nව., නැ.න) සාමානF ශ∆wකෙය1 Nව., =දහෙS ෙයදා ගැෙනන ලa. 

GPU  සහ  NKVD  q අදාල කා\යාල වලට සැකකරැ ව+ෙB ලැRSn හදාග+නට සහ ඒවා කාΩනව පව.වා 

ග+නට වසර ගණනාව1 ලැ” v`ණ. 

 1937 ü2 30 වැ=දා ෙමෙහ<) =යමය nÅ+ පuSථාÇය නායකය+ට ෙමාSකA ෙවv+ nර+ කර දැwය 

<n සැකකරැව+ෙB තව. ලැRSn ඉdලා UV+නට අRvය ලැ`ණ. ෙක9ටා {ර4ම සඳහා කඳNරැ ෙවතට {ටමං 

Kçම ෙහ9 මරණයට =යම කළ fêගලය+ෙB පNdවල අයව. අ. අඩංîවට ගැÇමට හැKයාව ලැ`ණ. 

 අෙග9Sn මාසය අවසානෙ? b, ෙක9ටා ඉහළ යව+න යැR තa+ ෙදාS පවරන ඉdΩ) ගණනාව1 
ෙපා2V`<ෙර9වට ලැ`ණ. 1937 අෙග9Sn 28 Uට ෙදසැ)බ\ 15 ද1වා ඒ අkව  ::ධාකාර වැ° කරන ෙය9ජනා 

අkමත කරk ලැ”ය. තව. 22,500 1 ෙව° තබා මරණ ලද අතර තව. 16,800 1 කඳNරැ ෙවත යවන ලදහ. 

1938 ජනවාu 31 වැ=දා NKVD q උUගැ+4ම යටෙ. තව. 57,200 1 ද1වා ඉහළ යැ4ම අkමත කරන ලa. 
එR+ 48,000 1 ෙව° තබා මරා දැ‘මට =යwත Äහ. ඒ UයÀ ෙමෙහ<) 1938 මා\n 15 වැ=දා ෙවêb අවස+ 

Kçමට =යwතව v`ණ. කÅ+ වසර වල b ’êධකරණය+ට Kqප වතාව1 ල1ව UV පuSථාÇය අDකාç+ 

අතර ඔN+ෙB උෙදF9ගය ෙප+ව+නට <ö≠À Ä එq නව ෙSවකය+, නැවත වතාව1 සංඛFාව+ ඉහළ 
යව+නට යැR උêයාචනය කළහ. 1938 ෙපබරවාu 1 වැ=දා Uට අෙග9Sn 29 වැ=දා ද1වා, ෙපා2V`<ෙර9ව 

:U+ ෙ) ඉdΩ) අkමත කළහ. එR+ තව. සැකකරැව+ 90,000 1 nර+ කර දම+නට අවසරය ලැ}O. 

 ෙ) ආකාරෙය+, මාස හතරකට සැල≠) è2+ කළ ෙමෙහ<ම වසරකට වැ° කාලය1 fරා පැවvණ. è2+ 

සැල≠) කළ ෙක9ටාවට වඩා 200,000 1 ජනතාව1 ඉ+ ඵල:පාක අ. :+ඳහ.  වැරa සමාජ පáභවය1 ඇතැR 8

සැකයට පාතÉ Ä ඕනෑම ඒlය fêගලෙය1 :+aතෙය1 :ය හැK Äෙ?ය. මාR)බඩ කලාප වල ÷ව. Ä ජනතාව 

ෙම+ම {ටර|Vය+ දැන හ£නන අය., ඔN+ ෙකාතර) rරSතර ෙලU+ දැන UVයා Nව., :ෙ¢ෂෙය+ම ෙගාrරැ 

:ය හැK අවදානමට වැsණහ. ෙ\°ෙය9 ටÑා+S‘ටරය1 අRv අෙය1, èêදර එකn කළ අෙය1, එSපැර|+ෙට9 
කතා කළ අෙය1, වැ= ජනතාව රහS ඔ.n සැප◊ම ගැන ෙච9දනා එdල 4මට දැ° අවදාන) ත.වය+q ප≠ 

Äහ. 1937 ෙදසැ)බ\ 21 Uට අෙග9Sn 6 ද1වා, ෙමෙහ<) ආඥා අංක 00447 + පට+ ග. ආකාරයට සමාන 

ෙලසK+ අxම වශෙය+ ෙමෙහ<) දහය1 පමණ aය. කළහ. ෙපා2V`<ෙර9ව සහ NKVD nර+ කර දැ‘ෙ) 
කäඩාය) :U+ ඔ.nකරැව+ නැ.න) “රජය ෙපරළා දැ‘මට තැ. කර+න+” හැVයට ජාvෙය+ ජාvයට න) 

කළහ: ජ\ම+, ෙප9ල+ත, ජප+, ෙර9ෙ)=යාkව+, ÿ+ල+ත, 2nෙA=ය+, ලැ;:ය+, ƒ¥1, සහ n\K. මාස 

පහෙළාවක කාලය1 fරා, 1937 අෙග9Sn Uට 1938 ෙනාවැ)බ\ ද1වා ෙ) රහS ඔ.n සපයන :ෙර9õ+ 

ම\දනය කරන ෙමෙහ<) ව2+ ල1ෂ හතර1 පහ1 පමණ ජනතාව1 අ. අඩංîවට ගැ=ණ. 

 ෙතාරnරැ ය) පáමාණය1 ෙසායාගත හැK ෙමෙහ<) අතෙර+ (එය තවම. ස)¬\ණ ෙනාමැත; වඩා.ම 

රහS සටහ+ vෙබන සහ ඊට. වැ° රහS සහ ප\ෙ?ෂකය+ට වැÃ  පවvන, qටf KGB  සහ රැ Uය+ 

ජනාDපvවරැ+ෙB fරාෙdඛනගාර ව2+) ෙ)වා ඉauප. කළ හැKR: 

• 1937 ü2 20 aන “ජාvක ආර1ෂාව හා ස)බ+ධ UයÀ කා\යාවල ෙSවය කරන ජ\ම+ ජාvකය+ nර+ 

කර දැ‘ම” ෙමෙහ<ම 

• 1937 සැ[තැ)බ\ 19 aන “ඛා`+ (Kharbin) ෙවv+ මA`මානය කරන ලද ජප+ ජාvකය+ෙB පêධvෙ? 
UයÀ තÉSතවාb+, රජය ෙපරéෙ) gම+තÉණකරැව+, රහS ඔ.n සපය+න+ෙB nර+ කරන” ෙමෙහ<ම  

• 1937 අෙග9Sn 4 වැ=දා aය. කරන ලද “ජප+ ෙකාසැ1 සං:ධානෙ? ද1Öණාංශමය හèදාව nර+ Kçම,” 

ෙමෙහ<ම, එR+ 1937 සැ[තැ)බ\ Uට ෙදසැ)බ\ ද1වා 19,000 කට වැ° ජනතාව1 wය pයහ. 

• 1937 අෙග9Sn 15 b NKVD  ආඥා අංක 00486 + පට+ ග., “ජනතා හnර+ෙB පNdවල අය ම\දනය,” 
ෙමෙහ<ම 

 Oleg Khlevnyuk, Politbyuro: Mekhanizmy politicheskoi vlasti v 1930-e gody (The Politburo: Mechanisms of political power in the 8

1930s) (Moscow: ROSSPEN, 1996), pp. 208-210.
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 ෙ) ඉතා අස)¬\ණ ලැRSnව ෙපා2V`<ෙර9ව :U+ Çv පැන4ෙම+ සහ NKVD  කා\යාල :U+ ඉs 
කරන ලද ෙමෙහ<)වල ≠À ෙකාටසක ලැRSnව1 පමO. එR+ මධFගත ෙලU+ 1937 සහ 1938 වසරවල b 

ෙගන pය මහා ම\දනෙ? Sවභාවය ඉSමn කර ද1වR. ෙ) Kzයාව+, මධFම අDකාuය :U+ …රණය කර 

පuSථාÇය අDකාç+ :U+ Kzයාවට නංවන ලද, —gලා1හරණය, ටN) ’êධකරණය, :ෙ¢ෂඥය+ දඩයම— 
යනාb අෙන1 UයÀම Kzයා ෙම+ Uêධ Äෙ? පuSථාÇය පáජාව nළ පමණට වැ° ෙ√දÇය ෙලසK=. මහා 

$ෂණයට ප≠ව, එෙස9AෙB රාජාDපතF සමය (Ezhovshchina) යටෙ. පමණට වැ° තරw+ Uêධ Äෙ? ෙකෙSදැR 

Kයා තn ෙසායා බල+නට ට\කෙම=Sතා+ ෙවතට ෙ1වල ෙකාwසම1 යවන ලa. w2යන 1.3 1 (ෙස9:ය; 

ජනගහනෙය+ Uයයට 0.7 1) වාසය කළ ෙ) gඩා ජනරජෙ? NKVD ෙටÑාRK ව2+ 1937 අෙග9Sn Uට 1938 

සැ[තැ)බ\ ද1වා “qටf gලා1, අපරාධකරැව+, සහ ෙවන. ෙස9:ය; :ෙර9õ කාරකය+, ”nර+ කර දැ‘ම” 
ෙමෙහ<ෙ) ෙකාටස1 හැVයට 13,259 1 වරදකරැව+ හැVයට …+r කරන ලa. එR+ 4,037 1 ෙව° තබා මරා 

දමන ලa.  ෙමාSකA :U+ =යම කළ ෙක9ටා 6,227 (සමSත …+r සංඛFාව), සහ 3,225 (සමSත ෙව° තබා මරා 

දැ‘ෙ) සංඛFාව) Äහ.  රෙ; අෙන1 සෑම පáෙêශයකම පාෙ¤ ෙමයාකාරෙය+ම පමණට වැ°ෙය+ ම\දනය Uêධ Ä 9

ආකාරය ගැන අෙයgට ඉතා පහ≠ෙව+ Uතා ගත හැKR. ෙමය ෙක9ටා කzමෙ? Sවභා:ක පávඵලය :ය. මධFම 

අDකාuෙය+ සහ =ලධාuවාa පávචාර ව2+ එන සැල≠) සහගත =යම වලට අkව වැඩ Kçමට U:d 

ෙSවකය+ව වසර ගණනාව1 vSෙS ෙහාM+ හැඩගසා v`ණ. ෙමාSකA ව2+ එන අණ සහ තමනට ඉහÅ+ 
UVන =ලධාç+ෙB කැමැ.තට වැ°ෙය+ සහ එය gම1දැR Kයා හැMනෙගන U∏මට පuSථාÇය =ලධාç+ 

öරැ4 UVයහ. 

 Sටා2+ :U+ =g. කළ, ෙපා2V`<ෙර9ව :U+ අkමත කළ, තව. සටහ+ මාලාව1 ද ෙ) ස≈ල 

ඝාතනෙ? මධFගත Sවභාවය :දහා ද1වR. ඒ ෙපා2V`<ෙර9ෙA අDකරණ කට<n ෙකාwසම :U+ සකS කරන 
ලද දæව) =යම කළ <n ජනතාවෙB ලැRSnR. ≠{u උසා:ෙ? හèදා උපෙêශක මäඩලය ෙවතට, හèදා 

උසා: ෙවතට, නැ.න) NKVD  q :ෙ¢ෂ මäඩල ෙවතට පèÆවන ලද ජනතාවට r+ දæව) Uයdල 

ෙපා2V`<ෙර9ෙA අDකරණ කට<n ෙකාwසම :U+ කÅ+ …රණය කරන ලද පua Uêධ Äහ. ෙ) ෙකාwසම, 
එෙස9A :U+ම එq සාමාëක.වය දරන ලêද, අxම වශෙය+ ලැRSn 383 1 Sටා2+ෙB සහ ෙපා2V`<ෙර9ෙA 

අ.ස+ සඳහා බාර b ඇත. ෙ) ලැRSnවල ප1ෂ නායකය+ෙB ෙහ9 සාමාëකය+ෙB න) ෙම+ම ක\මා+ත 

1ෙ‹තÉෙ? සහ හèදාෙA UV පáUêධ fêගලය+ෙB ද ඇnÀව 44,000 කෙB න) ඇnළ.ය. එR+ අxම වශෙය+ 
39,000 කට මරණ දæවම =යම Äහ. Sටා2+ෙB අ.සන ලැRSn 362 ක යV+ aSෙA. ෙමාෙලාෙටාAෙB අ.සන 

373 ක ද, 12ෙම+; ෙවාෙරාÖෙලාA (Kliment Voroshilov) ෙB අ.සන 195 ක ද, කගෙනා:™ ෙB අ.සන 191 ක 

ද, අනෙ› සදාෙනාA (Zhadanov) ෙB අ.සන 177 ක ද, සහ wෙකාය+ෙB අ.සන 62 ක ද දK+නට ලැෙබR.  10

 1937 p)හානෙය+ ප≠ව ෙ) නායකය+ Uයdල+ම පuSථාÇය ප1ෂ සං:ධාන වල b ’êධකරණ 
ෙමෙහ<) ඉs කර+නට ෙපෟêග2කවම pයහ. ෙඩා+බාS පáෙêශෙ? ෙචdයා`+S1, යෙරාSලවd, ඉවාෙනාෙවා, 

සහ Sෙමාෙල+S1 ’êධකරණයට කැගෙනා:™ යවන ලa; ඔöෙB පáෙêශය Ä ෙල=+ග¥ෑfi ’êධකරණෙය+ ප≠ව 

සදාෙනාA pෙ? ඔෙර+බ\B, බ‹Kuයා (Bashkoiria), සහ ටාටා\Sතා+ (Tatarstan) ෙවතටR; අ+∫A pෙ? උnරැ 
ෙක9කසS, උSෙබKSතා+, සහ ටාëKSතා+ ෙවතටR; wෙක9ය+ ආ\ෙ)=යාවට; සහ කෘ¢ෙචA <1ෙ\නයට 

pෙ?ය. 

 ෙපා2V`<ෙර9ව :U+ අkමත කරග. අෙනg. UයÀ ෙය9ජනා ෙම+ම, මහා ම\දන ගැන ෙබාෙහ9 
උපෙදS Sටා2+ ෙවv+ අkමත 4ම සාමානFෙය+ Uêධ ÄවR. මෑතක b ලැෙබන fරාෙdඛන =සා ෙහÅදරA 

ෙවන අ+දමට, දැ+ ෙපÇ ය+ෙ+ Sටා2+ ෙ) ෙබාෙහ9 ම\දÇය ෙමෙහ<) වල කnවරයා ෙම+ම ආර)භකයා ද 

Ä බවR. උදාහරණය1 වශෙය+, 1937 අෙග9Sn 27 වැ=දා ප. ව. 5 ට, මධFම කwsව ෙවතට බටqර 

සR”uයාෙA පáෙêºය ප1ෂ කwsෙA පළè ෙdක) wකාෙයd ෙකාෙරාෙෂ+ෙක9 ෙවv+, කඩාක[පdකාç+ 
හැVයට සැකයට ල1 Ä කෘÖකා\wක :දFාඥය+ ගැන නxව ඇÃම {Åබඳව පO:ඩය1 ලැ}ණ :ට, Sටා2+ 

:U+ම w=.n දහයකට ප≠ව ෙට2ග¥ෑමය1 යවන ලa: “අ+∫AෙB aSvÉ1කෙ? UයÀ කඩාක[පdකරැව+ව 

 Ibid., p. 212.9

 Reabilitatsiya. Politicheskie protsessy 30-50 godov (Rehabilitation: The political trials of the years 1930-1950) (Moscow: Navka, 10

1991), p. 39; Istochnik, no. 1 (1995), 117-130.
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මරණ දæවම =යම කර+න යැR මම උපෙදS ෙදනවා, සහ ඔN+ෙB මරණ දäඩය Kzයා.මක Kçම ගැන 
මහජන =ෙAදනය1 පළාෙ. fව.ප.වල පළ කර+න.”  11

 එෙස9AෙB සෑම Kzයාව1ම ඉතා ≠පç1ෂාකාç අ+දමට Sටා2+ :U+ ෙමෙහයවන ලද ආකාරය ෙප+වන 

(ෙපා2V`<ෙර9ෙA Uu. :u., Sටා2+ෙB aනෙපාත, සහ ෙකz)2නෙ? b ඔö èණ ගැ≠Æ අè.ත+ෙB ලැRSn) 
සටහ+ දැ+ ෙසායාෙගන ඇත. ඔö NKVD ෙවත යවන උපෙදSවල වැරa =වැරa කරw+ UයÀ :ශාල පáUêධ නx 

වල මහෙමාළකාරයා Äෙ?ය. ඒවාෙ? vරප. පවා 24ය. “හèදා gම+තÉණයකට” සහභාƒ Äවා යැR මාෂd 

sඛෙචASK (Marshal Tukhachevsky) සහ අෙනg. රn හèදා =ලධාç+ට එෙරq නx :භාගයට flදාන) ෙවêb, 

Sටා2+ aනපතාම එෙස9A èණ ගැෙසන ලa.  එෙස9AෙB රාජFාDපv සමෙ? සෑම අaයරක b ම, Sටා2+ :U+ 12

Uêõ+වල ෙêශපාලන බලය ඔö සnව තබා ග+නා ලa. අභF+තර කට<n {Åබඳ ජනතා ෙකාwSසා\ හැVයට 

එෙස9AෙB නාම ෙය9ජනාව ඉauප. Ä :ට එය …රණය කරන ලêෙê ඔö :U=. 1936 සැ[තැ)බ\ 25 වැ=දා 

ෙස9© Uට ෙපා2V`<ෙර9ව ෙවත එවන ලද පáUêධ ෙට2ග¥ෑමය: “අභF+තර කට<n {Åබඳ ජනතා ෙකාwSසා\ 
හැVයට එෙස9A සෙහ9දරයාෙB නම ෙය9ජනා Kçම පරම අවශFතාව1 ෙම+ම ඉතාම. හaU කාරණයK. 

යාෙග9ඩා KUම ෙලසK+ ෙටÑා;SKවාb+ සහ Uෙනා4Aවාb+ හNෙd ෙවS≈Æ ගලවන කා\යයට ≠r≠ නැත. 

GPU ෙ) වැෙfi ඉවර කර+නට වසර හතරK+ ප≠ෙව+ UVR.” “NKVD q පමණට වැ°ය” ගැන vත1 තබ+නට 
…රණය කෙû ද Sටා2+ :U=. 1938 ෙනාවැ)බ\ 17 වැ=දා මධFම කwsව :U+ (තාවකා2ක) නැවnම1 

“මහා-පuමාණ අ. අඩංîවට සහ {ටමං Kçෙ) ෙමෙහ<)” සං:ධානය ෙවත පèÆවන ලa. සvයකට ප≠ව 

ජනතා ෙකාwSසා\ තනnෙර+ එෙස9A ඉව. කර ඒ තනnරට ෙබuයා ප. කරන ලa. Sටා2+ෙB =යම අkව 

මහා $ෂණය එය පට+ ග. ෙලU+ම එෙS අවස+ :ය. 

 එෙස9AෙB රාජාDපතF සමෙ? (Ezhovshchina) :+aතය+ සංඛFාව සහ ව\ƒකරණය ගණ+ හැbමට, 

=Kතා කෘ¢ෙචA සහ ප1ෂෙ? පáධාන නායකය+ සඳහා Sටා2+හරණය nල b සකS කළ ඉතාම. රහUගත 

සටහ+ Kqපය1 දැ+ අප සnව ඇත. =ෙකාලාR ‹ව\=1 (Nikolai Shvernik) පáèඛ.වය ග. ෙස9:ය; 

ෙකාw<=S; ප1ෂෙ? :Uෙදවැ= ෙකාංග¥සෙ? b {qsවා ග+නා ලද ෙකාwසම1 :U+ “ෙපෟරැෂය+ ඇද‡ෙ) 
<ගයක b ෙගන pය ම\දනය+,” නw+ Ä අධFයනය ෙ) අතර පáධාන ≈ලාශ∆ය1 ෙවR.  ෙ) ද.ත සමඟ îලාB 13

පuපාලනෙ?, අDකරණය සඳහා Ä ජනතා ෙකාwSසා\, සහ දැ+ ලැ” ඇv Çv වා\තා යනාb අෙන1 ≈ලාශ∆ 

සමඟ ෙ) සංඛFානමය ද.ත සංස+දනය කර+නට ප\ෙ?ෂකය+ට දැ+ හැKයාව ලැ” ඇත.  14

 1937 සහ 1938 අතර කාලෙ? NKVD :U+ 1,575,000 ක ජනතාව1 අ. අඩංîවට ග. බව දැ+ ෙපÇ යR: 

එR+ 1,345,000 (Uයයට 85.4) කට ය) ආකාරයක නx …+rව1 =යම Äහ. එR+ 681,692 (නx …+r ව2+ 

Uයයට 51) 1ව ෙව° තබා මරා දමන ලa. 

 අ. අඩංîවට ග. අයට නx …+r ලැ}ෙä ::ධාකාර ෙලU=. ≠r කරපV ශ∆wකය+, ෙêශපාලනඥය+, 
හèදා නායකය+, අ\ථ ශාSතÉඥය+, සහ පá}êධ පáජාෙA සමාëකය+ —ඉහළම-වැදග. ව\ƒකරණය— :=¢චය 

කරk ලැ}ෙA හèදා පuෂදය1 සහ NKVD  q :ෙ¢ෂ මäඩලය1 :U=. ෙ) ෙමෙහ<)වල පuමාණය අkව, 

1937 අෙග9Sn අග b ආäxව :U+ පuSථාÇය ම;ට) ව2+ පuSථාÇය ෙපáාK<ට\, පuSථාÇය ෙපා2Uෙ? 
පáධානය සහ පuSථාÇය NKVD ශාඛාෙA පáධා=යා UVන ෙටÑාRK {qsවන ලa. ඔN+ෙB පáධාන අරèණ Äෙ? 

මධFම කා\යාල ව2+ එවන ෙය9ජනා අkව ෙක9ටා {ර4ම =සා ෙ) ෙටÑාRK :U+ KUr ආකාරයක ආයාසයK+ 

ෙතාරව කරන ආකෘvයK+ <1vය පසඳΩමR. ෙබාෙහ9 :ට ඔN+, පරණ ලැRSn ව2+ “යÅ පණග+වන ලද” 
ලැRSn වලට අkව තරමක කාලය1 vSෙS ෙස9aUයට ප.ව UV සැකකරැව+ අdලා ගැÇමට වැ° යම1 

ෙනාකළහ. නxව හැK තරw+ සරල ÄවK: ෙටÑාRකා :U+ එක aනයක b 2{ෙගාk Uය ගණන1 බලන ලද බව 

මෑතක පáකාශනය Ä ‘ෙල=+ග¥ෑඩෙ? මෘත4රය+ෙB ලැRSn’ (Leningrad List of Martyrs) ෙවv+ ඔ[f ෙවR. 1937 

 Izvestiya, 10 June 1992, p. 2.11

 Stalin’s work diary and the list of his visitors at the Kremlin for 1936 and 1937 were published in Istoricheskii arkhiv, no. 4 (1995), 12

15-73.

 Istochnik, no. 1 (1995), 117-132; V. P. Popov, “Gosudarstvenniy terror v Sovetskoi Rossii, 1923-1953” (State terror in Soviet Russiam 13

1923-1953), Otechestvennye arkhivy, no. 2 (1992), 20-31.

 J. A. Getty, G. T. Rittersporn, and V. N. Zemskov, “Les victimes de la répression pénale dans l’URSS d’avant-guerre,” Revue des 14

études slaves 65 (1993), 631-663.
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අෙග9Sn මාසෙ? èල පට+ දäඩ Çv සංග¥හෙ? 58 වග+vෙ? පávඵලය1 හැVයට මරණ දæවම …+r Ä 
අයෙB නගර සහ න) මාසෙය+ මාසයට දැ14ම එම නාමාව2ය ෙප+වR. අ. අඩංîවට ගැÇම සහ මරණ 

දæවම =යම 4ෙ) කාලය සv Kqපය1 4ම එq දKන සාමානFයK. ඇපෑල නැv …+rෙව+ ප≠ව දæවම aන 

Kqපය1 ඇnළත Kzයා.මක කරන ලa. :ෙ¢ෂ ෙමෙහ<ම1 සඳහා ෙක9ටාව fරව+නට අ. අඩංîවට ප.4ෙ) 
ස)භා:තාව ඒ කාලෙ? ෙගන pය UයÀ :ශාල පuමානෙ? ෙමෙහ<) අතර අහ· Ur4) මාලාව1 මත පදන) 

:ය. එයට 1937 ü2 30 වැ=දා aය. කළ gලා1 nර+ Kçම., 1937 සැ[තැ)බ\ 12 වැ=දා පට+ ග. අපරාõ 

කාරකය+ nර+ Kçම., සහ “හnර+ෙB පNdවල අය ම\දනය Kçම” ය+න. ඇnළ. Äහ. 2{ෙගාkවක 

ඇv න) ලැRSnව අවශF තරමට b\ඝ ෙනාව+ෙ+ න), පuSථාÇය අDකාç+ :U+ “{qsවා ග. ස)මතයට 
අවනත 4ම” සඳහා හැK gමන ආකාරය1 භා:තෙය+ වැ°fර න) ෙසායා ග.හ. එක උදාහරණය1 පමණ1 

r+ෙනා., “කඩාක[පdකාç+” යන ව\ƒකරණය fරවk {Oස, ට\1ෙ)=යාෙA NKVD :U+ කා\wක p+න1 

ෙබාරැවට මවා පාw+ වැඩෙපාෙû UV Uයdල+වම අ. අඩංîවට ෙගන ඔN+ Uයdල+ටම ඔN+ෙB 
“හNdකාරය+” ෙB න) ඉauප. කර+න යැR බලා.කාරය කළහ.  ෙව° තමා මරා දැ≈ 681,692 1 ජනතාව 15

අතර UV ෙකාw<=S; කාඩ\ සංඛFාව ඉතා gඩා ෙකාටස1 Äහ. ඉතා ඉහළ සහ qnමතෙ? හදාග. 

ෙêශපාලන හnර+ෙB ව\ƒකරණ ව2+ aය. Ä  වැඩ සටහ+ ෙගෙනන ලද $ෂණය, එq =යම Sවභාවෙය+ම, 
ඇv කරන ලêෙê ‚රාව2ෙ? පහළම ම;ට) ව2+ හැම:ටම ඉහÅ+ම ඉSමn කර ද1වන ලද පáචäඩ.ව 

සංSකෘvෙ? අnරැ පávඵල Äහ. 

 ෙ) ද.ත KU. ෙලසK+ පu¬\ණ ෙනාෙA. ෙ) වසර වල b ෙගන pය {ටමං Kç) ගැන ඒවාෙ? ඇnළ. 

නැත. උදාහරණය1 හැVයට 1937 මැR Uට ඔ1ෙත9බ\ ද1වා ෙස9:ය; ඈත ෙපරaග ෙවv+ කසකSතා+ සහ 
උSෙබKSතා+ ෙවත 172,000 ෙකාuය+ ජනතාව {ටමං කර යැ4ම ගැන සඳහ+ නැත. එෙSම එq කඳNරැ ෙවත 

යවන අතරමඟ b ශාçuක වධqංසා වලට ල1ව wය pය ජන සංඛFාව (KUෙව1 ෙනාද+නා සංඛFාව1) ගැන 

ෙහ9 ඒ වසර වල b කඳNරැ nළ b wය pය Uරකරැව+ සංඛFාව ගැන සඳහ+ නැත. ඒ සංඛFාව 1937 b දළ 
වශෙය+ 25,000 1 ද, 1938 b 90,000 කට වැ° Äහ.  ÷:ත ගලවා ග.තN+ :U+ ෙදන ලද ඇU+ rs සා1Ö 16

ව2+ අkමානෙය+ සකS කරග.ත පහළ රN) සංඛFාවට අx කරන ලද ප≠ව ද ලැෙබන ද.ත, Uය දහS 

ගණන1 :U+ සමSත සමාජයකට එෙරqව ෙගන pය ෙ) මහා ඝාතන පáමාණය, frමය දනවන Uq කර4මK. 

 ෙ) මහා මරා දැ‘) වල :+aතය+ Ä ව\ƒකරණය ගැන තව rරට. :¢ෙdෂණය Kçමට දැ+ හැKයාව 

ලැ” ඇත. ඊ ළඟ පu™ෙ„දෙය+ b\ඝ ෙලU+ සංවාදයට ගැෙනන, අ{ට දැ+ ලැ” ඇv සමහර සංඛFාන 1930 

ගණ+ අග b îලාB වල b wය pය Uරකරැව+ සංඛFාව ගැනR. ෙ) ෙතාරnරැ ව2+ මහා $ෂණය nළ b අ. 

අඩංîවට ග. අය පමණ1 ෙනාව, ‘එෙස9A රාජාDපv සමෙ?’ කඳNරැ වලට …+r කළ :+aතය+ ව\ƒකරණ 
ෙමානවාදැR ෙනාමැvව, ඒ. UයÀ Uරකරැව+ කäඩාය) ගැන :Sතර ස)¬\ණ කළ හැKR. එෙS නèr, 

සමහර හැඩය+ හ£නාගත හැKR. ය) ආකාරයක ඉහළ අධFාපනය1 ලැ— (1936 -1939 කාලෙ? Uයයට 70 කට 

වැ°) :+aතය+ සංඛFාෙA දැ° ෙලස ඉහළ යෑම1 දK+නට ලැ”ෙම+ දශකෙ? අග v}ණ $ෂණය 
:ෙ¢ෂෙය+ම එdල Äෙ? ඔN+ ප1ෂ සාමාëකය+ Äවාද නැêද ගැන ෙනාතකා, උග. එΩ; {uස ෙවත බවට 

ෙපÇ යR. 

 :Uවැ= ප1ෂ ෙකාංග¥සෙ? b පáUêධ ෙලU+ ෙහළා දKන ලද පළè Sටා2+ <ගෙ? UêDය ප1ෂ කාඩ\ 
’êධකරණය ගැන 4ම =සා, එය මහා $ෂණෙ? වැ°ෙය+ම ෙහාa+ ද+නා පැvකඩ1 ෙවR. ෙකාංග¥සෙ? b 

කරන ඔöෙB “රහUගත කථාව” nÅ+ කෘ¢ෙචA ෙ) පáපංචය ය) rරකට වා\තා කෙûය. ෙපා2V`<ෙර9ෙA 

Sටා2=Sටා පා1Öක  (ෙපාSVෙෂA, ජැ+ රැfi≠ටැ1, අRෙඛ, ෙකාU\, ඇනෙට92 ‰බා\) සාමාëකය+ පS 

ෙදෙනgට, මධFම කwsෙA සාමාëකය+ 139 ෙදනාෙග+ 98 කට, 1934 දහහ. වැ= ප1ෂ ෙකාංග¥සෙ? 
=ෙය9ëතය+ 1,996 + 1,108 ෙදෙනgට, ෙමය බලපාන ලa. එෙSම එයාකාර ෙලU+ම එය ෙකා)ෙසාෙමාd 

නායක.වයට ද බලපාන ලa: මධFම කwsෙA සාමාëකය+ 93 + 72 1 අ. අඩංîවට ගැෙනන ලa, එෙSම 

පáාෙêºය ෙdක) කා\යාල 385 + 319 1 ද, aSvÉ1ක ෙdක) කා\යාල 2,750 + 2,210 1 ද අ. අඩංîවට 
ගැෙනන ලa. ෙපාrෙA ප1ෂෙ? සහ ෙකා)ෙසාෙමාd q පuSථාÇය සහ aSvÉ1ක ≈ලSථාන Uයdල සඳහා නැවත 

ස)¬\ණෙය+ අ¿. ෙSවකය+ බඳවා ග+නට Uêධ Äවා යැR Kව හැKR. ෙමාSකA ව2+ බාර r+ …+r 

කඩාක[පd කරනවා සහ මධFගත පාලනෙ? පuSථාÇය කට<n වලට :රැêධ ෙවනවා යැR ඒ Uයdල+වම 

 Ibid., p. 655.15
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සැකයට පාතÉ Äහ. KෙරාA ඝාතනය කළ සහ Uෙනා4A :U+ ප1ෂෙ? නායක.වය දරන ලද ෙල=+ග¥ෑfi q b 
සදාෙනාA සහ සෙකාASK (පáාෙêºය NKVD පáධා=යා) ප1ෂ කාඩ\ Uයයට 90 කට වැ° සංඛFාව1 අ. අඩංîවට 

ග.හ. ෙ) සංඛFා =ෙය9ජනය කර+ෙ+ 1936 Uට 1939 ද1වා ෙල=+ග¥ෑfiෙ? ම\දනය =සා :+aතය+ Ä ජන 

ෙකාටෙS ඉතා අdපය1 පමO.  උපuම කා \ය1ෂමතාවය සqතව ’êධකරණ කට<n තහNරැ Kçම සඳහා 17

මධFම අDකාç+ ව2+ =ෙය9ëතය+ සහ NKVD බලඇO පáා+ත ෙවත {ට. කර හuk ලැ”ය. එැව+න1 ගැන 

‘පáාAඩා' :Sතර පළ කරkෙ? එය “ෙටÑා;SKවාb-ෆැÖS;වාb+ෙB මgÆ ෙපාa වලට r) ගසා :නාශ කර 

දම+නට” ග+නා වෑයම1 හැVයටR. 

 සමහර පළා. අෙන1 ඒවාට වැ°ෙය+ හා= අ.ප. කරග.හ. :ෙ¢ෂෙය+ම <1ෙ\නය. 1938 b පමණ1, 
<1ෙ\නෙ? ෙකාw<=S; ප1ෂෙ? පáධා=යා ෙලස කෘ¢ෙචA ප. කරග.තාට ප≠ව, <1ෙ\නෙ? 106,000 කට 

වැ° ජනතාව1 අ. අඩංîවට ගැ=ණ. එR+ බöතරය ෙව° තබා මරා දැèO. <1ෙ\නෙ? ෙකාw<=S; 

ප1ෂෙ? මධFම කwsෙA සාමාëකය+ 200 + ÷:ත ගලවා ග.ෙ. 3 1 පමO. එයාකාරෙය+ම UයÀ 
පuSථාÇය සහ පáෙêºය ප1ෂ ≈ලSථානවල ත.වය+ aග හැuO. qටf ෙකාw<=S; නායකය+ ෙවkෙව+ 

rU) ගණනක මහජන නx සං:ධානය Äහ. 

 w=.n Kqපයක b ෙච9දනා ලැ— අයෙB ඉරණම …+r කරන ලද ෙටÑාRK ෙගන pය :=≠රැව+ පමණ1 
සqත රහUගත නx ෙම+ ෙනාව, නායකය+ සඳහා පැවැ.Ä පáUêධ නx දැ° ෙලU+ ජන{áයවාbය SවභාවයK+ 

වැදග. ෙපáාපගැ+ඩා ßwකාව1 ස)¬\ණ Kçම සඳහා ෙයාදා ගැ=ණ. 1937 මා\n 3 වැ=දා Sටා2+ K» පua, 

ෙ) පuSථාÇය නායකය+ ෙහළා දැlෙ) අරèණ, “ඒ අ¿. Sවාwවරැ, පමණට වැ° :¢වාසයK+ {u සහ ඒ 

ගැන දැ° ආඩ)බරෙය+ UV… සහ ඔN+ෙB අමාkÖක හැaයාෙව+ අ=වා\ෙය+ම rක සහ ෙනාසnට =\මාණය 
කළ, අවසානෙ? ෙටÑා;SKවාb+ෙB හèදාව1 හද+නට auම. කළN+,” බව ජනතාවට දැ+4මටR. ෙ) 

ෙමෙහ<ම “සාමානF ජනතාව, සහ <1vය :¢වාස කළ සරල සට+කා‘+,” සහ නායකයා ද අතර සබඳතාවය 

ශ1vම. කරk ඇතැR :¢වාසය කරk ලැ”ය. ෙමාSකA q පැවv මහා නx අkකරණෙය+, ඒ. ෙමවර ඒවා 
පuSථාÇය සහ aSvÉ1ක පuමාණෙය+ පව.වw+, ෙ) පáUêධ නx සාමානFෙය+ ස:Sතර ෙලසK+ අදාල 

පuSථාÇය fව.ප. ව2+ වා\තා කරk ලැ”ය. ඒවා ජන{áයවාb ජනතාව1 එකn කර+නට සහ දැ° 

අR°යෙලාëවාb සහ ජන{áය දැ1ම බවට ප.:ය. ෙ) පáUêධ නx gම+තÉණ ෙහÅ කරන ලද :ලාUතාව =සා, 
ෙකාw<=S; අR°යෙලාëය පáධාන අවධානය බවට ප.:ය. එෙSම, ධනව. සහ බලව. අයව පහළට ඇද දමêb 

කා=වd වාතාවරණය1 රජයන ලa. ඇÇ lzගd පවසන වද+ ව2+ KAෙවා., “සමාජය ’êධ කරන බලව. 

යා+තÉණය1” හැVයට r[ප. ජනතාව ෙ) නx උ.ක\ශව. කළහ. 

 පuSථාÇය ප1ෂ නායකය+ ෙවත එdල කළ ම\දනය ඒ. qම ත;sෙA èr+ ඇ`.ත පමණ1 :ය. 
ඔෙර+බ\B q NKVD  පáෙêºය අංශෙ? ස:Sතර වා\තා ව1 එක උදාහරණය1 සපයR; (’êධකරණ ක°න) 

කර+නට සදාෙනාA පáා+තයට පැwෙණ+නට ෙපර) “1937 අෙ[ád 1 වැ=දා Uට සැ[තැ)බ\ 18 ද1වා කාලෙ? b 

ෙටÑා;SKවාb+ සහ }ඛාu+වාb+ ෙම+ම තව. අෙන1 පáv:[ල4ය කäඩාය) ද nර+ කරන ෙමෙහ<) 
පැවැ.4ම.”  ෙමම පáා+තෙ? පහත ප1ෂ සාමාëකය+ අ. අඩංîවට ගැ=ණ: 18

420 “ෙටÑා;SKවාb+,” Uයdල+ම පළè පංvෙ? ෙêශපාලනඥය+ සහ අ\ථ ශාSතÉඥය+ Äහ 

120 “ද1Öණාංශය+,” Uයdල+ම ය) වැදග.කම1 ඇv පuSථාන නායකය+ Äහ 

පuSථාÇය =ල තනnරැ ව2+ Uයයට 45 1 ෙ) ප1ෂ කාඩ\ 540 ෙදනා =ෙය9ජන කළහ. ඔරÇ+බ\B 

(Oranienburg) ෙවත සදාෙනාA සංචාරය කළ ප≠ව, තව. කාඩ\ 598 1 අ. අඩංîවට ෙගන ෙව° තබා මරා 

දමන ලa. 1937 UUරයට ෙපර පáා+තෙ? UයÀම ප1ෂ නායකය+ පාෙ¤ සහ සැලKය <n අ\ථ ශාSතÉඥය+ 

Uයdලම පාෙ¤ nර+ කර දමා v`ණ. ඔN+ ෙවkවට Sථා{ත කරන ලêෙê ෙපරèණට ÃඝÊ ෙලU+ උසS කරk 
ලැ— නව පර)පරාවK=. එන) ෙබÁ‹ෙනA, ෙකාUp+ (Kosygin), °wvÉ , උSVෙනාA, සහ ෙග¥ාwෙක9 (Gromyko), 
ඉv+ ෙකVෙය+ KAෙවා., 1970 ගණ+ වල b ෙපා2V`<ෙර9ව හැඩගසන පර)පරාවR. 

 Leningradsky martirolog 1937-1938 (List of Leningrad martyrs, 1937-1938) (St. Petersburg: Akademiya, 1995). For statistics on 17

executions see pp. 3-50.
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 අ. අඩංîවට ග+නා ලද දහS ගණනක ප1ෂ කාඩ\ හැෙර+නට, :ෙ¢ෂෙය+ම අවදානමට ප.ව UV 
සාමානF ප1ෂ සාමාëකය+ සහ qටf-ෙකාw<=S; සංඛFාව1 ද ඒ අතර Äහ. වසර ගණනාව1 vSෙS NKVD 
වල 2{ෙගාk වලට එ1ව UV ෙ) සරල fරවැUය+, මහා $ෂණෙය+ r1 :Mන ලද :+aතය+ෙB වැ°ම 

ෙකාටසට අය. Ä {uසR. නැවත. ඔෙර+බ\B (Orenburg) NKVD වා\තාව ෙවත: 

ද1Öණාංශෙ? හèදා ජප+ ෙකාසැ1 සං:ධානෙ? සාමාëකය+ 2,000 කට මඳ1 වැ° {uස [එR+ දළ 

වශෙය+ 1,500 1 ෙව° තබා මරා දමන ලa] 

1935 b ෙල=+ග¥ෑfi ෙවv+ ඔරÇ+බ\B ෙවතට {sවහd කරන ලද ;සා\වාb U:d ෙSවකය+ සහ 

=ලධාç+ 1,500 කට වැ° සංඛFාව [ෙමාN+ KෙරාA ඝාතනෙය+ ප≠ව ::ධ පáෙêශ වලට {sවහd 
කරන ලද “සමාජමය {ටSතර කාරකය+”] 

ෙප9ල+ත UêDෙ? ෙකාටස1 හැVයට අ. අඩංîවට ග. 250 ක {uස 

ඛා\`+ (Kharbin) ෙවv+ එන කාරකය+ ස)බ+ධ UêDෙ? ෙකාටස1 හැVයට අ. අඩංîවට ග. 95 
ක {uස 

qටf-gලා1 Uයdල+වම nර+ කරන ෙමෙහ<ෙ) ෙකාටස1 හැVයට අ. අඩංîවට ග. 3,290 ක 

{uස 

UයÀ අපරාõ කාරකය+ nර+ කර දැ‘ෙ) ෙමෙහ<ම nළ b අ. අඩංîවට ග+නා ලද 1,399 ක {uස 

ෙකා)ෙසාෙමාd ව2+ 30 කට වැ° {uස සහ පuSථාÇය හèදා föÆ ඇකඩwෙ? කැෙඩ; 50 ද ඇnළ. කළ 

ප≠ව, ෙ) පáා+තෙ? පමණ1 මාස පහක b 7,500 කට වැ° {uස1 NKVD :U+ අ. අඩංîවට ග. බව ෙපÇ 

යR. නැවත., ෙ) අ+ෙ› සදාෙනාA යටෙ. ම\දන …වË කර+නට ෙපර Uêධ Ä හuයR. ෙ) ෙකාටස :ෙ¢ෂ 
ෙලසK+ ෙපÇ pය ද, අ. අඩංîවට ග. Uයයට 90 ද1වන පuSථාÇය නාමෙdඛනය (nomenklatura) :U+ 

=ෙය9ජනය කර+ෙ+ ම\දනෙ? :+aතය+ෙග+ ෙනාවැදග. සමාkපාvකය1 පමO. එq බöතරය වැsෙ+ 

ෙපා2V`<ෙර9ව :U+ :ෙ¢ෂෙය+ =\වචනය කළ සහ Sටා2+ :U+ම අkමත කළ අෙනg. 

ව\ƒකරණය+ටR. 

 සමහර =ලධාç ව\ƒකරණය+ :ෙ¢ෂය+ ෙත9රා ගැ=ණ: උදාහරණය1 වශෙය+ :ෙêශ කට<n සඳහා Ä 

ජනතා ෙකාwSසා\ කා\යාලෙ? UයÀ ෙSවකය+, ඔN+ට Sවභාවෙය+ම එdල Ä ෙච9දනාව Äෙ? චරfරැෂ 

ෙSවෙ? ෙයbමR. නැ.න) ෙබාෙහ9 :ට කඩාක[පd Kçම ගැන සැකයට ල1Ä ආ\Èක කට<n අමාතFංශ වල 
ෙSවකය+ ෙහ9 ක)හd අධF1ෂකවරැ+ය. අ. අඩංîවට ගැෙනන ලද සහ අනnරැව ෙබාෙහ9 :ට ෙව° තබා 

මරා දමන ලද, ඉහළ තනnරැ ෙහාබවන ලද තානාපv අතර {Åෙව2+ බ\2+, ල+ඩ+, ෙබRë+, ෙට9Kෙය9, 

}ඛෙරS;, සහ මැfiçfi යන නගරවලට ප.ව UV ෙකzSV+SK (Krestinsky), p¥ෙග9u ෙසාෙකාd=ෙකාA (Grigory 
Sokolnikov), ඇලැ1සැ+ඩ\ ෙබාෙගාෙමාෙලා A (Bogomolov), ෙකා+Sට+V+ <ෙරෙනA (Konstantin Yurenev), 
=ෙකාලාR ඔSෙටÑාASK (Ostrovsky), සහ ඇ+ෙටාෙනාA-ඔAÃ+ෙක9 (Antonov-Ovseenko), යනාb+ Äහ.  19

 ම\දන ෙමෙහ<) ව2+ ස)¬\ණ අමාතFාංශ වශෙය+ :+aතය+ බවට ප. Äහ. සාෙ[1ෂව අපáකට 

ත.වයK+ පැවv 'යා+vÉක උපකරණ සඳහා Ä ජනතා ෙකාwSසා\ කා\යාලෙ?’ ස)¬\ණ අධF1ෂක මäඩලය 
නැවත ප.කරන ලa. ෙ) අමාතFාංශය යටෙ. Ä ක)හd ව2+ කළමනාකරැව+ ෙදෙදෙන1 හැෙර+නට අෙන1 

Uයdල+වම අ. අඩංîවට ගැ=ණ. ඒ ඒවාෙ? Ä UයÀම ඉංëෙ+රැව+ හා තා1ෂණෙAb+ සමඟR. එෙලස 

තව. කා\wක 1ෙ‹තÉ වල ද ෙමෙහ<) aග හැuණ; සැලKය <n ෙලසK+ ගගනයාvÉක ක\මා+තය, නාNක 
ඉaKç), වාෙ+, සහ පáවාහන, ෙ)වා ගැන කැ° `Í pය ෙතාරnරැ පමණ1 පවvR. මහා $ෂණය අවසන, 1939 

මා\n මාසෙ? b දහහ. වැ= ෙකාංග¥සෙ? b කගාෙනා:™ ඒ ගැන ඔö rs දැය පáකාශ කෙû ෙමෙSය: “1937 සහ 

1938 b UයÀ බර ක\මා+ත වල පáධාන ෙSවකය+ Uයdල+වම නැවත ප.කරk ලැ}වා. කඩාක[පdකාර 

ෙලU+ ෙවS ≈Æ ගලවන ලද අයෙB තනnරැ වලට දහS ගණ=+ අ¿. අයව ප.කරk ලැ}වා. කා\wක 
1ෙ‹තÉෙ? සමහර අංශවල කඩාක[පdකරැව+ සහ චර fරැෂය+ ත;s ගණනාව1 හැVයට UVයා… දැ+ අ{ 

 Conquest, The Great Terror, pp. 918-921.19
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ඔN+ ෙවkවට Sටා2+ සෙහ9දරයා ඔNනට =g. කරන ඕනෑම කා\යය1 ඉsKçම {Åග+න කාඩ\ ප.කරලා 
vෙයනව.” 

 ‘එෙස9A රාජාDපතF සමෙ?’ (Ezhovshchina) වැ°ෙය+ම පහර වැrන ප1ෂ කාඩ\ අතර ෙමාSකA q ල1S 

ෙහ9ටලෙ? (Hotel Lux) ලැî)ෙගන UV :ෙêශ ෙකාw<=S; ප1ෂවල නායකය+ සහ ෙකාw<=S; 

ජාතF+තරෙ? නායකය+ Äහ.  අ. අඩංîවට ග. ජ\ම+ ෙකාw<=S; ප1ෂ නායකය+ අතර හR+S =Nම+ 20

(Heinz Neumann), හ\ම+ ෙරෙමd (Herman Remmel), ÿÎ;S Ïd; (Fritz Schulte), සහ හ\ම+ Ìබ\; (Hemann 
Schubert) යන ඒ Uයdල+ම ෙපා2V`<ෙර9ෙA සාමාëකය+ Ä අයR; මධFම කwsෙA ෙdක)වරෙය1 Ä 2ෙය9 

«ලRB (Leo Flieg) ද, ‘රn ෙකා°ය’ (Rote Fahne) fව.පෙ.  කnවරය+ ෙදෙද නා Ä හR+u1 ≠SකR+fi 

(Heinrich Susskind) සහ ව\න\ හ\‹ (Werner Hirsch) ද, ෙකාw<=S; ජාතF+තරෙ? ≈ලාර)භ ස)ම+තÉණෙ? 

ජ\ම+ ප1ෂ =ෙය9ëතෙය1 හැVයට UVන ලද q<ෙග9 එබ\2+ (Hugo Eberlein) ද Äහ. ජ\ම+-ෙස9:ය; 
p:≠ම අ.ස+ කර මාස Kqපයකට ප≠ව, 1940 ෙපබරවාu මාසෙ? b ෙමාSකA Uරෙගවdවල තැප UV ජ\ම+ 

ෙකාw<=S;වාb+ව ෙබÁS; 2ෙටාAS1 (Brest Litovsk) මාR)බඩ පාලෙ) b ෙගSටාෙප9 ෙවතට බාර ෙදන ලදහ. 

 එයාකාර )ෙd™ඡ ’êධකරණය+ හංෙBuය+ ශ∆wකය+ෙB (ෙකාw<=S;) ප1ෂෙ? අය අතර. Uêධ Äහ. 
1919 හංෙBuයාk :[ලවෙ? ≈ලාර)භකයා Ä ෙබලා g+ (Béla Kun) සමඟ ෙමාSකAවල සරණගාතව UV 

}ඩාෙපS; q තාවකා2ක ෙකාw<=S; රජෙ? ජනතා ෙකාwSසා\ ෙදාෙළාS ෙදෙනgව.; ඉතා2 

ෙකාw<=S;වාb+ 200 කට ආස+න {uස1; (ඉතා2 ෙකාw<=S; ප1ෂෙ? නායකයා Ä පැd‘ෙර9 ෙටාග2යාV 

(Palmiro Togliatti) ෙB මSUනා Ä පාNෙල9 ෙරාෙබාV (Paolo Robotti); සහ <ෙගා SලාA ෙකාw<=S;වාa+ 
(ප1ෂෙ? මහා ෙdක) Ä wලා+ ෙගා\K™ (Mílan Gorkić) ඇnÀ 100 1 පමණ; ජාතF+තර හèදා සඳහා  Ä 

සං:ධානෙ? ෙdක) සහ අධF1ෂක Ä Aලැ°w\ ෙකා{™ (Copić); සහ මධFම කwsෙA හතෙර+ nනක 

සාමාëකය+වද) අ. අඩංîවට ෙගන ෙව° තබා මරා දැèO. 

 මහා $ෂණෙ? මහ. බöතර :+aතය+ සංඛFාව =\නාwක Äහ. 1938 ෙඩාUයර අංක 24260 දරන 

“සාමානF” 2{ෙගාkෙA උfටා ගැÇ) Kqපය1 පහත දැ1ෙA : 21

1. නම: UෙඩාෙරාA 

2. èd නම: වැU2 1ෙලෙම+ෙටා:™ 

3. Sථානය සහ උප+ aනය: ෙසෙචෙව9, ෙමාSකA පáෙêශය, 1893 

4. 2{නය: ෙසෙචෙව9, ෙකාෙලාෙම+SK aSvÉ1කය, ෙමාSකA පáෙêශය 

5. වෘ.vය: ස≈පාකාර ෙSවක 

6. වෘ.…ය සwv සාමාëක.වය: ස≈පාකාර ෙSවකය+ෙB <=යනය 

7. අ. අඩංîවට ග=êb සnව v— ෙêවd (ස:Sතරා.මකව): 1 Ω ෙගය1, ‘ට\ 8 R 8 ක, යකඩ ª; 

එකK+ වසන ලද, බාෙගට වැ≠න ‘ට\ 20 R 7 1 සqත wrල1; 1 ගවෙය1, බැටÀව+ 4, ඌර+ 2, 
ggල+ 

8. 1929 b සn Ä ෙêපල: ෙ)වාම, සහ 1 අ¢වෙය1 

9. 1917 b සn Ä ෙêපල: 1 Ω ෙගය1, ‘ට\ 8 R 8 ක, බාෙගට වැ≠න ‘ට\ 30 R 20 ක මැද wrල1, 
ධානFගාර 2, හැඟර 2, අ¢වය+ 2, ගවය+ 2, බැටÀව+ 7  

10. අ. අඩංîවට ග=êa පැවv සමාජ ත.වය: ර|Kයාවක =<1ත 

11. ;සා\වාb හèදාෙA ෙSවය: 1015-16 පාබල ෙසාdදාrෙව1, ෙදවැ= පංvය, ට\ෙකSතා+ ෙරëෙ)+nෙA 

6 වැ= පාබල හèදාව 

12. ≠r හèදාෙA හèදා ෙSවය: KU. නැත 

13. රn හèදාෙA හèදා ෙSවය: KU. නැත 

 Ibid., pp. 886-912.20
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14. සමාජ පáභවය: සාමානF ග)බද වැUෙයgෙB fෙත1 යැR මම සලකw 

15. ෙêශපාලන ඉvහාසය: KUr ප1ෂ සාමාëක.වය1 නැත 

16. ජාvය සහ fරවැUභාවය: රැUය+, U.S.S.R. fරවැU 

17. ෙකාw<=S; ප1ෂ සාමාëක.වය: නැත 

18. අධFාපනය: ≈2ක 

19. ව\තමාන හèදා ත.වය: අvෙ\ක හèදා සං©තෙ? භටෙය1 

20. අපරාõ ප≠`ම: ෙනාමැත 

21. ෙසෟඛF ත.වය: හ\=යා 

22. පNෙd ත.වය: :වාහකR. භා\යාව: ඇනSටාUයා ෙෆෙඩාෙරාAනා, වයස අNරැr 43, සා≈qක 

ෙගා:ෙපාළ (kolkhoz) ෙS:කාව1; rව: Çනා, වයස අNරැr 24 

1938 ෙපබරවාu 13 වැ=දා aSvÉ1ක NKVD =යමය අkව අ. අඩංîවට ගැ=ණ. 

අnරැ :ම≠) KzයාපVපාVෙය+ උfටනය1: 

පá¢නය: ඔෙ§ සමාජ පáභවය, ඔෙ§ සමාජ ත.වය, සහ 1918 ෙපර v` ඔෙ§ ත.වය පැහැa2 කර+න 

 {Ånර: මම පැවත එ+ෙ+ gඩා ෙවෙළ+ඳ+ෙB පNලK+. 1904 වන ෙත1 මෙB {යාට ෙමාSකA 
වල ෙසාෙලාෙටාෙරාSකායා 4aෙ? gඩා කඩ සා[fව1 v}ණා, එq b, ඔö මට K» :aයට, ඔö 

වFාපාරෙ? ෙයrනා ඒ. ඔöට ෙSවකය+ qVෙ? නැහැ. 1904 + ඔöට =යමය පua සා[fව වසා 

දම+නට Uêධ Ä ප≠ව ෙලාg සා[f සමඟ තරඟ කර+නට බැu Äවා. ඔö ආප≠ ගම බලා ආවා, 

ෙසෙචෙව9 ෙවතට, එq b වගාකළ හැK ඉඩ) ෙහ1ෙටයා\ හය1 සහ තණ `) ෙහ1ෙටයා\ ෙදක1 
g2යට ග.ත. ඔöට එක ෙSවකෙය1 qVය. ෙගා\යාෙචA (Goryachev) Kයල w=ෙහ1, ඔö {යා 

එ1ක ෙබාෙහ9 කාලය1 ෙSවය කළා, 1916 ෙවන ෙත1. 1917 + ප≠ව අ{ ෙගා:ෙපාළ vයා ග.ත, ඒ. 

අ{ට අ¢වය+ අqw Nණා. මම {යා එ1ක 1925 ෙත1 වැඩ කළා; ඔö wය pයාට ප≠ව, මමR මෙB 
සෙහ9දරයාR ඉඩම අ{ ෙද+නා අතෙ\ ෙබදාග.ත. 

 මම KUම ෙදයකට වරදකරැෙව1 යැR මම qත+ෙ+ නැහැ. 

එdල Ä ෙච9දනා වල උfටනය1: 

UෙඩාෙරාA, ෙපාrෙA ෙස9:ය; ෙරëමයට සහ :ෙ¢ෂෙය+ ප1ෂයට හnෙරK, ෙස9:ය; :ෙර9õ 

ෙපáාපගැ+ඩා කzමාk±ලව පැvçෙ) ෙයෙද+ෙනK, “Sටා2+ සහ ඔöෙB කd2ය බලය අ. හu+ෙ+ 

නැහැ. Sටා2+ :U+ :ශාල ජනතාව ස≈හය1 මරා දාලා, ඒ. ඔöට ය+න උවමනාව1 නැහැ. 

ෙබාdෙෂ:1වාb+ බලය අdලාෙගන ඉM4 සහ අවංක ජනතාව අ. අඩංîවට ග+න එක කරෙගන යා:, 
සහ ඒ ගැන කතා කර+නව. ෙකෙනgට බැහැ, එෙහම කෙළා. කඳNරකට වසර 25 කට වැෙ;:.” 

ෙච9aතයා වරද ෙනාකෙû යැR කමාව ඉdලා UVයද සා1Öකරැව+ Kqප ෙදෙන1 ෙවv+ ෙවS≈ණ 

ගැලNO. ෙ) කට<.ත ෙටÑාRකාව ෙවත :=¢චය සඳහා ඉauප. ෙකuණ. 

අ.ස+ කරන ලêෙê: එS සලකෙයA, ෙකාෙලාෙම+Sකායා aSvÉ1කෙ? ෙපාΩUෙ? ෙදවැ= ¿vන+. 

එකඟ Äෙ?: ගැdK+, රාජF ආර1ෂක අංශෙ? ¿vන+, ෙසාෙලාෙම+Sකායා aSvÉ1කෙ? රාජF 

ආර1ෂක භට හèදාෙA පáධා=යා. 

1938 ü2 16 වැ=දා ෙටÑාRකා KzයාපVපාVෙ? …+rෙA උfටනය1: 
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4. ෙ1. UඩෙරාA ස)බ+ධෙය=. qටf- කඩ සා[fකාරෙයK, ‘ට කÅ+ තම {යා සමඟ කඩ සා[fව1 
කරෙගන යන ලêෙදK. සා≈qක ෙගා:පල (kolkhoz) අතර පáv:[ල4යවාb අදහS පැvර4ම ගැන 

ෙච9දනා ලැබ UVෙයK. ඒවා පරාëත Kයම+ සමඟ ෙකාw<=S;වාb+ට එෙරqව ත\ජන ආäxව ගැන 

සහ ප1ෂ පávප.v :ෙAචනය+ Äහ. 

…+rව: ෙව° තබ+න UෙඩාෙරාA වැU2 1ෙලෙම+ෙටා:™; ඔöෙB UයÀ භාäඩ රජයට පවරා ග+න. 

1938 අෙග9Sn 3 වැ=දා දæවම Kzයා.මක කරන ලa. 

1989 ජනවාu 24 වැ=දා මරO+ ප≠ව නැvÄ වරපáසාදාaය ආප≠ ලබාෙදන ලa. 

 Uයdල+ටම වැ°ෙය+ :ශාල වැය1 ෙගවන ලêෙê ෙප9ල+ත ෙකාw<=S; ප1ෂය :U=. ෙප9ල+ත 

ෙකාw<=S;වාb+ෙB ත.වය තරම1 rරට අසාමානFය Äහ. එන), ඔN+ෙB ප1ෂය මn Nෙ? ෙප9ල+ත සහ 

2nෙA=යා රාජFය+ q සමාජ පáජාත+තÉවාb ප1ෂය nÅ=. එය 1906 b, SවාDකාර පදනම1 මත රැUයාෙA 
සමාජ පáජාත+තÉවාb ශ∆wකය+ෙB ප1ෂයට ඇnd කරග+නා ලa. රැUය+ ප1ෂය සහ ෙප9ල+ත ප1ෂය අතර 

සබඳතා හැම:ටම ස‘ප ෙලසK+ පැවvණ. Vක ෙදෙන1ව න) ව2+ සඳහ+ කර+ෙ+ න) ජ\U+SK, 

ෙම=U+SK, උ+¢2√; (Uයdල+ම GPU q අධF1ෂකවරැ+ Äව+) සහ ර|ෙඩ1 ඇnÀ සමාජ පáජාත+තÉවාb 
ෙප9ල+ත ෙබාෙහාමය1 ෙබාdෙෂ:1 ප1ෂෙ? වෘ.…+ ව2+ ඉහළට ය+නට සම. Ä අයR. 

 1937-38 b ෙප9ල+ත ෙකාw<=S; ප1ෂය ස)¬\ණෙය+ම nර+ කර දමන ලa. රැUයාෙA වාසය කළ 

මධFම කwsෙA ෙප9ල+ත සාමාëකය+ ෙදාෙළාS ෙදනා ෙව° තබා මරා දැ‘ය. ෙකාw<=S; ජාතF+තරෙ? ::ධ 

කා\යාල nළ ෙSවෙ? ෙයb UV ෙප9ල+ත =ෙය9ëතය+ට. එයම Uêධ Äහ ෙප9ල+ත ෙකාw<=S; ප1ෂය 
“’êධ” කරන ෙය9ජනාව1 1937 ෙනාවැ)බ\ 28 වැ=දා Sටා2+ අ.ස+ කෙûය. සාමානFෙය+ ප1ෂය1 ’êධ 

කර දැ≈ ප≠ව, එතැ+ Uට එq නායක.වය ෙහාබව+නට Sටා2+ :U+ ඒ nර+ කර දැ≈ ප1ෂෙ? :රැêධ 

පා\ශවය1 ෙවv+ නව තනnරැ ෙත9රන ලa. ෙප9ල+ත ෙකාw<=S; ප1ෂය ස)බ+ධෙය+, UයÀ පා\ශවය+ 
එක ෙS, “ෙප9ල+ත රහS ෙSවෙ? පáv:[ල4යවාb අණ {Åපදන ලද,” යැR ෙච9දනා ලැබ UVයහ. 1938 අෙග9Sn 

16 වැ=දා ජාතF+තරෙ? :ධායක කwsව ෙප9ල+ත ෙකාw<=S; ප1ෂය :≠රැවා හu+නට ච+ද r+හ. 

“ෙප9ල+ත ෆැÖS;වාb ඒජ+තවරැ ප1ෂයට uංගාෙගන එq UයÀ පáධාන තනnරැ ලබාෙගන ඇත,” යැR °wvÉ 
මැkdSK (Manuilsky) පැහැa2 කෙûය. 

 ඔN+ “හ≠ 4ම” සහ “ෙස9aUෙය+ ෙනාU∏ම” යන ෙච9දනා මත, ෙකාw<=S; ජාතF+තරෙ? ෙස9:ය; 

=ලධාu+ Sවභාවෙය+ම ඊ ළඟ ’êධකරණෙ? :+aතය+ Äහ. ජාතF+තරෙ? UV UයÀම කාඩ\ පාෙ¤ (පáධාන 

:ධායක කwsෙA සාමාëකෙයg Ä :dෙහd) ෙනාu+ (Wilhelm Knorin); :ෙêශ සබඳතා අංශෙ? පáධා=යා Ä 4. 
ඒ. wෙරාA-ඒබÁෙම9A (Mirov-Abramov); කාඩ\ අංශෙ? පáධා=යා Ä ෙගෙව9\1 අ2ඛෙනා A (Gevork Alikhanov) 
ඇnÀ Uය ගණන1 ඉව. කරන ලa. ජාතF+තරෙ? Uêධ Ä ’êධකරණෙය+ ඉvu Äෙ? මැkdSK සහ ඔෙට9 

±Uන+ (Otto Kuusinen) වැ= ස)¬\ණෙය+ම Sටා2+ෙB බලයට නnව UV නායකය+ Kqප ෙදෙන1 පමO.  

 1937 සහ 1938 b තව. දැ° පහර1 වැrණ අංශය හèදාව බව ඉතා පáෙAසw+ තබා ගැkන වා\තා 

සා1Ö සපයR.  1937 ü= 11 වැ=දා fව.ප. දැk) r+ෙ+ රහUගතව පැව.ෙවන හèදා උසා:ය1 මාෂd 22

sඛෙචASKව රාජFෙŒ9හයට සහ චරfරැෂ ෙSවයට වරදකරැ හැVයට මරණයට …+r කළ බවR. රn හèදාව 
තනකරණය Kçෙ) පáධාන =\මාණ 0d{යා හැVයට. ආර1ෂාව සඳහා Ä උප ෙකාwSසා\ හැVයට. ප.ව 

UVෙයK, sඛෙචASK. 1920 ෙප9ල+ත ෙමෙහ<මට ප≠ව නැවත නැවත ඇvÄ පරSපර =සා Sටා2+ සහ 

ෙවාෙරාÖෙලාA ෙදෙදනාට එෙරqව ඔöෙB :රැêධ.වය එ+න එ+න වැ° 4 v}O. එෙSම ෙච9දනා වලට ල1 

Äෙ? හèදා ෙජනරාd තනnර දැරෑ හ. ෙදෙනK: KෙයA පáෙêශෙ? හèදා ෙජනරාd Ä ෙය9නාS යl\ (Jonas 
Yakir); ෙබලාරෑ S පáෙê ශෙ? ෙජනරාd Ä උෙබා ෙර :™ (Uborevich), සහ ෙරාබ; අRfiම+, ඇAîS;  ෙක9\1 

(Avgust Kork), :;ෙවා; ප;නා (Vitvot Putna), ෙෆÎfi ෙෆdfiම+, සහ :ටා2 {áමාෙකාA (Vitali Primakov). ඊ ළඟ 

aන දහය nළ b ඉහළ තනnරැ ෙහාබවන ලද =ලධාç+ 980 1 අ. අඩංîවට ග+නා ලa. එයට :ෙ¢ෂ හèදා 
බලකාෙ? ෙජනරාd තනnර දැරෑ :Uඑ1 ෙදෙන1 ද, හèදාංශ ෙජනරාd තනnරැ දැරෑ vSහත1 ද ඇnළ. Äහ. 

 A. Cristiani and V. Mikhaleva, eds., Le repressioni degli anni trenta nell’Armata rossa, a collection of documents (Naples: Istituto 22

universitario orientale, 1996).
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sඛෙචASK සහ ඔöෙB හNdකාරය+ ස)බ+ධ කරන ලද “හèදා gම+තÉණ” UêDය මාස ගණනාව1 vSෙS 
සැල≠) කරන ලêදK. ෙච9දනා ලැ—ව+ 1937 මැR මාසෙ? b අ. අඩංîවට ගැ=ණ. එෙසාA :U+ම මෘග අnරැ 

:ම≠) වලට භාජනය කරන ලa. වසර :Sසකට ප≠ව sඛෙචASK fනරැ.ථාපනය කරන ලද ප≠ව, කට 

උ.තර {s Kqපය1 ෙලR+ පැdල) ගැÃ v— බව ෙහÅ :ය. නx …+rව ෙද+නට ෙපර Uයdල+වම 
බලා.කාරෙය+ පාෙප9™චාරණය කරවන ලa. Sටා2+ ෙපÇ UVw+ම ස)¬\ණ UêDය අõ1ෂණය කරන ලa. 

sඛෙචASK සහ ජ\ම+ ඉහළ ආඥා ම;ටෙ) UV සාමාëකය+ අතර öවමාරැ Äවා යැR Kයැෙවන නා;U රහS 

ෙSවය :U+ සකසන ලද ෙබාරැ 2{ මැR 15 පමණ b ඔöට පáාB :fl ෙස9:ය; තානාපvවරයා ෙවv+ ලැ`ණ. 

සැබැ:+ම ජ\ම+ රහS ෙSවය NKVD :U+ Uය වාUයට හරවාෙගන v`ණ. 

වසර ෙදකක b රn හèදාෙA ’êධකරණෙය+ nර+ කර දැèෙA: 

මාෂdවරැ 5 ෙදනාෙග+ 3 ෙදෙන1 (sඛෙචASK, ඇෙල1සැ+ඩ\ එෙගාෙරාA (Egorov), සහ වැU2 

බෙලාRච\ (Blücher), අ+vම ෙදෙදනාව {Åෙව2+ 1937 ෙපබරවාu සහ ඔ1ෙත9බ\ මාසවල b ෙව° 
තබා මරා දමන ලa. 

හèදා ෙජනරාdවරැ 15 ෙදනාෙග+ 13 1 

අêwරාdවරැ 9 + 8 1 

:ෙ¢ෂ හèදා බලකාෙ? ෙජනරාdවරැ 57 + 50 1 

හèදාංශ ජනරාdවරැ 186 + 154 1 

හèදා ෙකාwSසා\ 16 + 16 ම 

:ෙ¢ෂ හèදා බලකාෙ? ෙකාwSසා\ 28 + 25 1 

 1937 මැR Uට 1938 සැ[තැ)බ\ ද1වා =ලධාç+ව අ. අඩංîවට ගැÇම ෙහ9 හèදාෙව+ ෙනරhම Uêධ 

:ය. ෙකාතර) {uස1 ෙව° තබා මරා දැèවාද ය+න තවම. අපහැa2R. 1939-1941 කාලෙ? b, ෙකා+Sට+∏+ 

ෙරාෙකාෙසාASK (Konstantin Rokossovsky) සහ ඇෙල1සැ+ඩ\ ෙගා\බෙටාA (Gorbatov) ඇnÀව) 11,000 1 
පමණ නැවත කැඳවන ලa. ඒ. 1938 සැ[තැ)බ\ මාසෙය+ ප≠ව ’êධකරණෙ? නව ර|dල1 ඇv:ය. ඉv+ 

ෙබාෙහ9 වගlමැv ඇSතෙ)+n වලට අkව, මහා $ෂණය කාලෙ? හèදාෙව+ අ. අඩංîවට ග. èÀ සංඛFාව 

:ය හැK Ä 178,000 + 30,000 1 පමණ යැR සැලෙ1.  ෙපාrෙA {Åගැෙනන ලද පáමාණයට වඩා සමාkපාvකව 23

අx වැදග.කමK+ Äව., රn හèදාෙA ’êධකරණය, :ෙ¢ෂෙය+ම ඉහළ තනnරැ ම;ට) ව2+ Uêධ4ම, 

1939-40 b පැවv රැUය+-ÿ+ල+ත අ\—දයට දැ° බලපෑම1 ද, එෙSම ජ\ම=ය සමඟ <êධෙ? පළè අaයෙ\ b 

ෙස9:ය; හèදාෙA කා\ය1ෂතාවයට බරපතල r\වලතාවය1 Äෙ?ය. 

 නා;U ජ\ම=ෙ? ත\ජනය Sටා2+ rsෙA අෙනg. ෙබාdෙෂ:1 නායකය+ට,  :ෙ¢ෂෙය+ම }ඛu+ සහ 
1939 අෙ[ád ද1වා :ෙêශ කට<n {Åබඳ ජනතා ෙකාwSසා\ Ä මැ1U) 2;:ෙනාA (Maksim Litvinov) යනාb+ට 

වඩා අx වැදග.කමK=. රn හèදාෙA ෙහාඳම =ලධාu+ බöතරය `dලට b ඒ ෙවkවට KU. ෙලසK+ 

හැKයාව+ උරගා ෙනාබලන ලêදN+ ප. Kçමට Sටා2+ ප≠බට ෙනා4ය. Sටා2+ට උවමනා Äෙ? ඔö හèදා 
පáධා=ෙය1 ෙලU+ සහභාƒ Ä U:d <êධෙ? :වාදාප+න Uêõ+ Sමරණෙ? ෙනාමැv Äව+ ෙවv+ ඔöෙB 

හèදාව fරව+නටR. 1930 ගණ+ අග b Sටා2+ ග. හèදාමය සහ ෙêශපාලන …රණ ගැන, සහ :ෙ¢ෂෙය+ම 

නා;U ජ\ම=ය සමඟ {qsවා ග. පávස+ධානය ගැන, ෙSනාDපv sඛෙචASKට කළ හැK ෙලU+ ඔö සමඟ 
ත\ක කර+නට ෙපළෙඹ+ෙ+ නැv අයව හèදාෙA තබා ගැÇමටR. 

 පá}êධ පáජාව, මහා $ෂණෙ? :+aතය+ Ä තව. සමාජ කäඩායම1 Äහ. ඒ අය ගැන අv මහ. 

ෙතාරnරැ රා0ය1 පවvR.  දහනම වැ= Uයවස මැද පට+ එම සමාජ කäඩායම හ£නාගත හැK Ä {uසK. 24

පáජාhඩක පාලනය සහ :êව. වාරණ ගැන පávෙර9ධය ද1වන ලද කäඩාය) මැêෙê ෙබාෙහ9 රැUය+ පá}êධ 

 Ibid., pp. 20 ff.23

 Conquest, The Great Terror, pp. 749-772; Vitalii Shentalinskii, The KGB’s Literary Archive (London: Harvill Press, 1995).24
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පáජාව UVයහ. ඒ කාරණය ඔN+ව 1922 b සහ 1928-1931 කාලෙ? b :+aතය+ බවට ප.4මට ද ෙ¤n Äහ. 
දැ+, 1937 මා\n සහ අෙ[ád මාසවල b ෙAගෙය+ පැvර pය fව.ප. ෙමෙහ<ම1 nÅ+ අ\ථ ශාSතÉෙ?, 

ඉvහාසෙ? සහ සාqතFෙ? දK+නට ලැෙබන “අපගමනවාදය” ට ෙද9ෂාෙර9පණ පැවෙර+නට පට+ ගැ=ණ. 

දැkම ෙසායන සහ =\මාණºΩ ඕනෑම අංශය1 එය ඉල1ක කරගv. ෙêශපාලන සහ නFාRක ෙබාරැ මවා පෑ) 
ෙබාෙහ9 :ට ෙපෟêග2ක අරèÆ ෙහ9 එauවාaක) සඟවාග+නට ෙයාදා ගැ=ණ. උදාහරණය1 හැVයට ඉvහාස 

1ෙ‹තÉෙ?, 1932 b wය pය wකාෙයd ෙපා1ෙරාASK (Pokrovsky) ෙB UයÀ අkගාwකය+ අ. අඩංîවට ග+නා 

ලa. îරැවරැ සහ කÈකාචා\යවරැ ෙබාෙහ9 ෙසR+ අවදාන) ත.ව වලට èöණ r+හ. ම+ද, ඔN+ෙB ෙêශන 

අvශය උෙදF9ƒ ඔ.n සපය+න+ට පහ≠ෙව+ එකn :ය හැK ඒවා Ä =සR. :¢ව:දFාල, ඉ+SVV<;, සහ 
ඇකඩwය+ Uයdල, :ෙ¢ෂෙය+ම ෙබෙලාරැUයාෙA (:දFා\Ú+ 105 ෙදනාෙග+ 87 1 “ෙප9ල+ත චරfරැෂය+” 

හැVයට අ. අඩංîවට ගැÇම) සහ <1ෙ\නෙ? ද, මහා පuමාණෙය+ :නාශයට ප. ෙකuණ. ඒ වන :ට 

<1ෙ\නෙ? “}\ÛවාU ජාvකවාb+” èd ’êධකරණය 1933 b Uêධ 4 v`ණ. එq b හාර ප+ දහසක 
<1ෙ\Çය :êවn+ අ. අඩංîවට ගැkෙ+, “<1ෙ\න :දFා සඳහා ඇකඩwය, ෙශAෙච+ෙක9 ඉ+SVV<;, 

කෘÖකා\wක ඇකඩwය, <1ෙ\Çය මා1Sවාb-ෙල=+වාb ඉ+SVV<;, සහ අධFාපනය, කෘÖක\මය, සහ 

අDකරණය සඳහා Ä ජනතා ෙකාwSසා\ යනාaය }\ÛවාUෙ?, ජාvකවාb+ෙB, සහ පáv:[ල4යවාb+ෙB 
ෙක)`) 4” ඇතැR Kයw=. එම කථාව පෙවd ෙපාSVෙෂA (Postyshev) :U+ 1933 ü= 22 වැ=දා කරන 

ලêදK. ඉv+ 1937-38 මහා $ෂණය :U+ ඊට වසර හතරකට කÅ+ සැබැ:+ම පට+ ග+නා ලêද1 අවස+ 

කර දැ‘ය. 

 UයÀ :දFා\Ú 1ෙ‹තÉ, යා+තමK+ ෙහ9 ෙêශපාලනයට, අR°යෙලාëයට, අ\ථ ශාSතÉයට, නැ.න) 
ආර1ෂාවට ස)බ+ධ ෙAද ඒවා ද ෙගාrරැ Äහ. ගගනයාvÉක ක\මා+තෙ? පáධාන චuත, :ෙ¢ෂෙය+ම l\vම. 

ගගනගා‘ ඉංëෙ+රැවා Ä අ+ෙ› sෙපාෙලA (Tupolev) සහ පළè ෙස9:ය; අභFවකාශ වැඩ සටහෙ+ 

=\මාතෘවරැ අතu+ අෙය1 Ä ස\ෙග ෙකාෙරාෙලA (Korolev) අ. අඩංîවට ෙගන NKVD ප\ෙ?ෂණ මධFSථාන 
ෙවත යවන ලa. ඒවා ෙසාdqÇ;Uය+ :U+ ඔöෙB පළè චකzය (First Circle) ෙපාෙ. :Sතර කරන Sථාන වලට 

සමාන Äහ. ෙ¢∆‹ඨ fdෙකාෙවා ග¥හෙල9කාගාරෙ? (Pulkovo) UV තාරකා :දFාඥය+ :Uනම ෙදනාෙග+ :Uහ. 

ෙදෙන1ව අ. අඩංîවට ගැ=ණ. 1937 ජනවාu ජන සංගණනය අවස+ කළ ප≠ව ජාvක ආ\Èක ≈ලSථානෙ? 

UයÀම සංඛFානඥය+ පාෙ¤ අ. අඩංîවට ග.හ. අනnරැව සංගණනය “:දFාෙA සහ සංඛFානෙAදෙ? ≈2ක 
{Åෙව. දළ ෙලU+ කඩ Kçම, සහ ආäxෙA =යම උdලංඝනය Kçම” =සා අවලංî කර දැwණ. =ල වශෙය+ 

Sටා2+ට සහාය දැ1Ä මා1Sවාb වාBෙAaෙය1 Ä =ෙකාලාR මා (Marr) ෙB නFායය+ට එෙරq ෙබාෙහ9 

වාBෙAb+ව අ. අඩංîවට ගැkO. එෙSම “=ල” ÷ව:දFාඥයා Ä ෙටÑාÿ) ලRෙස+ෙක9 (Trofim Lysenko) ෙB 

බක පä°තවාදයට :රැêධ Ä හාර ප+Uය ගණනක ÷ව:දFාඥය+ව අ. අඩංîවට ප. Äහ. ෛවදF ජාන :දFා 
ඉ+SVV<; q අධF1ෂක Ä මහාචා\ය ෙසාෙලාෙමා+ ෙල:; (Solomon Levit); ධානF ඉ+SVV<; q අධF1ෂක 

Ä =ෙකාලාR sෙලයෙකාA (Tulaikov); උêıද :දFාඥෙය1 Ä ඒ. යනාටා (Yanata); යනාb+ ද :+aතය+ Äහ. 

කෘÖකා\wක :දFාව+ සඳහා Ä ෙල=+ ඇකඩwෙ? සභාපv Ä ශාSතÉධර =ෙකාලාR වැ:ෙලාA (Vavilov) 1940 
අෙග9Sn 6 වැ=දා අ. අඩංîවට ෙගන 1943 ජනවාu 26 වැ=දා Uරෙගදර b wය pෙ?ය. 

 එauවාb සහ :ෙê0ක දැ1ම ෙවkෙව+ ෙපÇ U∏ම ගැන වරදකරැව+ 4ම. සහ සමාජවාb යථා\ථවාදෙ? 

Ãමා ව2+ {ටතට ය+ෙ+ යැR ෙච9දනා එdල 4ම. =සා ෙdඛකය+, පáකාශකය+, නාටF අධF1ෂකවරැ+, සහ 
fව.ප.කලාෙAb+ යන Uයdල+ම එෙස9A රාජාDපතFය සමෙ? (Ezhovshchina) මහ. ෙS hඩා :+ඳ හ. 

ෙdඛකය+ෙB <=යනෙ? සාමාëකය+ 2,000 1 පමණ අ. අඩංîවට ෙගන, කඳNරැ වලට {ටමං කර යැ4ම 
ෙහ9 ෙව° තබා මරා දැ‘ම Uêධ :ය. ≠පáUêධ අය අතර 1940 ජනවාu 27 වැ=දා ෙව° තබා මරා දැ≈, ‘රn 

අ¢වාෙර9හක බළ ඇOය’ (The Red Cavalry) සහ ‘ඔෙඩසා කත+දර’ (Odessa Tales) 2» අRසැ1 බෙබd; ෙබාuS 

{d=යැ1 (Boris Pilnyak), <u ඔෙලශා (Yuri Olesha), පැ+ෙටෙලRෙමා+ ෙරාමාෙනාA (Panteleimon Romanov); 
ක:ය+ අතර =ෙකාලාR 1¿ෙයA (Klyuev), =ෙකාලාR සෙබාෙලා;SK  (Zabolotsky), (ප≠ව සR”uයාෙA 
මා\ගSථානයක b wය pය) ඔU[ මැනෙඩdSටා) (Osip Mandelstam), î\ෙග+ මා u (Gurgen Maari), සහ 

V;Uය+ ට`fiෙස (Titsian Tabidze) යනාb+ UVයහ. සංƒත රචක අ+ෙ› ෙසdෙ?A (Zhelyaev) සහ සංƒත 

කäඩාය) ෙමෙහය4ම ගැන ≠පáUêධ ඊ. wෙකාලාfiෙස (Mikoladze) යනාb ෙබා ෙහ9 සංƒතඥය+වද අ. 
අඩංîවට ගැ=ණ. එෙSම නාටFය ස)බ+ධෙය+ ඉතාම. ≠පáUêධ Ä අධF1ෂකවරෙය1 Ä වෙසෙවාෙලාfi 

මය\ෙහාdfi (Vsevolod Meyerhold) ෙB නාටF ශාලාව 1938 වසර èල b, “ෙස9:ය; කලාවට ආග+nක 4ම” 
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=සා වසා දැèO. පáUêDෙ? ඒ ගැන ප≠තැෙවන බව ෙනාදැ14ම =සා මය\ෙහාdfiව 1939 ü= මාසෙ? අ. 
අඩංîවට ෙගන, ශාçuක වධqංසා පèÆවා, 1940 ෙපබරවාu 2 වැ=දා ෙව° තබා මරා දැ‘ය. 

 ෙ) වසර nළ b අDකාç+ (ඔN+ෙBම පද වහෙර+ KAෙවා.) “ස)¬\ණෙය+ nර+ කර+නට” ඉvu 4 

UV පැ:êද+ෙB සාමාëකය+ ෙසායw+ UVයහ. ඔN+ මත පැටÄ hඩනය+ පැවvයද, “ඔබ :¢වාසෙය+ 
UV+ෙන1ද?” යැR ඇfl :ට එෙS යැR K» සංඛFාව දළ වශෙය+ Uයයට 70 1 Ä බව 1937 ජනවාu මස ජන 

සංගණනය ෙහÅකරන ලa. එ=සා ෙස9:ය; නායකය+ පd2යට එෙරq ෙතවැ= සහ …රණා.මක පáහාරයකට 

{:≠නහ. 1937 අෙ[ád මාසෙ? මෙල+ෙකාA :U+ Sටා2+ ෙවත යවන näxවK+ Kයා UVkෙ? ආගwක 

සං:ධාන ස)බ+ධෙය+ ඇv Çv යdපැන pය ඒවා KයාR. එෙSම 1929 අෙ[ád 8 වැ=දා Çvය අපෙල9පනය 
කර+නට ඔö ෙය9ජනා කෙûය. “ෙ) Çvය,” ඔö සටහ+ කෙûය, “ෙස9:ය; ෙරëමයට එෙරq වඩා.ම Kzයාකාç 

පd2ෙ? අංශ වලට සහ ජන{áය කäඩාය) වල ඒlය fêගලය+ට ස)¬\ණෙය+ සං:ධානා.මක පêධvය1 

=\මාණයට Çvමය පදනම1 ලබා r+නා.” ඔö එය අවස+ කෙû ෙමෙSය: “UයÀ ¬ජක සං:ධාන සහ 
KzSvයා= ෙêවSථාන පද: අkකzමය+ පළè සහ අවස+ වතාවට ඉවර කළ <n කාලය පැwණ ඇත.”  දහS 25

ගණනක ¬ජකය+ සහ සහ UයÀම `ෙෂා[වරැ පාෙ¤ කඳNරැ ෙවත යැ:ණ. එෙSම ෙමවර ඔN+ අතර 

බöතරය ෙව° තබා මරා දමන ලදහ. 1936 b තවම. KzයාºΩව v— පd2 සහ èS2) පd2 20,000 +, 1941 
èd කාලය ෙවêb ෙêව ෙමෙහය+ සඳහා තවම. :වෘතව v}ෙ+ 1,000 කට අx සංඛFාව1 පමO. UයÀ ආග) 

සඳහා 2යාපaං©ව UV පැ:êද+ෙB =ල සංඛFාව 1936 b 24,000 කට වැ°ෙය+ UV අතර 1941 èd කාලය ෙවêb 

5,665 කට බැස v}O. එR+ බාගයකට වැ° {uස බාdV1 පáෙêශෙ?, ෙප9ල+තෙ?, ෙමාdෙඩ9:යාෙA, සහ 

බටqර <1ෙ\නෙ? ද Äහ. ඒ Uයdල+වම 1939-1941 b සමායතනය කරවා v}O.  26

 මහා $ෂණය ෙêශපාලන ෙමෙහ<ම1 හැVයට පට+ ග. බව. සහ එය ෙමෙහයවන ලêෙê Sටා2+ෙB 

≠{u අධF1ෂණය යටෙ., ප1ෂෙ? ඉහළම තනnරැ දරන ලද fêගලය+ :U+ බව. ෙ) ෙතාරnරැ ව2+ 

පැහැa2වම =ගමනය කළ හැKR. 

 තව rරට., මහා $ෂණය :U+ එq පáධාර අරèÆ ෙදක සා1ෂා. කරග+නා ලa. පළèවැ+න Äෙ? 1930 

ගණ+වල දැ° Sටා2+වාb ජවෙය+ <nව ඇv දැ° කරන ලද තරැණ කාඩ\ ෙවv+ හැෙදන U:d සහ හèදා 

=ලධාuවාදය1 {qs4මR. ෙ) =ලධාu+, කැගෙනා:™ :U+ දහහ.වැ= ප1ෂ ෙකාංග¥සෙ? b Kයා UV පua, 
“Sටා2+ සෙහ9දරයා :U+ ඔNනට පවරන ඕනෑම කට<.ත1 පá¢න ෙනාකර {Åග+නා අයR.” 1930 ගණ+ 

අගට ෙපර ::ධ ආäx පuපාලකය+ Äෙ? :ෂම ජාvක wශ∆ණයK+ හැrන පරණ ෙරëමෙය+ සහ ෙබාdෙෂ:1 

කාඩ\ යටෙ. föÆව ලැ— “}\ÛවාÃ :ෙ¢ෂඥය+” Äහ. ඔN+ අතර ෙබාෙහාමය U:d <êධය සමෙ? ර|Kයාව 

nළ b föÆව ලැ— අයR, ඒ =සා ඔN+ ෙබාෙහ9 rරට අද1ෂය+ Äහ. සෑම ආයතනය1ම ය) ෙලසK+ Ä 
වෘ.…මය =fණතාවය1 සහ පuපාලන තා\Kකතාවය1 ෙම+ම, මධFම අDකාuෙය+ එන ආඥා සහ 

අR°යෙලාëමය SෙA™ඡා හැaයාව ෙවv+ ය) තා1 rරකට Sවාõ+තවය1 ද, ආර1ෂා කරග+නට උ.සාහ කර 

v`ණ. පuSථාÇය ෙකාw<=S; නායකය+ සාමකා‘ පávෙර9ධය1 දැ14ම =සා, 1935 b UයÀ ප1ෂ අනනFතා 
කාfiප. සතFාපනය කරන ෙමෙහ<ෙ) b ෙමය :ෙ¢ෂෙය+ පැහැa2 ÄවK. එෙSම එය යÅ. පැහැa2වම ඔ[f 

ෙව+ෙ+ 1937 ජනවාu ජන සංගණනෙ? b Sටා2+ෙB කැමැ.ත අkව ඒ ද.ත “b[vම. කර+නට” 

සංඛFානෙAb+ පáv1ෙ‹ප Kçම nÅ=. ෙකාw<=S; ෙA ද ෙනාෙA ද, කාඩ\ අතර සැලKය <n පáමාණය1 
මධFම අDකාuෙය+ එන ආඥා අ+ධ ෙලU+ අkගමනය කර+නට flදාන) නැතැR Sටා2+ට වැටöO. ෙ) 

=ලධාç+ ෙවkවට ඔöෙB කැමැ.ත ඉs කර+නට වැ°ෙය+ lකරැ {uස1 ප. Kçම ඔöෙB ඉල1කය :ය. 

 මහා $ෂණෙ? ෙදවැ= අරèණ Äෙ?, සාමාëකය+ එ+න එ+නම ව\ධනය ෙවw+ පැවv “සමාජමය 

අනnරැදායක කාරකය+,” කäඩායම ස)¬\ණෙය+ nර+ කර දැ‘මR. දäඩ Çv සංග¥හය ද1වන ලද පua, 
“සමාජයට එauවාb ෙහ9 අනnරැදායක Kzයාව1 කරන ලද, නැ.න) අපරාõ පuසරයක ෙහ9 අපරාõ වා\තාව1 

ඇv අෙයg සමඟ සබඳතා පව.වා ඇv,” ඕනෑම fêගලෙය1 සමාජමය අනnරැදායක කාරකය+ යන 

ව\ƒකරණයට උ.තර aය <nR KයාR. ඉv+ ඒ =සා, ඕනෑම අෙය1 ඔö UVන සමාජ කäඩායමට “qටf” 
යන ෙපර ඈMය වැෙට+ෙ+ න), එයා සමාජමය අනnරැදායක fêගලෙය1 බවට ප.ෙA: qටf-gලා1, qටf-

අපරාධකරැව+, qටf-;සා\වාb U:d ෙSවකය+, qටf-ෙම+ෙෂ:1 ප1ෂෙ? සාමාëකය+, qටf-සමාජවාb 

 M. I. Odinsov, Na puti k svobode sovesti (On the path to freedom of conscience) (Moscow: Progress, 1989), pp. 53-54.25

 GARF, 3316/2/1615/116-149.26
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:[ල4යවාb+, යනාb වශෙය+. ෙ) UයÀ ව\ƒකරණය+ මහා $ෂණය nළ b nර+ කර දැwය <nR, ම+ද, 
Sටා2+ :U+ මධFම කwsෙA 1937 ෙපබරවාu-මා\n f\ණ සාමාëක ර|S4ෙ) b Kයා UV පua, “සමාජවාදයට 

{:Ãම ළඟා ෙවêb, ෙබල‡න සමාජ පංvවල ඉvu Ä ෙ¢ෂය+ වැ°ෙය+ පávපáහාර එdල කරv.” 

 U.S.S.R. —සමාජවාදය ෙගාඩනැ˜ එකම රට— වටකර එauවාb හnරැ බල ඇතැR යන අදහස ෙ) කථාෙA 
b Sටා2+ ඉSමn කර දැ14ය. Sටා2+ට අkව, U.S.S.R. වලට මාR)බඩ රටවd, —ÿ+ල+තය, බාdV1 ෙêශ, 

ෙප9ල+තය, රැෙ)=යාව, n\Kය, ජපානය, සහ අෙනg. රටවd, පáංශය සහ මහා `ÁතානFෙය+ සහාය ඇvව— 

සමාජවාb වFාපෘvය කඩා ක[පd කරන ඉල1කෙය+ “චරfරැෂ සහ ෙපරÅකාç හèදාව+” එවw+ UVv. 

≠:ෙ¢ª සහ ¬ජÇය ෙêශය1 හැVයට, =v පවvන හnරාට එෙරq අරගලෙ? b ෙපරèÆ වල b ෙනාෙකෙලUය 
<n මාR) U.S.S.R. ට ඇත. චරfරැෂය+ දඩයම, ෙ) අkව, (එන), {ටSතර ෙල9කය සමඟ සබඳක) පව.වන 

ඕනෑම අෙය1, එය ෙකාතර) අdප ෙලU+ Uêධ 4 v}ණ.) ඉතා වැදග.කම1 ග.ෙ.ය. :ය හැK සහ 

wථFා.මක “පSවැ= gÀÆවාb+” nර+ කර දැ‘ම මහා $ෂණෙ? සැබෑ Sවභාවය Äෙ?ය. 

 ඉහv+ ලැRSn කරන ලද :+aතය+ෙB ව\ƒකරණ මහ. සංඛFාව —කාඩ\ සහ :ෙ¢ෂඥය+, 

සමාජමය අනnරැදායක කාරය1 සහ {ටSතර කාරයකය+, සහ චරfරැෂය+— Uයdල ෙප+ව+ෙ+ මහා 

$ෂණෙ? දැවැ+ත ඝාතන වල ත\කයR. මහා $ෂණය වසර ෙදකක b 700,000 කට ආස+න මරණ පáමාණයකට 
වගKයන ලa.
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 මහා $ෂණය, ඡායාරෑප එක/ව 

!"#$ ජ&'($), ෙචකා /&මාතෘ සහ GPU  (රහ$ 

ෙපා8'ෙ9) ප;ධා/යා 1926 B ඔD Eය යන ෙත# ෙරGමය 

Hළ සදාත/ක සලLණ# ඉOP කෙQය.    © D. R.

ෙමා$කS, 1936. $ටා"( වටකරෙගන 'X(ෙ( (වෙY 'ට දLණට) Z#ෙ&නෙ9 ම&දන ව"( තම(ට නම# 

හදාග(නට සම[ \ එ(. කෘ^ෙචS, “ෙකා$ෙමාෙපා"ට/සYවාදය” ට එෙරaව ප^චා[ Zද සමෙ9 ෙමෙහZම# bය[ 

කළ අdeයෙලාG /ලධාPෙය# \ ඒ. යඩෙනාS; iYPය ෙකාE$සා& \ එj. කැගැෙනාlm; ආර#ෂාව සඳහා \ 

ෙකාE$සා& ෙලස 'X ෙ#. ෙවාෙරාqෙලාS; 1986 B Eය sය $ටා"(ෙt ප;ධාන සහායකයා \ u. ෙමාෙලාෙටාS; එY. 
ක"/(; සහ 1937 B Hර( කර දැw මාෂj එY. xඛාෙචS$). ෙදවැ/ ෙz{ය: }. මෙල(ෙකාS (වෙY 'ට ෙදවැ/යා), 

එ(. ~jග/( (5 වැ(නා), සහ ෙකාE(ට&( ඇHලත $ටා"(ෙt ෙÅශපාලනයට අÉමැOය i( එෙjනා $ටාෙසÑවා (8 

වැ(නා).  © Arch. busses de photographies, Krasnogorsk

එj. ෙබPයා, ප;ජාත(තÜවාදය# අÉකරණය කරE( ච(දය 
දැáම. u. ෙම('($), }. යෙගÑඩා, සහ එ(. එෙසÑS 

යනාB(ට පàව ප[ෙවන ෙබPයා රහ$ ෙපා8'ය සහ ම&දන 

හâදා පාලනය කෙQ ඔDෙt එbPවාB( \ කෘ^ෙචS, 

මෙල(ෙකාS, සහ ෙමාෙලාෙටාS l'( 1953 ä/ මාසෙ9 B 
ඔDව අ[ අඩංåවට ගැෙනන ෙත#.    © Lapi-Viollet
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ෙබාjෙෂl#වාB( 'lj ZÅධය පට( ග[ කළ ඔé( âදා හැPය ප;චèඩ[වෙ9 රêjල 

ෙලාව එෙත# iලබ ෙල'( දැක O~ණ). ෙY 1918 B ඔ&ෂා a ෙපÑල(ත /ලධාPෙය#ව 

අëO( íaxවන ලද රH හâදාෙS ෙසාjදාiව( l'( එjලා උල තබන ලද ආකාරයd.  

© L’illustration/Sygma

)ෙයS, 1918. රH හâදාව පàබැñෙම( පàව, 5, සෙදÑවයා ubෙ9, ෙචකා l(bතය(ෙt මළ 'රැරැ ෙගාඩග[ 

පàව, (ෙචකා l'( ඔé(ව හó(වාග[ පPb) “ෙබාjෙෂl# òෂණෙ9 උපකරණය” l'( පව[වාෙගන sය 

ඔé(ෙt එක $ථානයක B.   © Musée d’histoire cotemporaine-BDIC 
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'lj ZÅධෙ9 සහ íXසරබද සඳහා ෙගනsය 

ෙබාjෙෂl# ප;Oප[Oවල ප;Oඵලය# ෙලස 
ෙවාjගා ප;ෙÅශය lනාශ කරE( පැOර sය 

õයLරැ සාගතය. 1921 සහ 1922 සාගතය 

/සා E"යන 5 ක පමණ ජනතාව# Eය 
sයහ; /තú වශෙය(ම පළâ l(bතය( 

\ෙ9 දරැව(ය.  

© Musée de’histoire contemporaine-BDIC

 íටරX( ආධා ර í{ග(නට 

ෙල/(ට 'Åධ lය, iYPය ùරවාග[ 
Zද උපකරණ රH Lරැස, නැ(ෙස( 

කExව, සහ ඇෙමPක( íaටාධාර 

සංlධානය ෙවO( පැEûයහ. සහන 

ෙග(uමට සහාය i( රැ'ය( lÅවH( 
අ[ අඩංåවට ෙගන අනHරැව ෙල/( 

i( /යමය අÉව මරණයට ü(i 

කරන ලb . එ† . නැ(ෙස( එයට 
මැbහ[ ෙවÅB, ඔé(ව ඒ ෙවÉවට 

රැ'යාෙව( íxවහj කරන ලb.  

© Musée de’histoire contemoraine-
BDIC 
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1930-31. සwහකරණයට ප;OෙරÑධය ද#වE( අ$වැ(න අjලා ග(නට පැEû රH âරකරැව( හා 
සට( වැද ගYබද වැ'ය( අනHරැව කැළෑෙS සැඟéනහ. GPU භට හâදාව( ෙබාෙහÑlට ග$වලට 

s/තැ~ෙS කැළෑෙS සැඟu 'X ගYබදවාñ(ව එ{යට ග(නd.    © D. R.

BBK ඉb)•Y වැඩ õම, ෙනාෙහා[ ෙබෙලාෙමා&කැනාj, ài âDද සහ බාjX# අතර ඇල මා&ගය. 

ෙY පාෙරÑ ප;මාණෙ9 වúාපෘOය /සා 1932-33 කාලෙ9 B දස දහ$ ගණනක 'රකරැව(ෙt මරණ 

'Åධ \හ. $ටා"( සහ ඔDෙt අÉගාEකය( l'( මහ[ උ[සවාකාරෙය( එය lවෘත කරÉ 

ලැ~ව[ එය ප;ෙයÑජන රaත බැS ප;තú#ෂ lය.    © Coll. Tomasz Kizny/Vu
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“ගYබද වැ'ය(ට දැe පහර# එjල” කරන ¶Eය සwහකරණය H{(, $ටා"( l'( හාමතය 
අlය#, lෙ^ෂෙය(ම Z#ෙ&/යාÉව(ට එෙරaව, ෙයාදා ග[ෙ[ය. ෙY ප;Oප[Oය /සා දළ 

වශෙය( E"යන 6 කට ආස(න මරණ, Z#ෙ&නෙ9 E"යන 4 # ඇH®ව, 'Åධ \හ. ෙමa 1933 

ඛා)S, bනපතා Eය යෑෙY ප;පංචය සාමානúය# හැXයට ද)(නට ගYබද වැ'ය( Dරැ \හ. E©ම$ 
කෑම ෙකාතරY ප;™ල ෙල'( පැOරැණාද )යෙතා[ ආè´ව ෙමෙ$ â¨ණය කළ ෙපÑ$ට& ගසා 

O~ණහ: “ඔෙ≠ දරැව( අÉභවය Yෙjmඡ )Øයාව).”    © D. R.
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ෙබෙලාෙමා&කැනාj සං∞ත කèඩායම. ඇල මා&ගය ඉb )•ම, ෙY අ¶ත වෑයම රêඳéYකරැව(ට 

“නැවත ඉගැ(uෙY” ෙකාටස# යැd අරâ± lය.   © D. R.

ෙප;ාපගැ(ඩා ඡායාරෑපයක íxපස ෙබාෙහÑlට ෙයාදා ගැÉෙ( රêඳéYකරැව(ෙt අවධානය ඔé(ෙt 

අවසානාව(ත ත[වයට ෙයාâ කරවා ෙසÑlය≤ කඳéරැවල }lතය සහ මරණය ෙප(ÉY කර(නටd. 

ෙY එSෙරා'නා ක&ෙනS$කායා l'( අ≥න ලද í(¥රය ද#ව(ෙ( 1943 අෙz;j මාසෙ9 
සdµPයාෙS “නැවත ඉගැ(ෙවන වැඩ කඳéරකට පැEෙණන ආකාරයd.   © Dessin de Kersnovskaïa
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 ප#ෂ ෙ9 ∂ Åධක රණ 
සැ'වාරය#. සට(කාá ප#ෂ 

ෙ$වකය(ව අdeයෙලාGමය 

පාලන කØමය# හැXයට â"( 
ෙයා දා ගැ ෙන න ල ද 

∂Åධකරණය (chistka) පàව 

ඕනෑම ෙකෙන#ට ප;'Å∏ෙ9 

ෙචÑදනා කළ හැ) 'Pත# 

බවට ප[lය. තම( l'(ම 
l ෙS ච න ය ක ර ගැ ෙන න 

සැ'වාර වැeෙය( O~ණ අතර 

ෙබාෙහÑ lට ඒවාෙය( bන 
) a ප ය ක ට ෙහÑ ස O 

) a ප ය ක ට ප à ව අ [ 

අඩංåවට ගැ©Y 'Åධ \හ.  

© Roger-Viollet

“අaංසක රැ'යාව ෙSදනාෙව( 
ඇඹරැණහ/ ෙj නැහැéණ ∫≤ 

සප[H යX(/ සහ ක® මාPයාවල 

අóරැ ෙරÑද යX(,” ඇයෙt àප;'Åධ 
“මළé(ෙt 'aවටනය” a )l≥ය 

ඇනා අªමෙටÑවා "Zවාය. ඇයෙt 

ùතÜයා ද 'රගත කර මරා දමන 
ලb . ෙමා$කS වැ'ය( “ක® 

කùට(,” යැd හැ≥(\ ෙY ටº# රථ 

' රක රැ ව (ව ë≠යා (කා ' ට 

ෙල ෙෆා &ෙටා ෙවා ස හ ~ X &කා 
'රෙගවj ෙවත ෙගන යන ලb. ටº# 

රථ සමහර අව$ථාවල B ෙ≠කP 

e"වP වෑ( ෙල'( ෙව$වලා 
O~û.   © Roger-Viollet

ë≠යා(කා, ෙමා$කS, 1925 B පමණ. 

GPU  wල$ථානෙ9 õY මහෙj  íaX 
lෙ^ෂ කාමර වල B ෙගලට උèඩය# 

තබා ෙරGමෙ9 හHර( ඝාතනය කළහ. 

ෙරGමය aHමතෙ9 කළ කෲර[වය 

පàව ෙගාඩනැ¿jෙල( සංෙ#තව[ 
\ෙ9ය.   © D. R.
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1928 B ෙඩා(බා$ a පැවO ශªO න´ lභාගය ෙරGමෙ9 නව හHර( ව&∞කරණය# හó(වා 
i(ෙ(ය: “lෙ^ෂඥය(,” ඔé( $ටා"( පළâ ප$-අéරැi-සැල$ම bය[ කරÅB කඩාකzපj කෙQය යැd 

ෙචÑදනා ලැ∫ව(ය. එa අරâණ \ෙ9 “ෙදවැ/ lzලවය” සඳහා $ටා"(ෙt wලධ&ම කා&Eක #ෙ¬තÜෙ9 

කාඩ& මත බලහ[කාරෙය( පැටuමd. aටෙගන ඉ(ෙ(, දLෙè, ෙප;ා)Zට& එ(. )Øෙල(ෙකÑ, ඔDවද 
1938 B Hර( කර දමන ලb.   © Roger-Viollet

මහා òෂණය කාලෙ9 $ටා"( l'( 
bනපතා අ[ස( තබන ලද lධායක ආඥා 

ව"( එක#. ෙY සටහන 6,600 ක 

ජ නතා ව ක ෙt— 1 9 1 7 ෙබා jෙෂ l# 
Lම(තÜණයට ෙපර â® 'යවස# Hළ B 

ෙවe තබා මරා දැw 'ය® ෙÅශපාලන 

lරැÅධකරැව(ට වැe සංඛúාව#— ෙt 

ඉරණම ü(i කරන ලb.  

© Coll. V. Boukovski

214



ෙවÑ&#, එ$ෙටÑ/යා, 1919. ෙබාjෙෂl#වාB( බලය අjලා ගැ©මට තැ[ කරÅB, ඔé( එ8≤ තනHරැ දැරෑ අය 

ප;ාණ ඇපකරැව( හැXයට ෙගන ෙවe තබා මරා දැwහ. ඔé( ඉව[ව යÅB 'ය ගණන# Eය sයé( ඉOP කර 

sයහ. ෙÅශපාලන ප;OවාB( සහ සYƒ&ණ සමාජ කèඩායY Hර( )•ම 'lj ZÅධෙ9 ජයග≈හණයට අතúාවශúය 
යැd සලකන ලb. ෙY සwල ඝාතන 'Åධ ෙව(ෙ( පà කාලෙ9 එන, එනY 1940-41 B එ$ෙටÑ/යාÉව(, ලැ≤lය(, 

සහ "HෙS/ය( වැ'ය( lශාල පPමාණෙය( íටමං )•Y වලට ෙපරd.     © D. R.

ජ&ම/, ෙප(ටෙකා$ට 1927. ෙරÑ≤ ෙපරâෙè (රH ෙපරâෙè) රH හâදාෙS ග&භාව$ථාව# ෙල'( පැවHණා යැd 

සාමානúෙය( සැලෙකන පැරාE"ටP සංlධානෙ9 ජාOක රê$uම#. රH ෙපරâෙè ප;භවය 'lj ZÅධ සං$කෘOෙ9 uම ël 

අරෙගා( l'( උ[ක&ශûය කරන ලb: “/&ධන පංOය, ඔෙ≠ ශ#Oය දැනග(න/ ඔෙ≠ ශ#Oය දැනෙගන එය âදා 

හP(න/… 'යjල ද(නවා යැd )යාග(නා සමාජ ප;ජාත(තÜවාB( ෙවතට ෙවe Oය(න/ ෙවe Oය(න, ෙවe Oය(න/… 
ෙවeOය(න, මම ඔබට )යනවා/ ෙකාEZ/$≤ ප#ෂෙ9 මා&ෙගÑපෙÅශනය යටෙ[…” (Le Front rouge ෙවO(, 1931 © D. R.

215



$පා«ඤය, 1937. $පා«ඤ 'lj ZÅධය තම වා'යට ෙයාදවා ගැ©ෙY අ…ප;ාෙය( $ටා"(  තය( සහ ඒජ(තවරැ 
යැuය. එa ජාතú(තර උපායමා&ගයට බාධා කරන ආරාGකවාB(, ෙටºා≤$)වාB(, මා#$වාB ශÀEකය(ෙt එ#ස[ 

ප#ෂෙ9 සට(කාá( ඇH®ව ඕනෑම ෙකෙන# Hර( කර දම(න යැd NKVD (GPU ෙ9 අÉප;ාzOකයාට) උපෙද$ ලැ~û. 

මා#$වාB ශÀEකය(ෙt එ#ස[ ප#ෂ නායක, අ(ÃS /( (Andreu Nin) 1937 ä/ මස B පැහැරෙගන යන ලiව ශා•Pක 
වධaංසා B මරා දමන ලb. එය කරන ලÅෙÅ අරෙනÑ ෙt≈ෙරÑ (Ernõ Gerõ), අනාගත හංෙtPයාÉ ෙකාEZ/$≤  ප#ෂ 

නායකයා යටෙ[ ෙ$වය කළ ඒජ(තවරැ l'/. ඒ අතරHෙ& ෙකාEZ/$≤ ùව[ප[ ව"( ජාතú(තර ෙමෙහZම# ෙගන 

sෙ9 එය කරන ලÅෙÅ ෆÕැ(ෙකÑ යටෙ[ ෙ$වය කරන ඒජ(තවරැ යැd )යා ෆැŒ$≤lෙරÑ∏( මත වරද පටවE/. © D.R.

1940 අෙගÑ$H 20 වැ/දා, රෙමÑ( ෙමය&කාඩ&, NKVD lෙ^ෂ බලකාෙ9 ඒජ(තවරයා "ෙයා( ෙටºා≤$) (දLෙè) අd$ 

කඩන යකඩ කxව)( පහර i(ෙ(ය. ඊ ළඟ දවෙ$ ෙටºා≤$) Eය sෙ9ය. අංශෙ9 ප;ධා/යා \ පෙවj àෙඩාzලැෙටාS 

(වෙY, 1942 ඡායාරෑපය)() ට $ටා"( ෙපෟÅග"කවම අණ B O~ෙè ඒ ෙවÅB හතරවැ/ ජාතú(තරෙ9 ප;ධා/යා ෙලස 

කටZH කළ ෙටºා≤$) Hර( කර(න )යාd. © D. R. (වෙY),     © Roger-Viollet
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කතú(, රැ'යාව, 1943 අෙz;j. එa සwහ E© ෙසාෙහා( Hළ වළ දැw ෙපÑල(ත /ලධා•( 4,500 කෙt මළ'රැරැ 
ජ&මාÉව( l'( ෙසායා ග(නා ලb. ෙY ෙසÑlය≤ භට හâදා l'( 1940 වස(තෙ9 B, එනY 25,000 # පමණ 

අHරැදහ( \ කාලෙ9 B, මරා දමන ලÅදé( යැd රH Lරැස ෙකාEසම# l'( üරණය කරන ලb. සwහ ඝාතන 

සහ /ල වශෙය( ෙබාරැ —ම සංෙ#තව[ කර(න# බවට කතú( ප[lය. 1989 ෙත# ෙපÑල(තෙ9 ෙකාEZ/$≤ 

ආè´ව සහ ෙලÑකය ùරා 'X ෙකාEZ/$≤වාB( ෙY සwල ඝාතනය ජ&මාÉව( කළා යැd )යා 'Xයහ. © D. R.

l(/≤සා, Z#ෙ&නය, 1943 ä/. ෙමa B 1937-38 කාලෙ9 අගj lවෘත කර මෘතශ•ර එ{යට ග(නා ලb. අ∏කා•( 

l'( උදúානය# සහ sYහාන න&තනශාලාව# එතැන ඉbකර O~û. ෙමයාකාර අගj 'ෙටාá&, කැෙමෙන≤$-
ෙපාෙඩාj$), සහ ෙවන[ තැ( ව"( ෙසායා ගැ/ණ. එවැ/ ෙඝÑර ෙසායා ගැ©Y අදට[ 'Åධ ෙS. 1997 B ෙස(≤ 

“ට&$බ&t වල B මෘතශ•ර 1,100 # ෙගාඩග(නා ලb. එෙ$ම තව[ 9,000 # කෙ&"යා කැළෑ වල O∫ සwහ 

ෙසාෙහා( ව"( හâlණ.     © D. R.
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ZෙදS ෙසාෙහාන#, ෙවÑෙසÑS. l#ට& ඇjට& සහ ෙහ(P# 

අ&"# 'aකරÉ íûස 1987 B රහෙ$ ඉbකරන ලද 
$මාරකය#. ZෙදS සමාජවාB ශÀEක ප#ෂෙ9 නායකය( \ 

ඒ ෙදෙදනා නා≤' ප#ෂය සමඟ සබඳතා O~ෙ( යැd )යා 

â"(ම ද”වY ලැ∫හ. ෙදවැ/ වතාෙS B මරණ ද”වම 

/යම u එකලාව 'රකර තබන ලb. 1942 මැd 15 වැ/දා 
අ&"# 'රLXෙ9 තම( l'(ම එjලාෙගන මරැâව කැඳවා 

ග[ෙ[ය; $ටා"(ගා‘ ජයග≈හණෙය( bන )aපයකට පàව 

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

lෙටÑj‘ íෙල), ෙපÑල(ත ප;OෙරÑධ සට(කාEයා, 
ජ&ම( හâදාවට උවමනාෙව(ම අà \ෙ9 (උඩ) 

එlට ඔDට අé¬l≤$ a ප;OෙරÑධ පÅධOය# 

íaxuම සඳහාd. එතැ/( පැන යාමට සම[ \ 
ෙහෙතම පàව නා≤' හා සට( වැBම bගටම 

කරෙගන sෙ9ය. 1947 මැd මාසෙ9 ෙකාEZ/$≤ 

රහ$ ෙපා8'ය (පහත) ඔDව අ[ අඩංåවට ෙගන, 

ශා•Pක වධaංසා B, මරණයට /යම කර, ෙවe 
තබා මරා දැâෙSය. 1990 B ඔDව ùනරැ[ථාපනය 

ෙකPණ.      © D. R.

1996 B ෙවÑෙසÑS a ඉbකරන ලද $මාරකය# 
ෙගෟරවය ද#ව(ෙ( 1939-1941 සහ 1944-45 

කාල වකවා± වල B ඈත උHර, සdµPයාව, 

කසක$තානය, සහ ෙවන[ iර$තර ප;ෙÅශ 
ෙවත íටමං කරන යවන ලද ZෙදSව( සහ 

කෙතÑ"ක ෙපÑල(ත ජාOකය( ෙවතටd. 

© A. Tabor
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නැෙගනaර බ&"නය, 1953 ä/ 17. ෙSතන අ´ )•ම ගැන උÅෙඝÑෂණය, ä/ 16 වැ/දා ubවල ෙපළපා" යE( 
ශÀEකය( වැඩ ව&ජනය# පට( ග[හ. ෙසÑlය≤ Zද ටැං) එa B $ථානගත \හ (ෙY 8z'ග&$ටºාස a B). එයට 

සහභා∞ \ දාසය# මරා දැâû, 'ය ගණනකට Hවාල \හ, දහ$ ගණනකට B&ඝ 'රද”වY /යම \හ. නැෙගනaර 

ජ&ම/ෙ9 නැ÷ '◊ම “ජනතාවෙt ප;ජාත(තÜවාදෙ9,” ප;ථම lශාල හb' දැe ííරැම ඇOuමd. © D. R.

~ඩාෙප$≤, 1956 ඔ#ෙතÑබ&. ප;ථම අාඥාදායක lෙරÑÿ lzලවය රහ$ ෙපා8'යට සහ ෙකාEZ/$≤ ප#ෂයට එෙරaව 

â® මහ[ ජනතාවම එකH කරවන ලb. ෙසÑlය≤ මැbහ[uම පමා කර(නට ප;OෙරÑධ සට(කාá( සම[ \හ.  

© Archive Photos
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~ඩාෙප$≤, 1956 ෙනාවැYබ&. ෙසÑlය≤ Zධ ටැං) ub වලට පැEûයහ; ජනගහනය Hව#L ව"( ප;OෙරÑධය දැ#\හ. 

රෙ≤ එකම ප#ෂය \, හංෙtPයාÉ ශÀEකය(ෙt (ෙකාEZ/$≤) ප#ෂය නැවත බලෙ9 íaxවන ලÅෙÅ }lත 3,000 # 

පමණ õ" Bෙම( පàවd. 25,000 කට වැe íPස# 'රගත කරÉ ලැµය. හංෙtPයාÉව( දස දහ$ ගණ/( රX( පලා 
sයහ.   © D. R. 

ෙපා$නා(, ෙපÑල(තය, 1956 ä/ 28. iYPය කYහලක ශÀEකය( වැඩ ව&ජනයක ෙයiනහ, “පා( සහ /දහස” යැd 
හඬ නඟE( ෙපළපා" ය(නට පට( ග[හ. ඉ(පàව කළ ම&දන ෙමෙහZY ව"( i'Y ගණන# Eය sයහ. ෙපළපා" 

sය අය l'( ෙමa B ⁄යා≤ කYහල ඉbPෙ9 ෙj වැL± ෙපÑල(ත ෙකාeය# ෙලලවE( 'XO. 

 © U.S.I.S./ Archives T. Etiévé
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ඩෑ($#, ෙදසැYබ& 1970. ආහාර Eල ගණ( දැe ෙ$ ඉහළ යෑම ගැන බාjX# නැSෙතාxෙපාළ වැඩ ව&ජකය( 

උÅෙඝÑෂණ කළහ. උÅෙඝÑෂකය( 'ය ගණන#ව මරා දැwහ, Hවාල කළහ. එක l(bතෙය#ව ෙදාර# මත තබාෙගන 

(පහත) ඔසවාෙගන යෑම පැbය)( අමර¤ය ෙකරැû: “ග≈ාෙබාෙව# ව"( ෙකාjෙල#/ ‹ෙලÑ/යාෙව( ෙකාjෙල#/ අද 
ෙපා8'ය ෙවe තැ~වා/ ජැෙන# l$/ෙයS$) ඇද වැxණා.” /දහ$ සාම›sෙ9 වෘ[üය සEOය උපත ලැ∫ lට, 'ංiව 

1980 අෙගÑ$HෙS B නැවත පණ ගැ(éû. © D. R.
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/ෙකාලාd ෙප≤ෙකාS, ෆැŒ$≤වාB(ට 
එ ෙර a ව ප; O ෙරÑ ධ ෙ9 ස ට ( ක ළ 

ප;ජාත(තÜවාbයා, ~jෙtPයාව /දහ$ \ 

පàව එa ඒකාබÅධ ආè´ෙS උප 

අගමැO lය. òෂණයට lෙරÑධය දැ#uම 
සඳහා තනHෙර( ඉjලා අ$ \ ඔDව 

1947 අෙගÑ$H 16 ෙබාරැ න´ව)( පà 

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

ප;ාt a රජෙ9 උසාlෙ9 B, 

Eලාඩා ෙහාරෙකාවා (වෙY 'ට 

ෙදවැ/යා) තව[ l[Oකරැව( 

H( ෙදෙන# සමඟ 1950 ä/ 
8 වැ/දා මරණයට ü(i \වාය. 

1950 ä/ 27 වැ/දා ඔé(ව 

එjලා මරා දමන ලb.  © D. R.

ප;ාt, 1968 අෙගÑ$H. ෙසÑlය≤ ආකØමණෙ9 B නගරෙ9 වැ'ය( ඉ#මû( 1938 නා≤' ආකØමණය සමඟ සමානතා 

ද#ව(නට පට( ග[හ. ෙමa ඔé( ෙසÑlය≤ භටය( ෙවත සමmචj නා≤' ආචාරය# ද#වd.    © D. R.
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11 ර#ඳ%& කඳ%රැවල අ,රාජ/ය 

  
 එෙත$ ෙනා' (රෑ ෙලස-. සමාජයට එෙර3 ම4දනෙය. සල67 කර9 ලැ; ර<ඳ>? කඳ>රැ පAධCෙD 

මහF ව4ධනය$ 1930 ගණ. Nළ P ද-.නට ලැQණ. ෙ? ආයතන වල පTණාමය ගැන දැ. භා(තය සඳහා 
පවCන VලාW පTපාලනෙD XරාෙYඛන ව[. ස\ප (මසා බැ^මකට අව`ථාව පාදා ඇත. සං(ධානාFමක 

වdහෙD ෙවන`ක?, මහF කටfN gAධ ' වකවා7, gරකරැව. සංඛhාව, ඔ>.ෙW ආ4jක තFවය, ඔ>.ව 

gරගත කර.නට k[ක ' අපරාධ ගැන, ඔ>.ෙW වයස, [ංlකFවය, ජාCය සහ අධhාපන පmQම යනාnය 
ඒවාෙය. ෙහpෙවC.  ඒF ෙබාෙහq අrරැ තැ. ද තවමF පවs. (ෙtෂෙය.ම, ර<ඳ>?කරැව.ෙW සංඛhාව ගැන 1

(vමF වා4තා VලාW wලධාT. (g. පවFවා ගFතද, ගමනා.තය ෙවත එ.නට අසමF ' අයෙW ඉරණම 

ගැන දැනග.නට ඇFෙF අYපය-w; ((ධ ඒzය XAගලය. ඇg. {| සා$ෂh පැවCයද එය එෙ` ෙව}. 

 GPU  (g. ෙමෙහයවන ලද කඳ>රැවල දළ වශෙය. gරකරැව. 140,000 $ 1930 මැද ගණ. ෙවAP 
ෙ`වය කරÄ. gÅයහ. m{ ÇÉද සහ බාYÅ$ යා කරන nය ඇල මා4ගය කැÑෙ? දැවැ.ත වhාපෘCය පමණකට 

120,000 කට වැá àTÄ සංඛhාව$ අවශh (ණ. ඒ wසා gරෙගවY ව[. ඒ කඳ>රට දස දහ` ගණන$ මාරැ 

-âම gAධ >ä. ය? ආකාරයක අFභාර නã s.{ව$ ලැෙබන ජන සංඛhාව එ.න එ.නම වැá ෙව.නට 
පට. ගැwණ: 1929 P GPU (g. s.{ කරන ලAෙA 56,000 කට වැá සංඛhාව-, 1929 P එය 208,000 $ (ය. 

(ෙමය සැසëය fFෙF GPU  ෙනාවන ආයතන (g. 1929 P අíෙචqදනා කළ නã 1,178,000, සහ 1931 P 

1,238,000 සමඟ}.)  ඒ wසා අෙය6ට 1932 Çල P GPU වhාපෘCවල ශóමය ෙවෙහසන ලද gරකරැව. සංඛhාව 2

300,000 කට වැá යැ} ගණනය කරත හැ-}. එ3 වා4òක මරණ අ9පාCකය ෙබාෙහq(ට gයයට 10 $ කරා 

à(mä. බාYÅ$-m{ ÇÉද ස?බ.ධෙය.ද එෙ`ම ද-.නට ලැöä. 

 1934 õ[ මාසෙD P GPU පúCසං(ධානය කර NKVD යැ} නම ෙවන` ෙවAP, 6ඩා දûඩන ජනපද 780 $ 

සහ අvකරණ àpබඳ ජනතා ෙකාÄ`සා4 (g. අකා4ය$ෂම ෙලg. ෙහq නරක (nයට පවFවාෙගන යනවා යැ} 
sරණය කළ කඳ>රැ ව[. පැÄä gරකරැව. 212,000 $ VලාW වලට අවෙශqෂණය කරන ලn. ඵලදා†තාව 

වැá කර9 àäස, සහ රෙ° ඉCT ෙපෙද` Nළ ද$ව.නට වෑය? කළ ඔ>.ෙW පúCරෑපය හැඩගසා ගැ¢ම 

àäස, කඳ>රැ එ.න එ.නම (ශාල £, වැáෙය. (ෙtòත ද 'ෙDය. `ටා[.ෙW U.S.S.R. 3 ආ4jකෙD පúධාන 
සාධකය$ (ය fNව Cöෙû gය දහ` ගණw. gරකරැව. බැl. රඳවා ෙගන gÅන දැවැ.ත දûඩන 

සංz4ණය.ය. 1935 ජනවාT 1 වැwදා අ§C. එ$ ' VලාW පAධCය Nළ gරකරැව. 965,000 කට වැá 

සංඛhාව$ gÅයහ —වැඩ කඳ>රැ වල 725,000 $ ද, සාමානhෙය. වසර Nනකට අã කාලයකට එතර? දැá 
ෙනාවන සමාජමය අනNරැදායක කාරකය.ෙW 6ඩා කûඩාය? යවන ලද ශóම ජනපද වල 240,000 $ ද gÅයහ.  3

 ෙමයාකාරෙය., ඊ ළඟ දශක ෙදක සඳහා VලාW gCය? සාදන ලn. gරකරැව. 45,000 $ පමණ gÅ 

ෙසාෙලාෙව°`- ßපF සඳහා ඇC දûඩන ජනපද, එන? දැව කැàය fN ෙපෙද` වල “wයÇ ර3ත කඳ>රැ” 

හැÅයට සලකÄ., කෙ4[යා 3 m{ ÇÉ{ ෙවරළබඩ nෙW, සහ ෙවාෙලාWඩා පúෙAශෙD වැá වැáෙය. à3|වන 
ලn. ෙලw.ග™ෑ´ පúෙAශයට උ7m?ව තබා ගැ¢ම àäස දර සපයන කා4යය බාරව gÅෙD gරකරැව. 43,000 $ 

 J. A. Getty, G. T. Rittersporn, and V. N. Zemskov, “Les victimes de la répression pénale dans l’URSS d’avant-guerre,” Revue des 1

études slaves 65 (1993), 631-663; Nicholas Werth, “Goulag, les vrais chiffres”; Alec Nove, “Victimes of Stalinism, How Many?” in 
Stalinist Terror: New Perspectives, ed. J. A. Getty and R. T. Manning (New York: Cambridge University Press, 1993).

 See V. P. Popov, “Gosudarstvenniy terror v Sovetkoi Rossii, 1923-1953” (State terror in Soviet Russia, 1923-1953), Otechestvennye 2

arkhivy, no. 2 (1992), 20-31.

 V. N. Zemskov, “Gulag,” Sotsiologicheskie issledovaniya, no. 6 (1991), 11.3
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රඳවන ලද (ශාල `ව4ලැW (Svirlag) කඳ>රැ කûඩායම}. ෙට?wෙකාෙවා (Temnikovo) 3 කඳ>ර ඉ| කෙ≠ 
ෙමා`කÆ පúෙAශය ෙව9ෙව. එම කා4යයම}. 

 ෙකා°ල` (Kotlas) වල kෙලqපා}ක හතරමං හ.nෙD, “උNරැ මාවත” nගට යන පTAෙද., ^ කැÑම සහ 

පතY කැ¢ම සඳහා ෙව`° (? (West Vym), උØතා , ෙප ෙචqරා, සහ ෙවාර6ටා (Vorkuta) ෙවත යන {?Tය 
මා4ගය$ හද9 ලැ∞ය. ඈත උNෙ4 à3Å උØ°ෙප≤ලැW (Ukhtpechlag), එ3 gරකරැව. 51,000 පúෙයqජනයට 

ගFෙF පාරවY හද.න, ගY අ≥රැ කැ¢මට, සහ පැෙට¥q[ය? ඛûඩනයට}. තවF ශාඛාව$ උරාY ෙපෙදසට ඇP 

lයහ. එෙ`ම ෙසා[කැ?`$ (Solikamsk) සහ ෙබ ෙර`w- (Berezniki) ද$වා lයහ. බට3ර ස}∞TයාෙÆ 

läෙකාන ෙදස à3Å gයµ කඳ>රැ සහ එ3 gරකරැව. 63,000 6`බා>ෙගාY (Kuzbassugol) 3 à3Å (ශාල 
පතY සංz4ණය සඳහා ෙනාÄෙY ශóම බලය සපයන gරකරැව. සැප∂හ. 

 ඈත ද6ෙû, එන? කසක`තානෙD කරග.ඩා (Karaganda) පúෙAශෙD `ෙට∑ලැW (Steplag) 3 

“කෘòකා4Äක කඳ>රැ” වල gරකරැව. 30,000 $ පමණ `ෙට∑ තණQ? වගා කරන වhාපෘCයකට Çල àරෑහ. 
එ3 1930 ගණ. මැද P gරකරැව. 196,000 $ රඳවා gÅයහ. දැවැ.ත Ä°ලැW (Dmitlag) සංz4ණෙD ෙර∏මයට 

වඩා එතැන ෙර∏මය ක4කශ බැ(. අã 'හ. බාYÅ$-m{ ÇÉද ඇළ මා4ගය wමා කළ පmව ඔ>.ව ෙමා`කÆ 

gට ෙවාYගා ද$වා ගලන ෙදවැw ෙtóπඨ `ටා[.වාP ඇළ මා4ගය$ wම -âම සඳහා ෙයාදව.නට wයÄතව 
Cöä. 

 තවF දැවැ.ත ඉn-â? වhාපෘCය$ 'ෙD බ}කාY-අÇ4-මැ∏`ට¥ාY, BAM, නÄ. ' ට¥ා.`-ස}∞Tයා 

මා4ගයට සමා.තරව {වන, බ}කාY සහ අk4 අතර {?Tය මා4ගය}. 1935 ගණ. Çල P බ?ලැW (Bamlag) 

ර<ඳ>? කඳ>රැ ව[. 150,000 ක gරකරැව. අංශ Cහකට සං(ධානය කරන ලn. ඔ>. {?Tය මා4ගෙD පළÇ 
ෙකාටස ඉnකර.නට ෙ`වය කළහ. 1939 P බ?ලැW එ3 ' 260,000 gරකරැව. සමඟ ෙසq(ය° ර<ඳ>? කඳ>රැ 

ව[. (ශාලතම කඳ>ර (ය. 

 අවසාන වශෙය., 1932 ට පmව උපායª^ දැá වැදගFකම-. fN මධh`ථානය$ සඳහා ඊසාන nග à3Å 
කඳ>රැ කûඩායම$ ' ෙසÆෙවා`°ලැW (Sevvostlag) 3 ශóම බලය සැප}ණ. ඒ ඩැY`ෙට¥ා} (Dalstroi) කා4යය 

'ෙD කා4\කරණය සඳහා බට3ර ෙවC. උපකරණ Äල P ගැ¢මට Çලh සැප†ම àäස රFතර. wπපාදනය}. 

gයµ ර. කෙබාµ à3ටන ලAෙA හÆහරණය$ නැC පúෙAශයක}, ඒ ෙකා[මා (Kolyma) 3 ය. ÇÉෙද. පමණ$ 
à(ස (ය හැ- ෙකා[මා වැáෙය.ම VලාW සංෙ$තවF කරන පúෙAශය බවට පF(ය. අ§ෙත. එන 

gයYල.වම ෙගාඩබ`වන නැÆෙතා|ෙපාළ සහ අග9වර à3Å මැගඩ. (Magadan) ඉnකළ Cöෙû gරකරැව. 

(g.ම}. එ3 එකම පාර, gරකරැව. (g.ම ඉn කරන ලද අතhවශhම ' පúධාන මා4ගය ෙ? කඳ>රැ 

එ-ෙනකට යා කර.නට Cöණ එකම මා4ගය}. එ3 n(ෙගවන තFවය. (ෙtෂෙය.ම අමා9òක 'හ. එ්වා 
ගැන ව4ල? ෂලෙමාÆ (g. [∂ කෘC ව[. මනාව (`තර කර ඇත. 1932 gට 1939 ද$වා කාලෙD P ෙකා[මා 

gරකරැව. (g. හාර.නට සමF ' රFතර. —1939 P 138,000 ක සංඛhාව$— -ෙලq 276 gට ෙමÅ¥$ ෙටා. 

48 $ ද$වා ඉහළ lෙDය. එය ඒ වසෙ4 wπපාදනය කරන ලද gයµ ෙසq(ය° ර. ව[. gයයට 35 $ යැ} 
ගණ. බලා ඇත.  4

 1935 õw මාසෙD P ආûãව (g. දûඩන ශóමය පමණ-. කළ හැ- අ§F දැවැ.ත වhාපෘCය$ nයF 

කෙ≠ය. ඒ (ශාල wකY (ෙලqහ) wπපාදන මධh`ථානය$ ආ$Å$ වෘFතෙය. උNෙ4 à3Å ෙනාTY`$ 
(Norilsk) ඉn-âම}. VලාW ව4ෂය. ජයටම g{වන කා ලෙD, එන? 1950 ගණ. වල P, ෙනා TY`$ ර<ඳ>? 

කඳ>රැවල gරකරැව. සංඛhාව 70,000 $ 'හ. “වැරn හදන කඳ>ර$” යැ} හැë.ෙවන ෙමම කඳ>ර Nළ 

wπපාදනය -Ωයාව[ය පැහැn[වම ෙප.ව.ෙ. VලාW අභh.තර වdහය}. එ3 මධhම සං(ධානය æෙගq^ය 

ෙලස-. ෙහq -Ωයාකාâ ෙලස-. ෙනා£ය. එය තwකරම ආ4jක (ය. ජල({[බල wπපාදනය සඳහා 
මධh`ථාන, {?Tය ඉn -â?, පාල? සහ මහා මා4ග ඉn -â?, යනාP වශෙය. කා4යය එයට පැවâ CQණ. 

දûඩන මධh`ථාන වල පTපාලනයට සහ කා4Äක අංශෙD ආûã අමාතhාංශ වලට ෙකා.තøාFN කΩමයට ෙව. 

කර ෙබදන භාûඩ බවට පFව gÅෙD gරකරැව. සහ ජනපද ශóÄකය.ය.  5

 Oleg Khlevnyuk, “Prinuditelniy trud v ekonomike SSSR, 1929-1941” (Forced labor in the U.S.S.R. economy), Svobodnaia mysl, no. 4

13 (1992), 78-92.

 Nicolas Werth and Gael Moullec, Rapports secrets soviétiques, 1921-1991: La société russe dans les documents confidentiels (Paris: 5

Gallimard, 1994), pp. 345-379.
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 1930 ගණ. ෙදවන බාගෙD P VලාW ජනගහනය ෙදVණය-. වැá(ණ. 1935 ÇY කාලෙD P gÅ 965,000 
ක gරකරැව. සංඛhාව 1941 ÇY කාලය ෙවAP 1,930,000 $ ද$වා වැá £ CQණ. 1937 වසෙ4 P පමණ$ එම 

සංඛhාව 700,000 -. වැá(ණ.  ෙ? තර? වැá අ§F gරකරැව. සං ඛhාව$ ඉ$මä. පැ Ä¿ම wසා 6

wπපාදනය අ`ථා† £ යාම wසා එය කp. වසෙ4 Cö7 පúමාණෙය. gයයට 13 -. අã(ණ. 1938 ද$වා එය 
එ.න එ.නම එකතැන ඇණ3¡ම ෙ¬Nෙව., අභh.තර කටfN àpබඳ නව ජනතා ෙකාÄ`සා4 ' ලැÆෙර.Å 

ෙබTයා (Lavrenti Beria) (g. gරකරැව.ෙW  ශóමය යථා 4ථවාP කර.නට ජවෙය. àT ෙමෙහ f? පට. 

ගFෙFය. 1939 අෙ∑úY 10 වැwදා ෙපා[ÅQfෙරqව අමතන Nûãව-. ෙබTයා තම VලාW පúCසං(ධාන වැඩ 

සටහන ද.වා gÅෙDය. ඔÉ -යා gÅෙD ඔÉට කp. gÅ wෙකාලා} එෙසාÆ (g. wgයාකාර ආ4jක 
කළමනාකාරය ෙව9වට පංC හNර. හඹා ය.නට වැáෙය. පúධාන තැන$ P Cöණාය -යා}. nනකට කැලT 

සංඛhාව 1,400 බැl. ය9ෙව. wයÄත කළ ආහාර Pමනාව ගණනය කර Cöෙû gර 6Åයකට දවස Xරා 

-gF ෙනාකර 3ඳෙගන ඉ.නා අෙය6ට අවශh පTAෙදw.  එ3 පúCඵලය$ වශෙය. කp. වසරවල P ශóමය 7

ෙවෙහgය හැ- XAගලය.ෙW සංඛhාව අã £ CQණ: 1939 මා4N 1 වැwදා gරකරැව. 250,000 $ වැඩ 

කර.නට අසමF 'හ. එෙ`ම ඊට කp. අ>රැAෙA gයµ gරකරැව.ෙග. gයයට 8 $ Äය ෙගා` Cöණහ. 

NKVD (g. wයම කළ wπපාදන ඉල$ක ඉ| -âම සඳහා ෙබTයා ආහාර සලාක ඉහළ යව.න යැ} කැඳවන 
ලn. එයට අමතරව, gරකරැව.ව wයÄත nනයට කp. wදහ` -T? නවFව.න යැ} කැඳ£ය. එෙ`ම 

“wπපාදනය අසං(vමF” කරන අයව ෙහq ක?මැ[ය. සඳහා අwF අයට පාඩ? උගත හැ- පTn දƒව? nය 

fN යැ} -යා gÅෙDය. ඔÉ nනකට වැඩ කරන පැය ගණන පැය එෙකාළහ$ ද$වා වැá කළ fN යැ} සහ 

“gයµ gරකරැව.ෙW gයµ ශාâTක ධාTතා බලය හැ- තර? {රකට පúෙයqජන ගැ¢ම,” සඳහා මාසයකට nන 
Nන$ wවාã ගැ¢මට අවසර w4ෙAශ කෙ≠ය. 

 ජනàúය මතයට පටහැwව, VලාW XරාෙYඛන ෙප.ව.ෙ. gරකරැව. පැÄ¿ම සහ w6F £ යාම ඉතා 

ඉහළ ම°ටම-. ' බව}; gයයට 25-35 $ සෑම වසරක P ම wදහ` කර9 ලැ∞ය. 1940 ගණ. ÇY කාලෙD P 
wයම කරන ලද s.{ ව[. gයයට 57 කට ආස.න පúමාණය$, එන? සාෙ∑$ෂව, s.{ ඉතාමF ඉහළ 

සංඛhාව$, වසර පහකට වඩා අã£ම Np. ෙ? මාරැ£? පැහැn[ කළ හැ-}. එF කඳ>රැ පTපාලනෙD 

3NමතවාP `වභාවය, (ෙtෂෙය.ම 1937-38 ෙAශපාලන gරකරැව. ස?බ.ධෙය., දƒව? කාලය අරැම X{ම 
ෙලg. P4ඝ £ම ෙබාෙහq (ට gAධ 'ව}. කඳ>ෙර. àට£ ය.නට ලැ∞ම ය.ෙන. wදහස අදහ` 'ෙD නැත. 

එ3 P à|වහY -âම නැFන? wවාස අඩ`gය වැw තවF ෙමෙහf? මාලාවකට භාජනය (ය හැ- 'හ. 

 එෙ`ම ජනàúය මතයට පටහැwව gAධ ' තවF ෙදය$ 'ෙD, දûඩ ¢C සංග™හෙD w.nත 58 වග.CෙD 

w4වචන දාහතර අ9ව “පúC(∑ල£ය කටfN” සඳහා පමණ$ වරදකරැව. යැ} s.{ ' ෙAශපාලන gරකරැව. 
ෙවC. පමණ$ VලාW කඳ>රැ àâ ෙනාC∞ම}. VලාW gÅ gයµ gරකරැව. අතT. ෙAශපාලන කûඩායම 

සෑම වසරක P ම කාල$ සහ Nෙන. එක$ අතර ෙදqලනය 'හ. අෙන$ gරකරැව. සාමානh gරකරැව. 

ෙනා'හ. ෙබාෙහq ෙදෙන$ කඳ>රැ වලට s.{ 'ෙD ප$ෂය (g. w4මාණය කරන ලද අපරාධ කළ wස}. ඒවා, 
“ෙසq(ය° ෙAපල (නාශ -âම,” gට “ගම.බලපතø ¢Cය කඩ -âම,” “ර`Cයා{කාර හැnයාව,” “සමෙ∑$ෂණය.” 

“ර<-යා තනNර දමා යෑම,” “කඩාක∑පY -âම,” සමහර (ට සාk3ක ෙගා(ෙපාළක P “වැඩ කළ fN අවම nන 

ගණ. අස?∆4ණ” wසාද VලාW ෙවතට àටමං කර යවන ලn. VලාW වල gÅ ෙබාෙහq gරකරැව., ර<-යා 
`ථානෙD P අF(ëන ලද, සමාජ හැnයාව ස?බ.ධෙය. එ.න එ.නම වැá ' ෙරVලාg අතර (ෙtෂ දරැ7 

¢Cය$ wසා (.nතය. ' සරල සාමානh Xරවැgය. 'හ. එ.න එ.නම වැáෙය. සමාජෙD ෙකාට` වලට 

බලපාන පTAෙද. ප$ෂය (g. දශකය$ C`ෙ` ග.නා ම4ද¢ය ෙමෙහf? වල පúCඵලය ඔ>. 'හ.  8

«ෂණය ගැන ක| ෙලg. සටහ. තබන අයවැය වා4තාව$ ෙමයාකාර (ය හැ-}: 

• Ä[යන 6 $ Äය යෑම 1932-33 සාගතෙD පúCඵලය$ හැÅයට, බලාFකාරෙය. සkහකරණය -âමට සහ 

සාk3ක ෙගා(ෙපාළ අ`වැ.න අYලා ගැ¢මට මධhම ආûãව ෙගන යන ලද »රාකන ෙමෙහය>? මත 

(ශාල වශෙය. වරද පැට(ය හැ- වhසනය. 

 Zemskov, “Gulag,” pp. 11-15.6

 Khlevnyuk, “Prinuditelniy trud,” pp. 88-89.7

 Getty, Rittersporn, and Zemskov, “Les victimes de la répression,” pp. 650-657.8
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• 720,000 ෙවá තබා මරාදැ\?, එ}. 68,000 $ gAධ කරන ලAෙA 1937-38, සාමානhෙය. අvකරණ 
ෙලස-. හැඟ' ය?-g (කෘCය$ Np. (ෙtෂ GPU (g. ෙහq NKVD උසා( ව[..  

• 300,000 මරණ gAධ 'ෙD 1934- gට 1940 ද$වා කඳ>රැ Nළ P ය. ෙ? දFත 1930-1933 වසර සඳහා 

අ9මානෙය. සක` කර ගැ¢ෙම. (ඒ වසර ගැන ඇC වා4තා ඉතා අã£ම wසා) අàට ඇ`තෙ?.N කළ 
හැ-} දශකය Nළ P 400,000 ගණන$ Äය lය බව. අF අඩංVවට ගැ9න ලද පmව gට කඳ>රැ වල 

ඔ>.ව gරකරැව. හැÅයට [යාපnං… කළ කාලය ද$වා Äය lය සංඛhාෙÆ ගණනය කළ ෙනාහැ- àTස 

එකN ෙනාකර} ඒ සංඛhාව හැෙද.ෙ.. 

• 600,000 [යාපnං… මරණ සංඛhාව, àටමං කරන ලAද>. සහ සරණාගතය., සහ “(ෙtෂෙය. අවතැ.” 
'ව.. 

• 2,200,000 $ දළ වශෙය. àටමං -âම, බලාFකාරෙය. යැ£ම, ෙහq “(ෙtෂෙය. අවතැ. ' ජනතාව” 

හැÅයට à|වහY -âම. 

• Ä[යන 7 ක Çµ සංඛhාවක ජනතාව$ VලාW කඳ>රැ සහ VලාW ජනපද ෙවත 1934 gට 1941 ද$වා 

කාලෙD P ඇNY £ම (1930-1933 ව4ෂ සඳහා ඇC ෙතාරNරැ අස?∆4ණ ෙලg. පවs). 

 1940 ජනවාT 1 වැwදා, gරකරැව. 1,670,000 ක සංඛhාව$ ෙශqධක ශóම කඳ>රැ වල කûඩාය? 53 ක, 
සහ ෙශqධක ශóම ජනපද 425 ක රඳවා gÅයහ. තව වසර$ ෙග£ යAP ඒ සංඛhාව 1,930,000 ද$වා ඉහළ l3. 

Cöä. එයට අමතරව, කඳ>රැ ෙවත යවන ෙත$ ෙහq නã s.{ව ලැෙබන ෙත$ gරෙගවYවල 200,000 ක 

ජනතාව$ ර<ඳවා gÅයහ. අවසාන වශෙය. NKVD ආඥා (komandatury) ෙවතට “(ෙtෂෙය. අවතැ. ජනතාව” 

දළ වශෙය. Ä[යන 1.2 ක සංඛhාව$ බාරව gÅයහ.  ෙ? දFත දැá ෙලg. පහළ Qං{වට අãෙවන ෙ` කp. 9

ඇ`තෙ?.N හැß ඉCහාසඥය. සහ ඇg. {| සා$ò සැප∂ව. සමඟ සTල.නට හැ{වF, එෙහF එ(ට 
VලාW වලට ඇNY ' සංඛhාව සහ ය? nනයක එ3 ඒ ෙවAP gÅ සංඛhාව අතර සංÃලතාවය$ ඇCෙÆ. නÇF 

දFත (g. 1930 ගණ. වල P ෙසq(ය° ජනතාවට එෙර3ව ෙගන lය ම4ද¢ය ෙමෙහf?වල පTමාණය ගැන 

ෙහාඳ අදහස$ ලබා ෙද.නට සමF ෙව}. 

 `ටා[.ෙW U.S.S.R. සහ 3°ල4ෙW ජ4මwය අතර ආකΩමණය ෙනා-âෙ? එකඟතා l(mම$ ඊට කp. 

nනෙD අFස. ෙකරැන බව දැන ගැ¢ෙම. 1939 අෙගq`N 24 වැwදා ෙලාව ම(ත (ය. ඒ l(mම wෙÆදනයF 

සමඟ ෙලqකෙD ෙබාෙහq පැCවල ක?පන තරංග පැCර lෙD, ජාතh.තර සබඳතා උã යÅ6රැ £ම$ (volte-face) 
ෙම. ෙප9න àpගැ¢මට මහජන මතය -gF ෙලස-. »දාන?ව ෙනාg¡ම wස}. එවක P, එ-ෙනකට (රැAධ 

අ}áයෙලා∏ -යාපාන ෙලg. ෙප¢ gÅ ෙර∏මය. ෙදක$ එකN 'ෙD 6ම-.ද යැ} gතා ගැ¢මට හැ- 'ෙD 
ඉතා mµ àTසකට}. 

 ෙමා`කÆ ෙවත (අෙගq`N 11 වැwදා) පැÄණ gÅ පúංශ-QÕතානh wෙයq∏තය. සමඟ පැවC සාක≤ඡා 

ෙසq(ය° ෙර∏මය (g. 1939 අෙගq`N 21 වැwදා wමා කළහ. රටවY Nෙන. එකකට ජ4මwය (g. හNරැ 
-Ωයාව$ කරන gAvයක P රටවY Nනම අෙනhqනhයව කටfN කරන l(mම$ wමා කර.නට wෙයq∏තය. 

බලාෙපාෙරාFNව gÅයහ. එම වසර Çල P gට, වhෙච`ලාÆ ෙමාෙලාෙටාÆ (g. පúධානFවය ගF ෙසq(ය° 

තානාපCවරැ. පúංශය සහ QÕතානh සමඟ එකඟතාවයකට එළœෙ? අදහස ෙවC. තම.ව කΩමෙය. {ර`තර 
කරෙගන gÅයහ. එ}. ජ4මා9ව.ට නැෙගන3ර පැFෙF wදහ` ඉඩ$ ලබා ෙදÄ., ෙපqල.තය QYලට 

ෙද.නට අFස. කරන තවF Äfw$ l(mම$ ෙÆ යැ} ෙමා`කÆ සැක කෙ≠ය. එක පැFත-. ෙසq(ය° 

fwයන සමඟ සාක≤ඡා ද, අෙන$ පැFෙත. පúංශය සහ QÕතානhය ද සාක≤ඡා පවFවAP ඇC 'ෙD (සඳාගත 

ෙනාහැ- ගැටµ ව[. ඔ>. gයYල.ම 3ර£ම}. (ෙtෂෙය.ම, ෙපqල.ත æÄෙD ෙසq(ය° භට හÇදාව.ට යා 
හැ- අවසරය ගැන ගැටµෙÆ P, ජ4ම. සහ ෙසq(ය° wෙයq∏තය. අතර සබඳතා ((ධ ම°ට? ව[. අ§F 

පැFතකට හැරැä. අෙගq`N 14 වැwදා, ජ4ම. (ෙAශ ඇමC, ෙවා. Tෙබ.ෙට¥ා∑ (von Ribbentrop) ෙසq(ය° 

fwයන සමඟ බාරßර ෙAශපාලන එකඟතාවය$ wමා -âම සඳහා ෙමා`කÆ ෙවත පැÄෙණ.නට හැ- යැ} 
දැ.£ය. ඊට පm nනෙD P `ටා[. ඒ ඉY^ම බාරගFෙFය. 

 These calculations are based principally on the works quoted above, notably Getty, Rittersporn, and Zemkov, “Les victimes de la 9

répression”; Zemkov, “Gulag”; Werth, “Goulag, les vrais chiffres”; Popov, “Gosundarstvenniy terror”; Khlevnyuk, “Prinuditelniy trud,” 
Istochnik, no. 1 (1995), 117-130; A. Blum, Naître, vivre, et mourir en URSS 1917-1991 (Paris: Plon, 1994).
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 1938 අග P පට. ගF සාක≤ඡා මාලාවකට පmව, අෙගq`N 19 වැwදා, ජ4ම. සහ ෙසq(ය° wෙයq∏තය. 
U.S.S.R. ෙවත (ෙtෂ වාg ලැෙබන ෙ` ෙප¢ lය වාwජh l(mම$ අFස. කළහ. ඒ ස.ධhාෙÆ P ම, ෙමා`කÆ 

වල P එකඟ ' ඒ ෙවAP බ4[නයට යවා Cöණ l(mම ෙමා`කÆ වල P අFස. කර.න යැ} ඉnTපF කළ 

ෙවා. Tෙබ.ෙට¥ා∑ ෙW ඉY^ම ෙසq(ය° fwයනය àpගFහ. ඒ අව`ථාව සඳහා අCෙ4ක බලය ලැ∞ Cöණ 
ජ4ම. ඇමCවරයා ෙමා`කÆ ෙවත අෙගq`N 23 වැwදා සව` කාලෙD P ළඟා 'ෙDය. ආකΩමණය ෙනා-âෙ? 

එකඟතා l(mම රාCøෙD P අFස. කර ඊ ළඟ nනෙD P මහජනතාවට දැ9? {w. වසර දහය$ පමණ 

පවC.නට අදහ` කළ එය, වහාම -ΩයාFමක £මට wයÄතව CQණ. ෙ? l(mෙ? වඩාFම වැදගF ෙකාට`, 

නැෙගන3ර fෙරqපය ඈඳා ගැ¢? සහ බලපෑ? ඇC පúෙAශ ෙමානවාදැ} සඳහ. ' තැ., පැහැn[වම රහgගතව 
තබා ගැwණ. ෙසq(ය° fwයනය (g. ඒ රහgගත àpෙවත$ Cöණා ය.න  àpගැ¢ම 1989 ද$වා පúC$ෙπප 

කළහ. රහ` එකඟතාවයට අ9ව [NෙÆwයාව ජ4ම. පාලනය යටෙF ද, සහ එ`ෙටqwයා, ලැ°(යා, 

–.ල.තය, සහ ෙබසාඇෙ4Qයා ෙසq(ය° පාලනයට ලැෙබ.නට ද එකඟව gÅයහ. ය? ආකාරයක `ෛවâ 
ෙපqල.ත ෙAශය$ පවFවා ගැ¢ම (සඳා ෙනාගFත$ හැÅයට ඉCරව CQණ. ඒF, ජ4ම. සහ ෙසq(ය° හÇදා 

ෙපqල.තයට à(g පmව, U.S.S.R. (g. f$ෙ4නෙD  සහ ෙබෙලාරැgය. ෙAශය.  ෙසq(ය° ෙAශයට ‘Tගා 

l(mෙම.' (Treaty of  Riga) 1920 P අ3Ä ' ෙප ෙද`, සහ §‘[. සහ ෙවq ෙසාÆ යන පúා.ත සමඟ 
“ෛඵCහාසකවම සහ වා4lක ෙලg. ෙපqල.ත” ' ෙපෙද` සමඟ නැවත ලබාගැ¢මට හැ-ෙÆ යැ} අදහ` 

>ä. 

 l(mම අFස. කර දව` අටකට පmව, නා°g හÇදා ෙපqල.තයට ඇNY 'හ. සCයකට පmව, gයµ 

ෙපqල.ත පúCෙරqධය යටපF කර CQණ. ජ4ම. ඉY^ම මත ෙසq(ය° ආûãව අෙගq`N 23 nන රහ` l(mම 
අ9ව ලැෙබන එ3 æÄය අvවාසය සඳහා යැ} තම අíමතා4ථය ෙසq(ය° ආûãව -යා gÅයහ. සැ∑තැ?බ4 

17 වැwදා රN හÇදාව ෙපqල.තයට ඇNY 'හ. ඔ>. ෙබාරැවට -යා පාන ලAෙA ඒ “ෙපqල.ත ෙAශය (නාශය 

£” යන අවදානමක ඔ>. gÅන wසා, ඔ>.ෙW “f$ෙ4න සහ ෙබාෙලාරැgය. ෙY සෙහqදරය.,” ෙW උදÆවට 
එනවා -යා}. ෙපqල.ත හÇදාව Çµමw.ම වාෙW (නාශ කර C; wසා ෙසq(ය° මැnහF£මට වැá 

පúCෙරqධය$ ඇC ෙනා£ය. ෙසq(ය° fwයනය (g. ෙපqල.ත wලධාâ. 15,000 $ ඇNµව, fද gරකරැව. 

230,000 $ අYලා ගFතහ.  10

 ය? ආකාරයක රෑකඩ ෙපqල.ත රජය$ à3|£ම ඉතා ඉ$මä. අFහැර දැÄණ. ජ4මwය සහ U.S.S.R. 

මා}ම à3|£ම ගැන සාක≤ඡා පට. ගැwණ. සැ∑තැ?බ4 22 වැwදා ෙවාෙසqÆ 3 (`|ලා (Vistula) nෙW එය 

ඇëණ. ඒF සැ∑තැ?බ4 28 වැwදා ෙවා. Tෙබ.ෙට¥ා∑ ෙමා`කÆ ෙවත පැÄä පmව එය තවF නැෙගන3ර 

පැFතට, බW (Bug) ද$වා ඈතකට දැ?ෙ?ය. ෙ? ÉවමාරැෙÆ mµ වාgය$ හැÅයට ජ4මwය (g. [NෙÆwයාව 
ෙසq(ය° පාලනය යටතට ෙද.නට එකඟ 'හ. 

 ෙපqල.තය ෙදකඩ -âෙම., Ä[යන 12 ක ජනගහනය-. ' ෙබෙලාරැgය., f$ෙ4wය., සහ ෙපqල.ත 

ජනතාව ද, ව4ග හතර<` -ෙලා\ට4 180,000 ක මහF ෙAශය$ ඈඳා ග.නට U.S.S.R. ෙවතට ඉඩ පෑnණ. 
ෙනාවැ?බ4 1 වැwදා සහ 2 වැwදා, පúහසනාFමක ජනමත (චාරය-. පmව ෙ? æÄ, f$ෙ4නෙD සහ 

ෙබෙලාරැgයාෙÆ ෙසq(ය° ජනරජ වලට ඈඳා ග.නා ලn. 

 ෙ? ෙවAP NKVD (g. පúෙAශය. “’Aධකරණය” -âමට පට. ෙගන CQණ. පළÇ ඉල$ක 'ෙD ෙපqල.ත 
වැgය.ය, ඔ>. මහF සංඛhා ව[. අF අඩංVවට ෙගන “හNරැ කාරකය.” හැÅයට àටමං කර9 ලැ∞ය. 

ඉඩ? 3Äය., ක4මා.තකරැව., කඩ සා∑X අ}Cකරැව., g(Y ෙ`වකය., ෙපා[` wලධාâ., සහ 1920 P 

පැවC ෙසq(ය°-ෙපqල.ත fAධෙDP ඉඩ? කැබැYල$ ලැöණ “හÇදා ජනපදවා÷.” (osadnicy wojskowe)) දැá 

අවදානෙ? gÅ අය}. VලාW 3 ‘(ෙtෂ ජනපද අංශය’ Nළ CQ වා4තා වලට අ9ව, 1939 සැ∑තැ?බ4 මාසෙD P 

U.S.S.R. (g. අYලාගF æÄ පúෙAශෙD gÅ ෙපqල.ත g(Y වැgය.ව 1940 ෙපබරවාT gට 1941 õw ද$වා 
කාලෙD P, “(ෙtෂෙය. අවතැ. ' ජනතාව” හැÅයට ස}∞Tයාව, ආ4ඛ.ෙගY`$ පúෙAශය, කසක`තා., සහ 

U.S.S.R. 3 අෙන6F ඈත {πකර පැC වලට àටමං කරන ලදහ.  ෙපqල.ත ඉCහාසඥය. (g. ඉnTපF කරන 11

දFත \ට වඩා ඉතා ඉහළ}, àටමං කරන ලAද>.ෙW සංඛhාව දළ වශෙය. Ä[යනය$ යැ} ඔ>. ත4ක 

 Keith Sword, Deportation and Exile: Poles in the Soviet Union, 1939-1948 (Basingstoke: Macmillan Press in association with School 10

of Slavonic and East European Studies, University of London; New York: St. Martin’s Press, 1994), p. 7.

 V. N. Zemskov, “Massivnoe osvobozhdenie spetzposelentsev i ssylnykh” (The large-scale freeing of special displaced and exiled 11

people), Sotsiologicheskie issledovaniya, no. 1 (1991), 5.
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කරC.  1939 සැ∑තැ?බ4 gට 1940 ජනවාT ද$වා කාලෙD P අF අඩංVවට ගF සහ àටමං කරන ලද g(Y 12

වැgය.ෙW සංඛhාව àpබඳ wt…ත දFත නැත. 

 පm කා^න වකවා7 ගැන ඇC XරාෙYඛන වා4තා Nළ අF අඩංVවට ගැ¢ෙ? සහ àටමං -âෙ? මහා 

ර<[ Nන$ ගැන සා$ò ලැෙ‘: ඒ 1940 වසෙ4 ෙපබරවාT 9 සහ 10, අෙ∑úY 12 සහ 13, සහ õw 28 සහ 29.  13

ර<කවY ඇCව ෙගන යන කûඩාය? ෙපqල.තය මා}ෙ? gට ස}∞Tයාවට, කසක`තානයට, නැFන? ආ$Å$ 

පúෙAශ වලට l3. එ.නට මාස ෙදක$ ගත(ණ. ෙපqල.ත fද gරකරැව. ගැන -ÆෙවාF, 1941 l?හානය 

ෙවAP 230,000 . තවමF ÿවN. අතර gÅෙD 82,000 $ පමä. àටමං කරන ලA{ව. අතර නැC ' සංඛhාවද 

ඉතා ඉහළ ම°ටම-. (ය. 1941 අෙගq`NෙÆ P, රෙට. àටත CQ ෙපqල.ත ආûãව සමඟ එකඟතාවයකට 
එළෙඹන ෙසq(ය° ආûãව 1939 සැ∑තැ?බ4 මාසෙD gට àටමං කරන ලද, ඒF “(ෙtෂෙය. අවතැ.” ' 

381,000 . 243,100 කට පමණ$, ෙපා{ $ෂමාව$ පúදානය කෙ≠ය. àටමං කරන ලද g(Y වැgය. සහ ර<ඳ>? 

කරන ලද සරණාගතය. ෙලg. ෙපqල.ත fධ gරකරැව. 388,000 කට වැá සංඛhාව$ ෙමම ෙපා{ $ෂමාව 
wසා යහපත ලැ;හ. ඊට කp. වසර ෙදෙ$ P ල$ෂ හාර ප.gය ගණනාව$ Äය l3. Cöä. “ෙසq(ය° 

බලයට එෙර3 අvπඨානª^ හNර. සහ ඒ ගැන පmතැ([ ෙනාවන අය” යැ} ෙබාරැෙව. (ශාල සංඛhාව$ 

ෙවá තබා මරා දමා CQණ. 

 ඒ අ.Cමට සඳහ. කළ කාûඩය අතර wලධාâ. සහ ෙපqල.ත g(Y වැgය. 25,700 $ 'හ, ඒ 

gයYල.වම ෙවá තබා මරා දම.නට ෙයqජනා කෙ≠ `ටා[. ෙවත 1940 මා4N 5 වැwදා අCශය රහgගත 

[fම$ යවන ෙබTයා (gw: 

ෙපqල.ත හÇදාෙÆ 3ටX wලධාT. මහF සංඛhාව$, ෙපqල.ත ෙපා^gෙD සහ ෙතාරNරැ අංශෙD 3ටX 
wලධාâ., ජාCකවාP පúC(∑ල£යවාP ප$ෂ වල සාමා∏කය., gAධ (ය fN ෙලg. ෙව` k7 ගලවන 

ලද (රැAධ පා$òක පúC(∑ල£ය සං(ධාන සාමා∏කය., ෙŸq⁄., සහ තවF ෙබාෙහාමය$, gයYල.ම 

ෙසq(ය° කΩමෙD ජ?ම ෛවර$කාරය., දැ. U.S.S.R. Nළ NKVD  (g. පවFවාෙගන යන fද 
gරකරැව.ෙW කඳ>රැවල, සහ f$ෙ4නෙD සහ ෙබෙලාරැgයාෙÆ බට3ර පúෙAශවල ඇC gරෙගවYවල 

රඳවා gÅC. 

gරබාරෙD gÅන හÇදා wලධාT. සහ ෙපා[` wලධාT. තවමF ඔ>.ෙW පúC(∑ල£ය කටfN 
කර.නට වෑය? කරÄ. gÅC. එෙ`ම ඔ>. ෙසq(ය° (ෙරq¤ -Ωයා ෙපාළඹවÄ. gÅC. ඔ>. ඉතා 

ආශාෙව. ඔ>.ෙW wදහස ලැෙබන Nරැ බලා gÅ9ෙD එ(ට ඔ>.ට නැවත වතාව$ -Ωයාª^ව ෙසq(ය° 

ෙර∏මයට එෙර3ව (∑ලව -âම àäස}. 

f$ෙ4නෙD සහ ෙබෙලාරැgයාෙÆ බට3ර පúෙAශය.3 ඇC NKVD  සං(ධාන (g. කැර[කාර 
පúC(∑ල£යවාP සං(ධාන ගණනාව$ ෙසායා ග.නට සමF (ය. ෙපqල.ත 3ටX හÇදා wලධාâ. සහ 

ෙපා[` wලධාâ. ෙ? සං(ධාන Nළ k[ක ම°ටම-. -Ωයාª^ æÄකා රඟ ද$වා ඇත. 

ෙŸq⁄. අතර සහ රාජh මා}? උYලංඝණය කළ>. අතර පúC(∑ල£යවාP චර Xරැෂ සහ පúCෙරqධ 
වhාපාර වලට අ}C යැ} හැëනගF ෙබාෙහq àTස$ gÅC. 

fද gරකරැව.ෙW කඳ>රැවල ෙ? අව`ථාෙÆ P, 3ටX wලධාâ., wලධාT., ඉඩ? 3Äය., ෙපා[` 

wලදාT., gරෙගවY Çරකරැව., මා}? පnං…කරැව. (osadniki), සහ ෙතාරNරැ ඒජ.තවරැ (එ}. gයයට 

97 $ ෙපqල.ත වැgය. ෙවC) 14,736 $ gÅC. ෙ? සංඛhාව ෙපෟAග[ක ෙසාYදා{ව. ෙහq අvකාර 
ෙනාලF wලධාâ. ඇNළF ෙනාෙÆ. ඒ අය අතර gÅ9ෙD: 

295 ජනරාYවරැ, ක4නYවරැ, සහ §Cන. ක4නYවරැ 

2,080 අණෙදන wලධාâ. සහ කැ∑ට.වරැ 

 Z. S. Siemaszko, W sowieckim osaczeniu (In Soviet surroundings) (London: Polska Fundacja Kulturalna, 1991); Wladyslaw 12

Wielhorski, Los Polaków w Niewoli Sowieckiej (The fate of Poles in Soviet captivity) (London, 1956).

 Sword, Deportation and Exile, pp. 15-23.13
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6,049 §Cන.වරැ, ෙදවැw §Cන.වරැ, සහ XÉ7ව ලබන wලධාâ. 

1,030 wලධාâ., ෙපා^gෙD අvකාර ෙනාලF wලධාâ., මා}? Çරකරැව., සහ අ( අතැC ෙපා[` 

wලධාâ. 

5,138 ෙපා[g wලධාâ., අ(ගF ෙපා[` wලධාâ., gරෙගවY Çරකරැව., සහ ෙතාරNරැ බාර 
wලධාâ. 

144 wලධාâ., ඉඩ? 3Äය., පැ(Aද., සහ මාය?බඩ පnං…කරැව. 

ඉහත සඳහ. අයට අමතරව, f$ෙ4නෙD සහ ෙබෙලාරැgයාෙÆ බට3ර පúෙAශවල ඇC gරෙගවY 

Nළ 18,632 $ àTÄ (එ}. 10,685 $ ෙපqල.ත ෙවC) රඳවා ඇත. ඔ>.ට අ}C ව9ෙD: 

1,207 3ටX-wලධාâ. 

5,141 3ටX ෙතාරNරැ බාර wලධාâ., ෙපා^gය, සහ අ(ගF ෙපා[` wලධාâ. 

347 චරXරැෂය. සහ කඩාක∑පYකාâ. 

465 $ 3ටX ඉඩ? 3Äය., ක?හY කළමනාකරැව., සහ wලධාâ. 

5,345 $ ((ධ පúC(∑ල£යාවP පúCෙරqධ ෙමෙහf?වල සමා∏කය. සහ ((ධාකාර අෙන$ 

කාරකය. 

6,127 ෙŸq⁄. 

ඉහත සඳහ. gයµ XAගලය. ෙසq(ය° ෙර∏මෙD, U.S.S.R. 3 ජ?ම සහ ෙවන` කළ ෙනාහැ- 

හNර. ෙවC. ඒ wසා කළ fN යැ} NKVD (tවාස කර.ෙ.: 

1. U.S.S.R. NKVD මා4ගෙය. (ෙtෂ උසා( යටෙF (wtචය. nය fN යන ආඥාව w6F -âම: 

a. 14,700 3ටX-wලධාâ., wලධාâ., ඉඩ? 3Äය., ෙපා[` wලධාâ., ෙතාරNරැ බාර wලධාâ., 

අ(ගF ෙපා[` wලධාâ., (ෙtෂ මා}? Çරකරැව., සහ fද gරකඳ>රැවල gÅන gරෙගවY 

Çරකරැව.  

b. 11,000 ((ධ පú C(∑ල£යවාP චරXරැෂ සහ කඩාක∑පYකාâ සං (ධාන, 3ටX ඉඩ? 3Äය., 

ක?හY කළමනාකරැව., ෙපqල.ත හÇදාෙÆ 3ටX wලධාâ., wලධාâ., සහ f$ෙ4නෙD සහ 

ෙබෙලාරැgයාෙÆ බට3ර පúෙAශය.3 gරෙගවYවල රඳවාෙගන gÅන අF අඩංVවට ගF ෙŸq⁄. 
gයYල. ෙවතම màTම දƒවම nය fN} -යා}, එන? ෙපළ ගසා ෙවá තබා මරා දැ\ම. 

2. ›nතය. ෙනාමැC (ට, (ෙtෂ ෙචqදනා පනව.ෙ. නැCව, ඒ XAගලය.ෙW [àෙගා9 අධhයනය 

-âම සඳහා ආඥාව w6F -âම. ඒ (ම4ශන වල wගමන සහ අවසාන s.{ව ෙමයාකාරෙය. 

àpගැ.(ය fN}:  

a. fද gරකඳ>රැවල රඳවා ඇC gයµ XAගලය. සඳහා U.S.S.R. 3 NKVD fද gරකරැව. àpබඳ 

කටfN මûඩලෙය. සහCකය$ w6F -âම. 

b. අF අඩංVවට ගF gයµ අෙන6F ජනතාව සඳහා NKVD  f$ෙ4න ශාඛාෙව. සහ  NKVD 
ෙබෙලාරැgය. ශාඛාෙව. සහCක w6F -âම. 

3. [àෙගා9 (මසා බැ^ම සහ s.{ පúකාශය සඳහා N. ෙදෙන6ෙග. හැ{න (wtචය 

මûඩලයකට පැවTය fN} —[ෙසෙවාෙලා´] ෙමර6ෙලාÆ (Vsevolod Merkulov) සෙහqදරයා, 
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[ෙබාWඩ.] ෙකාöෙලාÆ (Bogdan Kobulov) සෙහqදරයා, සහ [ඉවා. එY.] බtටෙකාÆ (Ivan L. 
Bashtakov) සෙහqදරයා යන Cෙදනාට. 

 1943 අෙ∑úY මාසෙD P ජ4මා9ව. (g. කතh. කැලෑෙÆ P ෙසායා ගF සkල ෙසාෙහා. àâ Cöෙû ඒ 

ෙවá තබා මරා දමන ලAද>.ෙW මළgරැරැ ව[w. මහF ෙසාෙහා. ගණනාවක ෙපqල.ත wලධාâ. 4,000 කෙW 
මළgරැරැවල ඉCT ෙකාට` එ3 Cöණ බව ෙසායා ගැwණ. ෙසq(ය° අvකාâ. ෙ? සkල ඝාතනෙD වරද 

ජ4මා9ව. àට පටව.නට වෑය? කළහ. 1992 P ෙබාT` ෙයY°g., ෙවාෙසqÆ නගරෙD සංචාරයකට lය 

අව`ථාෙÆ P, රැgය. ආûãව ෙ? ෙපqල.ත wලධාâ.ව 1940 P සkල ඝාතනය කෙ≠ යැ} ඊට ෙසq(ය° 

ෙපා[ÅQfෙරqව ස?∆4ණෙය. වරදකරැ ෙව.ෙ. යැ} ද àpගFෙFය. 

 ෙපqල.ත æÄය ඈඳා ගF වහාම, ෙසq(ය° ආûãව (g. එ`ෙටqwයා, ලැ°(යා, සහ [NෙÆwයාෙÆ 

පúධා¢.ව ෙමා`කÆ ෙවත කැඳවා ඔ>. ෙවත “අෙනhqනh සහනාධාර l(mම” බලහFකාරෙය. පනවන ලn. 

එ}. ඔ>.ෙW ෙAශ ÷මාව.වල U.S.S.R. හÇදා  කඳ>රැ à3|£ම සඳහා “ආරාධනා” කරවා ගැ wණ. වහාම 
ෙසq(ය° ෙසාYදා{ව. 25,000 $ එ`ෙටqwයාවට, 30,000 $ ලැ°(යා ෙවතට, සහ 20,000 $ [NෙÆwයා බලා 

àටF 'හ. නhා}ක ෙලg. `වා¤න රටවY ' ඒ ඒ රටවල Cöණ හÇදා භට සංඛhාව.ට වඩා ෙ? ෙසq(ය° 

හÇදා භට සංඛhාව අCශෙය. (ශාල 'හ. 1939 ඔ$ෙතqබ4 මාසෙD ෙසq(ය° භට හÇදාව ඇNY£ම බාYÅ$ 
රාජhය. 3 CQ `වා¤නFවෙD සැබෑ අවසානය සල67 කෙ≠ය. ෙ? රටවල “ෙසq(ය° (ෙරq¤ සහ සමාජවාP 

(ෙරq¤ කාරකය. මකා දම.නට” ඔ$ෙතqබ4 11 වැwදා ෙබTයා අණ w6F කෙ≠ය. ෙසq(ය° හÇදා ෙපා^gය 

එතැ. පට. wලධාâ., g(Y ෙ`වකය., සහ (tවාස කළ ෙනාහැ- යැ} සැලÃ (AවN. අF අඩංVවට ගැ¢ම 

ඇර‡හ. 

 1940 õw මාසෙD P, ජ4මwය පúංශෙD සා4ථක fද ෙමෙහfම$ අවස. කර Åක nනකට පmව, ෙසq(ය° 

ආûãව 1939 අෙගq`N 23 වැw nන රහgගත àpෙවත යටෙF ' අ.ත4වාකhය$ අ9ව කටfN -âම ඇර·ය. 

õw 14 වැwදා, “ෙසq(ය° ගැTස? ෙවත එYල කරන ලද 6àත කර£ෙ? -Ωයාව$” යැ} ෙබාරැවට ද$වÄ. 
ෙසq(ය° ආûãව බාYÅ$ නායකය. ෙවත අවසාන wෙÆදනය$ w6F කෙ≠ය. එ}. “ආûã (g. අවංක 

(nයට l(mෙ? පTn අෙනhqනh සහෙයqගය සහCක කරන àයවර, සහ එවැw l(mමකට (රැAධ ෙවන 

gයYල.ටම දƒව? ෙදන àයවර” ගැ¢ම සඳහා ආඥා w6F කෙ≠ය. ඉ.පm nන -3පෙD P, බාYÅ$ 
රාජhය.ට තවF හාර ප. දහසක ෙසq(ය° භට හÇදා ඇNY 'හ. `ටා[. (g. wෙයq∏තය.ව අගනගර 

ෙවත යවන ලn: Tගා ෙවත ව}‚.`$g (Vyshinsky), ටැ[. (Tallinn) ෙවත සදාෙනාÆ, සහ ක>නා` (Kaunas) 

ෙවත U.S.S.R. 3 (ෙAශ කටfN àpබඳ උප අැමC සහ රහ` ෙපා^gෙD පúධාwයා ' ÆලැáÄ4 ෙඩකැෙනාෙසාÆ 

(Dekanozov). ෙ? ජනරජ Nන ෙසq(ය°කරණය -âම ඔ>.ෙW කා4යය 'හ. පා4[ෙ?.N සහ gයµ පT`ථා¢ය 
ආයතන (mරැවා හැâමF සහ ඒවාෙD සාමා∏කය. අF අඩංVවට ගැ¢මF g{(ණ. 1940 õ[ 14 සහ 15 වැwදා 

පැවC මැCවරණ සඳහා ච.ද අෙ∑$ෂකය. ඉnTපF -âමට අවසර ලැöෙû ෙකාÄfw`° ප$ෂයට පමä. 

 පúහසනාFමක මැCවරණ ව[. පmව ඇරෙඹන සC -3පෙD P, ජනරාY ඉවා. ෙසෙරාÆ (Serov) 
නායකFවය යටෙF NKVD (g. “හNරැ කාරකය.” 15,000 F 20,000 F අතර සංඛhාව$ අF අඩංVවට ගFහ. 

ලැ°(යාෙÆ පමණ$, õ[ මාසෙD Çල P 1,480 ක àTස$ ල„ ෙලg. ෙවá තබා මරා දමන ලn. අ§C. “පF '” 

පා4[ෙ?.N තම රටවY U.S.S.R. වලට එකN කරග.න යැ} ඉYලා gÅයහ. ඒ ඉY^ම mÑú? ෙසq(ය° (g. 
අෙගq`N Çල P àpග.නා ලn. අනNරැව අ§F ෙසq(ය° සමාජවාP ජනරජ Nනක උපත wෙÆදනය ෙකTණ. 

“ෙමතැ. gට ෙtóπඨ `ටා[.වාP වhව`ථාෙÆ 3රැ එ3 සN| ර<` අ§F ෙAශය.ට සහ එ3 ජනතාව ෙවත 

දYව9 ඇත,” යැ} ‘පúාÆඩා' [යAP, බාYÅ$ ෙAශවල ඇFෙත.ම පට.ෙගන Cöෙû අF අඩංVවට ගැ¢?, 

àටමං -â?, සහ ෙවá තබා මැâ? gAධ ෙවන P4ඝ කාලය}. 

 ජනරාY ෙසෙරාÆ {. ආඥා යටෙF මැ} 13-14 රාsø. 3 P, බාYÅ$ පúෙAශෙD, ෙමාYෙ´(යා, 

ෙබෙලාරැgයා, සහ බට3ර f$ෙ4නෙD “සමාජමය හNරැ” කාරකය. මහF (ශාල ෙලg. àටමං කර£ම ගැන 

(`තර ෙසq(ය° XරාෙYඛන වල ඇත. ඒ ෙමෙහfම සC -3පයකට ෙපර සැලm? කර Cෙබන ලAද-. 1941 
මැ} 16 වැwදා ෙබTයා (g. `ටා[. ෙවත ඒ අ§Fම ෙමෙහfම “U.S.S.R. ෙවතට අ§C.ම එකN කරගF 

පúෙAශ ’Aධ -âම àäසF සහ gයµ අපරාධමය, සමාජමය àට`තර, සහ ෙසq(ය° (ෙරq¤ කාරකය. ඉවF 

කර9 àäසF,” යැ} [යා ඇත. 1941 õw මාසෙD P සම`ත 85,716 ක àTස$ àටමං කරන ලn, එයට බාYÅ$ 
ෙAශ ව[. 25,711 $ ද අයF 'හ. NKVD 3 අණ ෙදන ෙදවැwයා ' ෙසෙවාෙලා´ ෙමර6ෙලාÆ 1941 õ[ 17 වැw 
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nනැC වා4තාව-., බාYÅ$ ෙමෙහf?වල පúCඵල චකΩගත කෙ≠ය. õw 13-14 රාCøෙD P, “ö4‰වා÷ ජාCකවාP” 
ප>Yවල සාමා∏කය. 11,038 $, 3ටX ෙපා[` wලධාâ.ෙW ප>Yවල සාමා∏කය. 3,240 $, ඉඩ? 3Äය.ෙW, 

ක4මා.තරැව.ෙW, සහ g(Y ෙ`වකය.ෙW ප>Yවල සාමා∏කය. 7,124 $ ද, 3ටX wලධාâ.ෙW ප>ලවල 

සාමා∏කය. 1,649 $ ද, සහ “ෙවනF” යැ} සැලෙකන ලද 2,907 $ ද àටමං කරන ලn. ෙ? වා4තා ව[. 
පැහැn[ ෙව.ෙ. ෙ? ප>Yවල පúධා¢. ඒ ෙවAP අF අඩංVවට ෙගන Cöණ බවF, සහ ඔ>.ව ඒ වන(ට 

ෙවá තබා මරා දමා C∞ෙ? ස?භා(තාවයද ඉහළ බව}. õw 13 වැwදා කළ ෙමෙහfම “සමාජමය àට`තර” 

යැ} s.{ කළ අයෙW ප>Yවල ඉCT ' සාමා∏කය. m(ෙtෂෙය. ඉල$ක කරගF බව ෙප¢ ය}.  14

 àටමං කරන සෑම ප>ලකටම -ෙලqග™ෑ? 100 $, එන? එක මාසයකට පúමාණවF ආහාර යැ} සැලෙකන 
ලද, බã ර<ෙගන යාමට අවසර CQණ. ෙ? àටමං -âෙ? ගමෙ. ස?∆4ණ -Ωයාව[ය Nළ àටමං කරන ලද අයට 

ආහාර සැප†ෙ? වගzම$ NKVD  (g. බාර ෙනාගFහ. ෙබාෙහq ෙදෙන$ ෙනාෙවාgQ4`$  (Novosibirsk) සහ 

කසක`තානය ෙවත යන Çර ර<කවY ඇC කûඩායම, ඔ>.ෙW ගමනා.තයට à(mෙ. 1941 õ[ මාසෙD අග P 
ය. අYටා} (Altai) පúෙAශය ගමනා.තය ' සමහර ෙදෙන6ට සැ∑තැ?බ4 මැද ෙවනෙත$ එ3 ය.නට ෙනාහැ- 

'හ. අතරමඟ P Äය lය àටමං කරන ලAද>.ෙW සංඛhාව ගැන -g{ ෙතාරNර$ ෙසායාගැ¢මට නැත. ඒF ඒ 

සංඛhා ඉහළ 'වා යැ} gCය හැ-}. ගමනට සC හයක gට සC ෙදාළහ$ ද$වා කාලය$ lෙDය. ඔ>.ව 
පන` ෙදෙන6 බැl. ගවය. පúවාහනය කරන එක {?Tය ෙප°Åයකට, ඔ>.ෙW ආහාර හා බã සමඟ පටවන 

ලn. එවැwම දැවැ.ත පTමාණෙය. ෙමෙහfම$ 1941 õw 27-28 රාCøය. වල P කර.නට ෙබTයා සැලm? 

කෙ≠ය. ඒ nනය ෙතqරාගැ¢ෙම. ෙප¢ ය.ෙ. ෙසq(ය° ඉහළ wලධාâ. õw 22 වැwදාට සැලm? ' ජ4ම. 

පúහාරයට »දාන?ව ෙනාgÅ බව}. බාබෙරqසා ෙමෙහfම wසා බාYÅ$ ෙAශය.3 NKVD  “’Aධ -â?” තවF 
වසර ගණනාව$ පmවට කY තබන ලn. 

 බාYÅ$ ෙAශ වල අvවාසෙය. nන -3පයකට පmව, රැෙ?wයාවට අවස. wෙÆදනය$ යවන ෙසq(ය° 

ආûãව ෙබසාඇෙ4Qයා (Bessarabia) සහ උNරැ öෙකq(නා (Bukovina) වහාම ආපm U.S.S.R. ෙවතට බාර ෙද.න 
යැ} උAයාචනය කෙ≠ය. එය 1939 අෙගq`N 23 වැwදා ජ4ම.-ෙසq(ය° රහ` àpෙවෙF තවF ෙකා.ෙAgය$ 

'ෙDය. ජ4මා9ව. (g. අF හT9 ලැබ Cö7 රැෙ?wයාව හwකට යටF 'හ. öෙකq(නා සහ 

ෙබසාඇෙ4QයාෙÆ ෙකාටස$ f$ෙ4නයට ඇNY කරග.නා ලn. ෙබසාඇෙ4QයාෙÆ ඉCTය ෙසq(ය° සමාජවාP 
ෙමාYෙ´(යා ජනරජය (Soviet Socialist  Republic  of  Moldavia) යැ} 1940 අෙගq`N 2 වැwදා පúකාශ ෙකTණ. 

ෙබTයාෙW සහායකයා ' ෙකාöෙලාÆ (Kobulov) එnනම ෙසq(ය° සමාජවාP ෙමාYෙ´(යා ජනරජෙD වාසය කළ 

“ෙසq(ය° (ෙරq¤ කාරකය.” 31,699 $ àටමං කරන ආඥාවට අFස. ගැ÷ය. එෙ`ම f$ෙ4නයට ඇNළF 

කරගF රැෙ?wයාෙÆ පúෙAශ ව[. තවF 12,191 $ ද àටමං -âමF එයටම ඇNළF (ය. මාස -3පය$ 
ඇNළත P ෙ? gයµ “කාරකය.” ව4Âකරණය කරÄ. [àෙගා9 හදා C∞ම, ඒ ෙවAP ඔ>. ෙහාë. අFහදා 

බලා Cöණ ලAද-. ඊට කp. nන ස.ධhාෙÆ P, එන? 1940 අෙගq`N 1 වැwදා, ෙමාෙලාෙටාÆ (g. mÑú? 

ෙසq(ය° හÇෙÆ, U.S.S.R. ෙවතට Ä[යන 23 ක අ§F වැgය. පúදානය කරන ලද ජ4ම.-ෙසq(ය° l(mම ගැන 
ජයග™ා⁄ කථාව$ පවFවා Cöä. 

 1940 ය9 තවF සංඛhානමය වශෙය. (ෙtෂය$ ද$වන ලද වසර-. VලාW සහ ෙසq(ය° gරෙගවYවල 

gÅ gරකරැව. සංඛhාෙÆ අCශෙය.ම ඉහළ සංඛhාව ද$වන වසර එය (ය. 1941 ජනවාT 1 වැwදා VලාW වල 
1,930,000 කට වැá àTස$ රඳවා CQණ. එය ඊට කp. අ>රැAදට වඩා 270,000 -. වැá සංඛhාව-. අ§C. 

“ෙසq(ය°කරණය” කරන ලද æÄ පúෙAශ ව[. 500,000 කට වැá àTස$ àටමං කර CQණ. එයට අමතරව 

1939 වසර අග P “(ෙtෂෙය. අවතැ. ජනතාව” යැ} ගණනය කරන ලද Ä[යන 1.2 $ ද àටමං කර Cöණහ. 

ෙසq(ය° gරෙගවYවල නhා}ක ÷මාව 'ෙD ර<ඳ>?කරැව. 234,000 $ පමä, ඒF ඒවාෙD 462,000 ක àTස$ 
රඳවා CQණ.  එෙ`ම ඒ වසෙ4 P නã s.{ සංඛhාෙÆ (ශාල ඉහළ යාම$ ද-.නට ලැQණ. එන? එක වසරක 15

P 700,000 gට 2,300,000 ද$වා ඉහළ යෑම}.  16

 ෙ? m(ෙtෂ ඉහළ යාම, ((ධාකාර සමාජ හැnයාව. අපරාධ හැÅයට ව4Âකරණය කර.නට, ඒ හා ඊට 
ෙපර -g{ කාලයකට සමාන ෙනා' ෙලස-., ග.නා ලද වෑයෙ? පúCඵලය}. එෙ`ම වැඩ කරන `ථානවල 1940 

 GARF, 9401/1/4475.14

 Zemskov, “Gulag,” p. 19.15

 GARF, 9492/2/42/125.16
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õw 26 වැw nනය මතකෙD සදහටම ර<ෙඳන nනය$ ව9ෙD “nනයක P පැය අට$ වැඩ කරන කාලය £ම, 
සCෙD වැඩ කරන දව` nන හත$ £ම, සහ තම.ෙW කැමැFතට අ9ව ර<-යා `ථානෙය. බැහැරට යෑම 

තහන? £ම,” යන ¢Cය පúකා‚ත ' nනය ' wස}. ඕනෑම f$C සහගත ෙනා' ෙ`වයට වා4තා ෙනා-âම$, 

එයට ÄwFN (`සකට වැá කාලය$ පúමාද £මF එයට ඇNළF (ය, එතැ. පට. ඒවා සාපරා¤ වරද$ 
හැÅයට සැලෙකන ලn. ¢C කඩකරන අයව මාස හය$ ෙනාකැÁ gAධ ෙවන “XනරැFථාපන වැඩ,” සඳහා ෙයාදා 

ගැ¢මF, ඔ>.ෙW ෙÆතනෙය. gයයට 25 $ අ3Ä £මF, සහ මාස ෙදක$ සහ මාස හතර$ අතර කාලයක 

gර දƒවම$ ලැQය හැ-£මF, යනාnය ¢Cෙය. s.{ ෙකTණ. 

 අෙගq`N 10 වැwදා “ර`Cයා{කාර” -Ωයාව$ සඳහා ලැෙබන දƒව? ද තද කරන ලn. එ්වාට සහ හTයට 
wම ෙනාකරන වැඩ, වැඩ කරන `ථානෙය. mµ ෙදය$ ෙසාරකම, යනාnයට වසර Nන$ පමණ කඳ>රැ Nළ 

gරදƒව? wයම 'හ. එවක ෙසq(ය° ක4මා.ත වල පැවC තFවය අ9ව, ඕනෑම ශóÄකෙය6ට ෙ? දැá නව 

¢C යටෙF අíෙචqදනා එYල කළ හැ-යාව පැවCණ. 

 1956 ව4ෂය ෙත$ වhව`ථා ෙපාF Nළ පවCන ෙ? ¢C, ශóම ¢C ස?බ.ධෙය. අපරා¤කරණෙD අ§F 

අnයර$ සල67 කළහ. ඒවා -ΩයාFමක කරන ලද ÇY මාස හය Nළ P, Ä[යන 1.5 කට වැá සංඛhාවකට 

දƒව? ලැQණ. සැබැ(.ම ෙ? දƒව? ව[. 400,000 $ අFභාරකරැ s.{ £ම 1941 l?හානෙD gරෙගවY 
සංඛhාෙÆ දැවැ.ත ඉහළ යෑෙ? ෙකාටස$ පැහැn[ කර.න-. 1939 P පැවC 108,000 සංඛhාවක 

“ර`Cයා{කාරය.” කඳ>රැවලට s.{ -âම 1940 P 200,000 ද$වා ඉහළ lෙDය.  17

 ඉC. එයාකාරෙය. මහා «ෂණෙD අවසානය සටහ. තබන ලAෙA රෙ° සාමානh Xරවැgය., අ§F 

ක?හY ෙහq සාk3ක ෙගා(පල (kolkhoz) ¢C වලට අ9ව නැ\ම පúC$ෙπප කළ අය ෙවත එYල කරන ලද නව 

පúහාරය-w. 1940 l?හානෙD දරදƒ ¢C වලට පúCචාරය$ වශෙය., අෙය$ NKVD  gÅ ඔFN සපයන ලද 
අයෙW වා4තා ව[. (wtචය කර.ෙ. න?, ශóÄකය. ගණනාව$ “අයහපF මානgක තFවය$” යැ} 

හr.වන ලAදකට ඇද වැ|නහ. (ෙtෂෙය.ම එය ද-.නට ලැöෙû නා°g ආකΩමණෙD පළÇ සC -3පය 

ඇNළත P ය. “gයµ fෙදÆව. සහ ෙකාÄfw`°වාP. Nර. කර දම9,” යැ} NKVD (g. “Ã∑පන කටකතා” 
යන පද වහර යැ} -∂ වද. පNරැව.නට පට. ගFහ. උදාහරණය$ වශෙය., එක ෙමා`කÆ ශóÄකෙය$ -යා 

gÅෙD ෙමෙ`ය: “3°ල4 අෙ∑ ට>ම අYලාගFෙතාF, ඔÉ ෙපq`ට4 එක$ ගහ}, ‘මම ඔෙ‘ ආûãව වෙW 

ශóÄකය.ට නã දා.ෙ. නැහැ, ර`සාවට එ.න ÄwFN (g-එක-. පúමාද ෙව≤ච පමä..”  හÇදා ෙපúා-fට4 18

ජනරාY (g. “1941 õw 22 gට සැ∑තැ?බ4 1 වැwදා ද$වා {?Tය පAධCය Nළ gAධ කරන ලද අපරාධ සහ 

›ලාපරාධ,” නÄ. [යන වා4තාව ද$වන පTn, එවැw ඕනෑම පúකාශය$ සඳහා අCශය දරදƒ ෙලg. දƒව? 

ලැöä. ෙ? වා4තාව සටහ. කර.ෙ. ඒzය XAගලය. 2,254 කට එෙර3ව {. දƒව? ගැන}. එයට මරණ 

දƒව? 204 $ ඇNළF (ය; “පúC(∑ල£ය කටකතා පැCර£ම” ගැන 412 කට දƒව? ලැQණ, ඒ අපරාධය සඳහා 
110 ක {?Tය ෙ`වකය.ට මරණ දƒවම 3Ä'හ.  19

 fAධෙD පළÇ මාස -3පය Nළ P ෙමා`කÆ ජනගහනෙD මෙනqභාවය ගැන ස(`තාරFමක සටහ. 

එකNව$ මෑතක P පúකාශනය (ය. එ}. පැහැn[ව ඉ`මNව දැ$ෙව.ෙ. 1941 l?හානෙD ජ4ම. හÇදා 
ඉnTයට එAP ජනතාව සහÇ[. ($ò∑තව g¡ම}.  ෙමා`කÆ ජනතාව ව4Âකරණ Nන-. එකකට වැ¡ gÅ 20

බව$ ෙප¢ ය}: ෙAශෙ∑ú\., කටකතා වල එYබ gÅ Äශó හැË? ව[. fN ' (ශාල කûඩායම 'හ. 

පරා∏කවාP., රට (නාශ කරන ලද “fෙදÆව. සහ ෙබාYෙෂ($වාP.” Nර. කර කáන? ජ4ම. ජයග™හණය$ 
පැÈ අය 'හ. 1941 ඔ$ෙතqබ4 මාසෙD P, ක?හY ගලවා රෙ° ඈත නැෙගන3ර ෙපෙද` වලට යවAP, “ෙසq(ය° 

(ෙරq¤ ෙපරpය$” ඉවාෙනාෙවා n`Cø$කෙD ෙරnàp ක4මා.තෙD ඇC(ණ.  1940 P පට. එ.න එ.නම 21

ක4කශ ' තFවය. යටෙF gÅ බÉතර ශóමබලකාය අF(ëන ලද බලාෙපාෙරාFN m. ' තFවය ගැන ඒ 

ශóÄකය. ෙවC. නැ≥න පරාජකවාP සට. පාඨ මනාවට ෙහpකර}. 

 GARF, 9492/2/42.17

 Werth and Moullec, Rapports secrets soviétiques, p. 229.18

 Istochnik, no. 3 (1994), 107-112.19

 Moskva voennaya: Memuary i arkhivnye dokumenty (Moscow at war: Memoirs and archive documents) (Moscow: Izdatel’stvo 20

ob’edineniya Mosgorarkhiv, 1995).

 RTsKhIDNI, 17/88/45.21
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 නා°÷.ෙW ?ෙY≤ඡFවය wසා ෙසq(ය° ආûãව සහ ජනතාව අතර ය? තරමක සං3ëයාව$ w4මාණය 
කෙ≠ය. එන?, රැgයා9ව. ය9 Äw` බැ(. පහF ' Nර. -âමට ෙහq වහY බවට m{m පංCය$ යැ} 

ජ4මා9ව. -යා gÅයහ. ජ4ම. ආකΩමණෙය. පmව කáන? ෙලස-. ෙAශෙ∑úමය නැවතF ෙහාඳ අතට 

හැරැä. `ටා[. ඉතා ද$ෂ ෙලg. සා?පúදා}ක ෙAශෙ∑ú\ රැgයා9 අගැf? යp සහCක කර.නට පට. 
ගFෙFය. 1941 õ[ 3 වැwදා ජාCය අමතන mපúgAධ ෙ4áෙයq කථාෙව. ඔÉ නැවතF gයවසකට වැá කාලය$ 

රැgයා9ව. එ$සF කළ භාෂාව සහ රෑප සංඥා භා(තා කෙ≠ය: “සෙහqදරය. සහ සෙහqදTය. ෙවත, අෙ∑ 

æÄයට බරපතළ ත4ජනය$ එYල £ ඇත.” ෙtóπඨ රැgයා9 ජාCෙD gÅ ∑ෙලඛෙනාÆ (Plekhanov), ෙලw., 

Xπ-., ෙතාY`ෙතq}, ච}ෙකාÆ`-, ල4ෙමා.ෙටාÍ, mෙවාෙරාÆ (Suvorov), සහ 6|ෙසාÆ (Kutuzov) යනාP. 
සඳහ. කරÄ. ආගÄක fAධය$ එන?, “ෙtóπඨ ෙAශෙ∑ú\ fAධය$” ෙ¬ කැඳවා gÅෙDය. 1941 ෙනාවැ?බ4 7 

වැw nන සට. ෙපරÇණ ෙවත àටF £ යන `ෙÆ≤ඡා හÇදා බළඇä wâ$ෂණය කරÄ., “ඇෙල$සැ.ඩ4 

ෙනÆ`- (Nevsky) සහ áÄCø ෙඩා.`ෙකා} (Donskoi) යන අෙ∑ පැර<.න.ෙW  z4CමF උදාහරණ අ9ව” 
කටfN කර.න යැ} `ටා[. ඔ>නට zය. ෙනÆ`- ය9 රැgයාව 13 වැw gයවෙ` P Åfටw$ 

න}°වරැ.ෙග. Çදවාග.නා ලAදා}. ෙඩා.`ෙකා} ය9, එ}. gයවසකට පmව අවසාන වශෙය. ටාටා4 

ආvපතhෙය. ගැලෙව.නට සමF 'වා}.
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12  ජයග&හණෙ* අ,- පැ-ත 

 ‘මහා ෙ&ශෙ()* +&ධය’ සමෙ0 1 —“රජය ෙපරළන උපාය මා:ගය<= >යැෙළන ලද අය, චරEරැෂ, සහ 

අGවාI නාJK හLදා සමඟ හNO P අය,” යනාR සාS=ක ෙලK< එOල කළ ෙචVදනා මත— සමXත ජනවා:Yක 

කZඩාය\ රෙට< ^ටමං කරන ලද බව ඉතා 1:ඝ කාලයc යනdරැ ෙසVeයJ ඉfහාසෙ0 ඉතාමg ෙහාh< 

iරjන ලද රහසc Pෙ0ය. 1950 ගණ< අග 1 “පමණට වැq සහ සාමානrකරණය<” K&ධ Pවා යැs අGකාt< 
eK< අවසානෙ0 1 ^uග<නා ලR. හdර< සමඟ හNO Pවා යන වරදට Kfයෙම< මකා දමා fv Xවායgත 

ජනරජ ගණනාවක wfමය පැවැgම 1960 ගණ< වල 1 අවසාන වශෙය< යu Xථා^ත කරz ලැ{ය. තවමg 

|වd< අතර K}, ^ටමං කරන ල&දN<ට ඔN<ෙ� |eතෙ0 ඉfÄ ෙකාටස “ඔN<ෙ� තැනක |වgවන >දහX 

ෙතVරාගැwම,” සඳහා අවසාන වශෙය< ඉඩ ලබාෙද<ෙ< ඒg 1972 1 පමණs. එෙXම, කÖs*s< ටාටා:වරැ 
නැවත ස\Ü:ණෙය< Eනරැgථාපනය ෙවzෙ0 1989 1 පමණs. ෙ\ ජනතාව ෙවත පනවා fv ස\බාධක කÖම 

කÖමෙය< ඉවg jtම 1960 ගණ< මැද ෙතc තවමg අfශය රහKගත eය. එෙXම 1964 ට ෙපර >âg කළ 

wf jKවc jKම දවසක ප)K&ධ ෙනාකරන ලR. 1989 ෙනාවැ\බ: 14 වැ>දා “iä)\ ෙසVeයJ ^uබඳ ප)K&ධ 
ප)කාශනය” du< පමණc, “මහg සSහයc ෙලK< ^ටමං කරන ලද ජනතාවට එෙර=ව Xටාã< ෙරåමෙ0 

Kçකරන ලද \ෙOéඡමය jÖයා වල අපරාධමය wfeෙරVê භාවය” ෙසVeයJ ආZìව අ<fමට ^uගgහ. 

 පළLෙව<ම සාS=කයc හැ}යට ^ටමං කරන ලද LO ජනවා:Yක කZඩායම Pෙ0 ජ:මාzව<ය. ඒ 
ජ:ම< හLදාව U.S.S.R. ආකÖමණය කර සf j=පයකට පiවs. 1939 ජන සංගණනය අzව, ෙසVeයJ 

+>යනෙ0 එවක 1 ජ:ම< ස\භවය ඇf 1,427,000 ක ^Äසc පRංñව K}යහ. ඔN< ෙබාෙහාමය දâó 

රැKයාෙò =X අවකාශය<= පRංñ ôමට ෙදවැ> කැතÄ< eK< ආරාධනා කරz ලැv ජ:ම< ජනපදවාI< 

ෙවf< පැවත එන අය Pහ. 1924 1 ෙසVeයJ ආZìව eK< Xවායgත ‘ෙවාOගා ජ:ම< ජනපදය’ >:මාණය 
කර föõ. ෙවාOගා ජ:ම< වැKය< රැKයාව Eරා වාසය කළ ජ:ම< සංකÖමõක ජනගහණෙය< කාලc 

පමණc P, 370,000 ක පමණ සංඛrාවj. ඔN< ප)ධාන වශෙය< වාසය කෙù සරෙටාò, Xටාã<ගûෑ†, 

ෙවාෙරාෙනX, ෙමාXකò, සහ ෙල><ගûෑ† යන ප)ෙ&ශ වලs. +cෙ:නෙ0 390,000 c Pහ. උdරැ ෙකVකසX = 
ප)ධාන වශෙය< කැXෙනාඩා: (Krasnodar), ඔ:†ෙසා>j†ෙස, සහ XටැòෙරාෙපාO යන ප)ෙ&ශ වලg, සහ 

කÖs*යාෙò සහ ෙජV:åයාෙò පවා ඔN< වාසය කළහ. 1941 අෙගVXd 28 වැ>දා iä)\ ෙසVeයJ = eධායක 

මZඩලය eK< Xවායgත ෙවාOගා ජනරජෙ0, සරෙටාò ප)ෙ&ශෙ0, සහ Xටාã<ගûෑ† = වාසය කරන Kය£ 
ජ:මාzව< කසකXතා< සහ සs{Äයාව ෙවත ^ටමං කළ +d බවට wfයc >âg කළහ. wfය ෙප<වා 

K}ෙ0 ෙමය දැවැ<ත මාz§ය ෙමෙහ+මc jයාs. 

 රd හLදාව Kය£ සට< ෙපරLó වã< පiබK&1, දස දහX ගණ>< Rනපතා අ=* ෙවන, එcෙකV 

ෙසාOදාçව< *ය යාම නැgන\ Kරකරැව< හැ}යට ගැwම K&ධ ෙව&1, ෙබÄයා ෙ\ ෙමෙහ+ම සඳහා NKVD 
^Ä* 14,000 c ෙයාදා ග<නා ලR. බාO}c ෙ&ශ dළ ෙමවැ> ජනවා:Yක •&ධ jt\ ෙමෙහ+\ වã< තම 

කා:යcෂමතාවය ඒ ෙව&1 මනාව ෙප<වා fv අභr<තර කට+d ^uබඳ ජනතා ෙකා*Xසා: P ජනරාO ඉවා< 

ෙසෙරාò (Ivan Serov) ට එම ෙමෙහ+ෙ\ නායකgවය පැවÄණ. රd හLදාව අෙ(cෂා ෙනාකළ පරාජයකට L¶ණ 
1ම සහ Rග හැෙරන ieෙß§ තgවය< සැලjOලට ගgතද, ෙ\ ෙමෙහ+\ ෙගන Yය âÄරැ ආකාරය eßමය 

ජනක Pවj. 1941 සැ(තැ\බ: 3 Kට 5 වැ>දා දcවා එක ට®c රථයකට 50 ක සාමානr ^Äසc බැY<, Lර 

ර©කවO ඇf කZඩාය\ 230  j< ජ:මාzව< 446,480 c ^ටමං කරන ලR. එs< jයැNෙ< එක Lර ර©කවO 
ඇf කZඩායමයක 2,000 කට ආස<න ජනතාවc බැY< K} බවg, එක ට®c රථයක E&ගලය< 40 c බැY< 

K} බවgය. පැයකට jෙලV™ට: j=පයc පමZ ගම< කර*<, ෙ\ Lර ර©කවO ඇf කZඩාය\ ඔN<ෙ� 

ගමනා<ත P ඔ\Xc, ෙනාෙවාK´:Xc, දâó සs{Äයාෙò ^=} බානNO (Barnaul), සහ නැෙගන=ර 
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සs{Äයාෙò කÖාXෙනායා:Xc (Krasnoyarsk) ප)ෙ&ශයට ය<නට සf හතරc සහ සf අටc අතර කාලයc ගgහ. 
කã< බාO}c ෙ&ශ ෙවත ^ටමං කර යවන ල&දN< අතර K&ධ P ෙලK<ම, අවතැ< P E&ගලය<ට >ල 

උපෙදX අzව “මාසයක කාලයc සඳහා ප)මාණවg ආහාර එකd කරග<නට ය\ කාලයc ලබා ෙදන ලR.” 

1941 අෙගVXd 28 වැ>දා wfෙ0 උEටන j=පයc පහත දැcෙò. 

හLදා අGකාt< ෙවත ලැöණ eßවාස කළ හැj ෙතාරdරැ වලට අzව ෙවාOගා ප)ෙ&ශෙ0 |වgවන 

ජ:ම< ජනගහනය දස දහX ගණනක කඩාක(පOකාt< සහ චරEරැෂය< සඟවා ෙගන K}f. ඔN< 

ජ:ම>ෙය< ලැෙබන පළL සංඥාෙò 1, ඔN< |වgවන පළාෙg ෙපරuකාර කට+d වහාම සංeධානය 

කරz ඇත. ෙ\ කඩාක(පOකාÄ< සහ චරEරැෂය< ෙම= K≠ම ෙහV ඔN<ෙ� සංඛrාව ගැන ෙසVeයJ 
අGකාt< ™ට ෙපර දැzවgව ෙනාK}යහ. ෙවාOගා = |වgවන ජ:ම< ජනගහනය ෙසVeයJ බලෙ0 

සහ ජනතාවෙ� හdර<ව ඔN< dරැOෙO ඇf දැq කරf… 

Xවායgත ෙවාOගා ජනරජය dළ නැgන\ අසOවැK ප)ෙ&ශ dළ ජ:ම< ආඥා අzව ජ:ම< 
කඩාක(පOකාt< සහ චර Eරැෂය< කඩාක(පOකාt jÖයාව< පට< ගgෙතාg, එeට ෙO හැෙOe. 

එeට +ද කාලෙ0 içi පÄR ෙසVeයJ ආZìවට ෙවාOගා = K}න ජ:ම< ජනගහනයට එෙර=ව 

දØව\ ෙමෙහ+\ කර<නට K&ධ ෙòe. ෙ\ Kçeය හැj Pව වළcවාග<නට සහ දැq ෙX ෙO හැ∞ම 
නවgව<නට, U.S.S.R. = ‘iä)\ ෙසVeයJ eධායක මZඩලය’ eK< ෙවාOගා K}න ස\Ü:ණ ජ:ම< 

ජනගහනය ෙවනg ෙදසකට මාරැ කරන ±රණය අzමත කර ඇත. ඔNනට රජෙය< ඉඩ\ සහ සහාය 

ලබා ෙද*< ඒ ෙවනg ප)ෙ&ශ වල ඔNනට නැවත පRංñ ôමට හැjයාව සලසz ඇත. 

ෙ\ ෙවzෙව< ඉඩ\ බ¶ලව ඇf, ෙනාෙවාK´:Xc සහ ඕ\Xc, ඇOටාs, කසකXතා<, සහ ඒවා 
සමඟ ෙපාç මාs\බඩ RXf≥cක ෙව< කර ඇත. 

 ප)ධාන ^ටමං jt\ පට< ෙගන f´ය1, හLදා වාසනාව ඉහළ සහ පහළ ය&1 ෙදවැ> ෙමෙහ+\ ද K&ධ 

Pහ. 1941 අෙගVXd 29 වැ>දා ෙමාෙලාෙටාò, මෙල<ෙකාò, සහ සදාෙනාò eK< ෙල><ගûෑ† නගරය සහ එය 
අවට ප)ෙ&ශ වල වාසය කරන 96,000 ක ජ:ම< සහ ¥<ල<ත ස\භවෙය< +d ජනතාව •&ධ කළ +d යැs 

Xටාã<ට ෙයVජනා කළහ. ඊ ළඟ Rනෙ0 1, ෙ<වා ෙවත එ<නට ජ:ම< භට හLදාව සමg Pහ. එ= 1  රෙJ 

අෙනc පැfවලට ෙල><ගûෑ† යා කරන ç\Äය මා:ගය අව=ර කර<නට ඔN< සමg Pහ. Rනෙය< Rනය 
වටකරග<නා අවදානම වැqෙවන බව ෙපzõ. අදාල >ලධාt< නගරෙ0 e∑ KeO ජනගහනය ඉවg කර<නට 

ෙහV යටg කරගැwම සඳහා වටලෑමක 1 ආහාර ෙතාග ∑දාන\ කර තැ{ම ගැන jKç ^යවරc ෙගන 

ෙනාföõ. ෙකෙX නLç, ඒ Rනෙ0 1 ම, අෙගVXd 30 වැ>දා, ෙල><ගûෑ† ප)ෙ&ශෙය< 132,000 ක ජනතාවc 

^ටමං කරන චකÖෙOඛන ආඥාවc >âg කෙùය: ç\Äෙය< 96,000 c සහ ගඟ Rෙ� 36,000 c. ^ටමං jt\ 
තාවකාãකව බලාgකාරෙය< නැවgôම කළ ජ:ම< හLදා කාZඩ එ= එ<නට ෙපර ෙසVeයJ EරවැKය< අතර 

K} ජ:ම< ස\භවෙය< +d 11,000 c පමණc අg අඩංπවට ෙගන ^ටමං කර<නට NKVD ට කාලය föණා 

යැs ඒ අzව ෙපw යs. 

 ඊ ළඟ සf j=පය dළ 1 තවg එවැ> ෙමෙහ+\ පට< ගැ>ණ. සැ(තැ\බ: 15 වැ>දා ෙමාXකò 

ප)ෙ&ශෙය< ජ:ම< ස\භවෙය< +d 9,640 c; සැ(තැ\බ: 21 වැ>දා ªලා ෙවf< 2,700 c; සැ(තැ\බ: 14 

වැ>දා ෙගV:j (කu< >X> ෙනාòෙගාෙරා†) ෙවf< 3,162 c; සැ(තැ\බ: 10 සහ 20 අතර 1 ෙරාXෙටාò වã< 
38,288 c; සැ(තැ\බ: 25 සහ ඔcෙතVබ: 10 අතර 1 සැෙපාÄXKයා (Zaporizhzhia) ෙවf< 31,320 c; 

සැ(තැ\බ: 15 වැ>දා කÖැසෙනාඩා: වã< 38,136 c; සහ සැ(තැ\බ: 20 වැ>දා ඕ:ෙසා>j†ෙස ෙවf< 77,750 

c; ^ටමං කරz ලදහ. 1941 ඔcෙතVබ: මාසෙ0 1 ෙජV:åයාෙò, ආ:ෙ\>යාෙò, අXරාබජා<, උdරැ ෙකVසසX, 

සහ කÖs*යාෙò වාසය කළ ජ:මාzව< 100,000 c ද ^ටමං කරන ලදහ. 1941 ෙදසැ\බ: 25 ෙව&1 894,600 c 
ජ:මාzව< ^ටමං කර f´ණ. එs< බ¶තරය යවන ල&ෙ& කසකXතානය සහ සs{Äයාව ෙවතs. 1942 වසෙ: 

^ටමං කරන ලද ජ:මාzව< සංඛrාව දළ වශෙය< 1,209,430 c වසරකට අì කාලයක 1 ^ටමං කරz ලැබ 

f´ණ. එය 1939 ජන සංගණනෙ0 වා:තා P ජ:ම< සංඛrාව P 1,427,000 සංඛrාවට ඉතා ආස<න ප)මාණයj. 

 අ=ංසක ෙසVeයJ EරවැKය< Kය දහX ගණ>< ^ටමං කරනවා ෙවzවට Kය£ ෙපා∞Kෙ0 සහ හLදාෙò 

බලය ආකÖමණය කරන සdරා ෙවතට ෙයාL ô f´ය +d P අවXථාවක 1, ෙසVeයJ ෙ&ශය<= e∑ ජ:ම< 
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ජනගහනෙය< Kයයට 82 කට වැq ^Äසc ෙමෙX ^ටමං කර föõ. සැබැe<ම ෙ\ දgත ෙප<වනවාටg වඩා 
අfශය ඉහළ මJටමj< ජ:ම< ස\භවෙය< +d ෙසVeයJ EරවැKය< සමාzපාfකයc ^ටමං කර föõ. 

එන\, රd හLදා කාZඩ වã< ෙනරපා හැර “ශºම හLදා” ෙXනාංක ෙවත eනය ^=Ωôම සඳහා ෙවා:âටා 

(Vorkuta), ෙකාJලX, ෙකෙමෙරාෙවV, සහ ෙචOයා´<Xc ෙවත යවන ලද ජ:ම< ස\භවෙය< +d ෙසාOදාçව< 
සහ >ලධාt< දස දහX ගණනාවc ද ෙමයට ඇdO කර&1 එය පැහැRã ෙවs. ෙචOයා´<Xc නගරෙ0 පමණc 

ජ:මාzව< 25,000 කට වැq සංඛrාවc වාෙ< ක\හෙO ෙXවය jtම පට< ෙගන föõ. වැඩ කරන 

වාතාවරණය සහ Re ගලවා ගැwෙ\ හැjයාව πලා� වලට වැqෙය< ශºම කඳNරැ dළ යහපg Pහ. 

 Lර ර©කවO ඇfව යවන ලද කZඩාය\ ගැන ෙතාරdරැ එෙහ< ෙමෙහ< අ¶ලා ගg ෙලසj< පවfන 
>සා, නැවත පRංñ කරôම සඳහා යවන ලද ෙ\ ජ:මාzව< අතÄ< ෙකාපමණ සංඛrාවc *ය Yයා ද ය<න අද 

jKෙXgම ගණනය කළ ෙනාහැjs. එෙXම 1941 KKරෙ0 1 රැKයාව Yලගg eයNO වාතාවරණය dළ ෙ\ Lර 

ර©කවO ඇf කZඩාය\ අතÄ< ෙකාපමණ සංඛrාවc ඔN<ෙ� ගමනා<ත කරා ය<නට සමg Pවාදැs jයා ද 
අපැහැRãs. සැලiමට අzව ෙනාවැ\බ: අග 1 ^ටමං කරන ලද ජ:මාzව< 29,000 c කරග<ඩා (Karaganda) 
ප)ෙ&ශයට පැ*æමට >ය*තව f´ණ. ඒg 1942 ජනවාÄ 1 වැ>දා ෙව&1 සැබැe<ම පැ*ෙණන ල&ෙ& 8,304 c 

පමõ. අරLණ Pෙ0 ඒ ප)ෙ&ශෙ0 130,998 ක E&ගලය< සංඛrාවc පRංñ කරeමs. ඒg සැබැe<ම එ= 
පැ*ෙණ<නට සමg Pෙ0 116,612 කට ෙනාඅì සංඛrාවc පමණj. අෙනc අයට âමc K&ධ Pවාද? ඔN< 

අතරමඟ 1 *ය Yයාද, නැgන\ ඔN<ව ෙවනතකට හරවා යැòවාද? ඇOටාs ප)ෙ&ශයට ^ටමං කරන ල&දN< 

11,000 කෙ� පැ*æම >ය*තව f´ණ. ඒg ඔN<ට ලැöෙZ 94,799 c පමõ. ™ටg වඩා නරක තgවය 

ෙප<ව<ෙ< ^ටමං කරන ල&දN<ෙ� පැ*æම ^uබඳ වා:තා eK>. ඔN< jKg ෙලසj< ෙ\ සංඛrා 
^uග<නට ∑දාන\ ෙනාK} බව එs< jKç සැකයc නැfව ෙප<වs. 

 එවක පැවf රහKගත වාතාවරණය යටෙg, දස දහසක ^ටමං කරන ල&දN<ෙ� පැ*æම ගැන 

පÄXථාwය අGකාt<ට දැz\ ෙදන ල&ෙ& අ<fම *>gdෙò 1 පමණj. |වgවන Xථාන ∑දාන\ව ෙනාföõ. 
ඒ >සා ^ටමං කරන ල&දN<ව අßවගාල, බැර©cක, නැgන\ Xවභාව ධ:මයට L¶ණ ෙද<න එuමහෙ< 

තැöෙ< ෙ¿ම<තය ඉතා ඉcමõ< පැ*ෙණ*< f´ය 1 ය. එනLç, ඊට කu< අNරැç වල ෙමයාකාර කට+d 

ගැන අGකාt< තරමක අgදැ¡\ ලබා föණහ. 1930 ගණ< Lල 1 âලාc පැ*ෙණ&1, ඔN<ව ෙබාෙහVeට 
කැළෑවල අතරමං කර දැ™ම K&ධ Pවාට වඩා කා:යcෂම ෙලK< අ¬f< පැ*ෙණන ල&දN<ව “ආ:√ක 

ෙරVපණයට” ඔN< සමg Pහ. මාස j=පයc ^ටමං කරන ල&දN<ෙ� බ¶තරය “eෙßෂෙය< අවතැ<” Pව< 

ෙලK< |වg Pහ. එs< jයැෙව<ෙ< ඔN< ඉතා ක:කශ තgවය< යටෙg |වg P බවs. ඔN< NKVD ආඥා 

(komandatury) යටෙg P සාS=ක ෙගාeපලවල, ප:ෙ0ෂණ ෙගාeපලවල, නැgන\ ක:මා<ත සං¡:ණ වල |වg 

Pහ. ඒවාෙ0 ආහාර අì Pහ, වැඩ බර Pහ.  1

 ජ:මාzව< ^ටමං jtෙම< පiව ෙදවැ> මහා ^ටමං jtෙ\ ර©Oලc ඇfeය. ඒ 1943 ෙනාවැ\බ: Kට 

1944 ƒ> දcවාs. එ= 1 ෙචéනrා (Chechens), ඉ<π≈ (Ingush), කÖs*යා< ටාටා:, කරචාs (Karachai), බOකා: 

(Balkars) සහ කO*cX (Kalmyks) යන ජනවා:Y ක කZඩාය\ ව:ග හයc සs{Äයාව, කසකXතානය, 
උXෙබjXතානය, සහ j:YXතානය ෙවත ^ටමං කර යවන ල&ෙ& ඔN< “නාJK අGවාI< සමඟ මහg ෙX 

හNO Pවා,” යන ෙබාරැ වරදට භාජනය කර*>. LO ^ටමං ර©Oෙල< පiව 1944 ƒã Kට ෙදසැ\බ: දcවා 

තවg ෙමෙහ+\ පැවfණ. eßවාස කළ ෙනාහැj යැs e>ßචය ෙකරැó තවg ජාfකය< ගණනාවc: ∆ûc, 
öOගා: (Bulgars), කÖs*යාෙò ආ:ෙ\>ය<, ෙමXෙඛ}ය< d:j (Meskhetian Turks), â:R (Kurds) සහ 

ෙකVකසX = ෙඛ\«<X (Khemshins) යනා1< ෙවf< කÖs*යාව සහ ෙකVකසX •&ධ jtම එ= අරLණ Pෙ0ය.  2

 ෙකVකසX, කO*cX, ෙහV කÖs*ය< ටාටා: යන ක»කර ජනතාව නාJI< සමඟ ඒ ෙචVදනා එOල P හNO 

සබඳතා පවgවන ලද බවට jKç අ¬g එuයc මෑතක 1 ලැෙබන EරාෙOඛන සටහ< වã< ෙසායා ගත 

 N. F. Bugai, L. Beria—I. Stalinu, “Soglasno vashemu ukazaniu” (L. Beria to J. Stalin, “In accordance with your instructions”) (Moscow: 1

AIRO XX, 1995), pp. 27-55; idem, 40-ye gody: Avtonomiu Nemtsev Povolzhe likvidirovat” (The 1940s: “Liquidate the Autonomous 
Territory of Volga Germans”), Istoriya SSSR, no. 2 (1991), 172-182; J.-J. Marie, Les peuples déportés d’Union soviétque (Brussels: 
Complexe, 1995), pp. 35-56.

 Bugai, L. Beria-I. Stalinu, pp. 56-220; V. N. Zemskov, “Gulag,” Sotsiologicheskie issledovaniya, no. 6 (1991), 8-17; M. Guboglo and A. 2

Kunznetsov, eds., Desportatsii narodov SSSR 1930ye-1950ye gody (The deportation of the peoples of the U.S.S.R., 1930s-1950s) 
(Moscow: Rossiya molodaya, 1992); Marie, Les peuples déportés, pp. 57-128.
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ෙනාහැjs. කÖs*යාෙò, කO*cX වල, කරචාs …පgවල, සහ කබ:qෙනV-බාOකÄයා (Kabardino-Balkaria) ප)ෙ&ශ 
dළ i£ හNOකරැව< සංඛrාවc K} බවට සමහර පÄK&G ෙප<z\ කළ ද, ෙ\ ප)ෙ&ශය<= ජනතාව සාමානr 

ප)fපgfයc ෙලK< හNO Pවා යැs දcවන සාc« jKවc නැත. 1942 ƒã මාසෙ0 1 ෙරාXෙටාò-ඔ<-ෙඩා< = 

රd හLදාව පරාජයට පg P පiව, 1942 Y\හානෙ0 Kට 1943 වස<තය දcවා කාලෙ0 ෙකVකසX = පැවf 
ජ:ම< අGවාසෙ0 1, වඩාgම eවාදාප<න හNOකාt K&ê< හට ගැ>ණ. ෙසVeයJ හLදාෙò >cම යාමg සහ 

ජ:ම< හLදාව පැ*æමg අතර පැවf බල Äcතෙ0 1, Xවායgත කරෙéෙවV-ෙච:ෙකX (Karachaevo-Cherkess) 
ප)ෙ&ශෙ0, *ෙකVය<-ෂඛා: (Mikoyan-Shakhar); නැOñc; කබ:qෙනV-බාOකÄයා;  එãXටා (Elista); සහ Xවායgත 

කO*jයා ජනරජය, යනාRෙ0 පÄXථාwය නායකය< eK< “ජාfක ක*Ω” ^=Ωවා ගgහ. ජ:ම< හLදාව eK< 
ෙ\ පÄXථාන ක*Ωවල අGකාරය ^uගgහ. ඒ >සා මාස j=පයc Eරා ඒවාෙ0 ආග*ක, ආ:√ක සහ 

ෙ&ශපාල>ක වශෙය< Xවයං පාලනයc පැවfණ. ෙ\ ෙකVකසX = අgහදා බැ∞ම du< “LXã\ 

*ථrාව” (U.S.S.R. = ඉXලා*ක ප)ෙ&ශ ප)ෙයVජනයට ගත හැj මfය) බ:ã< ෙවf< තහNරැ ôම >සා, 
K\ෆෙරාෙපාO (Simferopol) Sãකව e∑ කÖs*ය< ටාටා: ෙවතට ද ඔN<ෙ� “මධrම LXã\ ක*Ω” ^=Ωවා 

ග<නට අවසර ප)දානය Pහ. 

 එෙX නLç, 1920 ගණ< මැද 1 රd හLදාව eK< පාගා දැS සමXත-d:j (Turkic) වrාපාරයක යu 
^´1මc හට ගwe යැs ´ය P නාJI<, මාස j=පයc Eරා කැO*cX, කරචාs සහ බOකා: = පැවf 

Xවායgත භාවය කÖs*ය< ටාටා:වරැ ෙවතට ෙනාç<හ. ඒ XවOප වශෙය< ලැöó Xවායgත තgවය 

ෙවzෙව< ෙ\ පÄXථාwය අGකාt< ඒ ෙව&1 ෙසVeයJ ෙරåමයට පcෂපා±ව K} i£ හLදා බලෙ0 ප)fෙරVධය 

´h<නට භට කාZඩ අOපයc සැපÃහ. KයOල එකd කර බැÕ eට ෙ\ කාZඩ, එන\ කÖs*යාෙò ටාටා: 
හLදා බළ ඇõ හයc, සහ කැO*c අßවාෙරVක එක කZඩායමc dළ ෙදd< දහසකට වැq ^Äසc ෙනාPහ. 

 Xවායgත ෙචéනrා-ඉ<πෙෂ}යා (Chechnya-Ingushetia) ජනරජය දළ වශෙය< සf දහයc fXෙX නාJK 

හLදා කාZඩ යටෙg බාෙගට අGවාසයට ලcව föõ. ඒ 1942 සැ(තැ\බ: Lල Kට ෙනාවැ\බ: මැද දcවාs. 
යා<තමj< ෙහV සdර< හා හNO Pවා යැs jයත හැj jKç සාc«යc නැත. ෙචéනrාz ජනතාව හැම eටම 

ෙපරuකාර ජනතාවc Pහ. 1925 1 ෙසVeයJ අGකාt< eK< දØව\ කරන ෙමෙහ+\ Rයg කර*< එම 

ජනතාවෙ� අe ආ+ධ රජයට පවරා ග<න කට+d කර f´ණ. එෙXම නැවතg 1930-1932 කාලෙ0 1 
සSහකරණයට eරැ&ධ P ෙචéනrාz සහ ඉ<π≈ ප)fෙරVධ ´ඳ ෙහල<නටg කට+d කර f´ණ. 1930 මා:d 

සහ අෙප)O, එෙXම නැවතg 1932 අෙ()O සහ මැs, “මං පහර<න<ට” එෙර= අරගලෙ0 1, NKVD  eෙßෂ 

බලකාය බර අe සහ πව< සහාය ඉOලා f´ණ. ෙමs< හැම කාලයක 1 ම ෙමාXකò බලපෑ\ වලට එෙර=ව 

අරගල කළ ජනතාවc අතර Xවාêන ôමට ආශාවc සහ මධrගත බලයට ප)fෙරVධයc දැq ෙලK< ප)බල මත 
ර©Oලc නැŒ එz ලැ´ණ. 

 1943 ෙනාවැ\බ: මාසය සහ 1944 මැs මාසය අතර 1 මහා ^ටමං jt\ පහc, සාමානr කÖමෙòද අzව 

ෙමෙහයවන ලR. ඒg කu< âලාc ^ටමං කරන ලද ෙලK< ෙනාව, (ෙබÄයාෙ� වද< වã< jòෙවාg) “අfශය 
කා:යcෂම සංeධානාgමක” බවj< ෙ\ ෙමෙහ+\ සැලjOලට පාත≥ Pහ. කා:ය සංeධානෙ0 සeXතරාgමක 

සැලiම සf ගණනාවc fXෙX ප)ෙòස*< ∑දාන\ කරන ල&දj. එෙXම එය, eෙßෂ ෙවq ෙනාවැෙදන 

ç\Äයj< සංචාරය කළ ෙබÄයා සහ ඔ¶ෙ� සහායකය< P ඉවා< ෙසෙරාò සහ ෙබා�ඩ< âöෙලාò eK< 
ෙපෟ&ගãකවම iපtcෂා කරන ලR. ෙමෙහ+ම සඳහා Lර ර©කවO සපයන මහා eශාල කZඩායමc අවශr eය: 

1943 ෙදසැ\බ: 27-30 දcවා  වã< ^ටමං කරන ල&දN< ෙවzෙව< ç\Äය ෙපJ} 60 c බැY< P Lර ර©කවO 

ඇf කZඩාය\ 46 c ද; 1944 ෙපබරවාÄ 23-28 ෙචéනrාz සහ ඉ<π≈ වැKය< 521,247 c ^ටමං jtමට Lර 

ර©කවO ඇf කZඩාය\ 194 c ද ç\Äය ෙපJ} 64 c ද ෙයාදා ගැzõ. +&ධය එ= උéචතම අවXථාෙò f´ය 
1 ෙ\ ieෙß§ ෙමෙහ+\ සඳහා NKVD eK< භට කාZඩ 119,000 c ෙයාදා ග<නා ලR. 

 අ<fම *>gdව දcවා ෙහාh< සැලi\ කරන ලද ෙ\ ෙමෙහ+\ පට< ගgෙg “අනdරැදායක eය හැj 

කාරකය<” අg අඩංπවට ගැwෙම<. ඒ ^Äස ජනගහනෙය< Kයයට 1 සහ 2 c eය. එ= බ¶තරය Pෙ0 
කා<තාව<, දරැව< සහ වයසක උදeයs. වැq=} ^Äි* මහා බ¶තරය රැKයාz ෙකාqය යටෙg සට< වැෙද*< 

K}යහ. ෙමාXකò ෙවත යවන වා:තා අෙයc eßවාස කර<ෙ< න\, ෙමෙහ+\ ඉතාමg කqන\ව කරන ලR. 

1944 මැs 18-20 1 කÖs*ය< ටාටා: එcකාi කරන ලR. පළL දවෙX ස<ධrාෙò ෙකාöෙලාò සහ ෙසෙරාò, ෙ\ 
ෙමෙහ+\ බාරව K} ෙදෙදනා, ෙබÄයා ෙවත ෙටãගûෑමයc යැPහ: “අද ප.ව. 8:00 ට, 90,000 ක ^Äසc ç\Äය 

Xථානයට ෙගනයන ලR. Lර ර©කවO ඇf කZඩාය\ දාහතc දැනටමg 48,400 ක ජනතාවc ඔN<ෙ� 
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ගමනා<ත බලා ර©ෙගන ෙගාX ඇත. Lර ර©කවO ඇf කZඩාය\ eKපහc දැනට පටව*< K}f. ෙමෙහ+ම 
ඉතා iමට ෙලK< K&ධ ෙò. එය Rගටම කරෙගන යz ලැෙ—.” මැs 19 වැ>දා ෙබÄයා eK< Xටාã<ට දැz\ 

ç<ෙ<, ෙදවැ> Rනෙ0 1 ç\Äය Xථාන ෙවතට 165,515 ක ජනතාවc එකd කරන ලද බවs. එs< 136,412 c 

Lර ර©කවO ඇfව යන කZඩාය\ වලට පටවන ලද බවs. මැs 20 වැ>දා ෙසෙරාò සහ ෙකාöෙලාò ෙබÄයා 
ෙවත ෙටãගûෑමයc යව*< දැz\ ç<ෙ<, 173,287 ක සමXත ජනතාවc ප)වාහනෙ0 ෙයෙදන බවg, එRන සවස 

4:30 ට ෙමෙහ+ම >මා කළ බවgය. 6,727 c ෙලK< ඉfÄ ô K}න, Lර ර©කවO ඇfව යවන අ<fම 

කZඩාය\ හතර එRන සවස >cම ය<නට ∑දාන*< K}න බවs.  3

 NKVD >ලධාt<ෙ� වා:තා අzව, Kය දහX ගණනක ජනතාව ෙවත බලපාන ෙ\ ^ටමං jtෙ\ ෙමෙහ+\ 
¶ç උපචාරයc පමණc P බවj. සෑම ෙමෙහ+මcම ඊට කu< K&ධ Pවාට වැqෙය< “සා:ථක,” “කා:යcෂම,” 

නැgන\ “^Äමැi\දා“ව” ඉΩ කරන ලද බවj. ෙචéනrයාzව<, ඉ<π≈, සහ බOකා: අයව ^ටමං කළ පiව 

ෙසාෙලාම< *OXටs< (Soloman Milstein) නැමf NKVD KeO ෙXවකයා “කu< ඒවා සමඟ සංස<දනෙ0 ෙ\ 
අ<fම ^ටමං jt\ වල 1 ඉfÄ කරග<නා ලද ට®c, පලංක, බාOR, සහ සවල” ගැන 1:ඝ වා:තාවc ඉRÄපg 

කෙùය. 

කරචාs සහ ප)වාහනෙය< ලද අgදැ¡ම අ^ට Lර ර©කවO ස=තව යවන කZඩාය\ සඳහා අවශr අì 
කළ +d ෙ& ෙමානවාදැs jයා, එෙXම එs< අවසානෙ0 අì කළ +d ගම< සංඛrාව ගැන ද, ±රණ 

ග<නට හැjයාව පාදා ç>. කu< 40 c දැS ç\Äයා ගව ෙපJ} වලට දැ< අ^ 45 ෙදෙනc දමL. 

ජනතාව සහ ඔN<ෙ� බì එකට දැ™ෙම< අ^ට අවශr ෙපJ} ප)මාණය ද අì කරගත හැjs. එෙXම 

පලංක *ට: 37,548 c, බාOR 11,834 c, සහ උç< 3,400 c ඉfÄ ෙò.  4

 ´යâරැ කා:යcෂම බවj< ෙගන Yය NKVD  ෙමෙහ+ෙ\ >ලධාt<ෙ�  K=නයට ඔ—ෙබ< පැවfෙ0 

âමන ෙඝVර යථා:ථයcද? 1970 ගණ< අග 1 Re ගලවා ග<නට සමg Pව< j=ප ෙදෙනâ ෙවf< අgදැ¡\ 

එකd කරගැzõ. අෙයc ෙමෙX K= කෙùය: “සම:ක<& (Samarkand) ප)ෙ&ශෙ0 ^=} ෙසරාöලc (Zerabulak) 
ගමනා<තය ෙතc Yය ගමනට දවX eK හතරc ගත eය. එතැ>< අ^ව පාòඩා සාS=ක ෙගාeපල ෙවත යන 

ලR. අෙ( රXසාව, අßව කරgත අ¬gවැqයා jtමs… අ^ ෙගාඩc ෙවෙහස Pවා, සහ අ^ හැම eටම 

âසY<ෙ< =}ෙය. අප අතර ෙබාෙහV ෙදෙනâට =ටග<නg අමාරැs. අෙ( ගෙම< ඔN< පNO fහc ^ටමං 
කරල föණ. පNO පහj< එcෙකෙනc ෙහV ෙද<ෙනc Re ගලවා ග<නට සමg Nණා. අ>c හැෙමVම 

âසY<න >සා නැgන\ වසංගත >සා *ය Yයා.” තවg Re ගලවා ගgෙතc ෙමෙX K= කෙùය. 

j} j}ෙ0 වසා දමා fv ෙපJ}වල, බඩY<න >සා සහ ඔcKජ< නැf >සා මැXෙසා වෙ� *>Xi 

මැරැණ. අෙනක අ^ට ක<න ෙහV ෙබා<න කNරැg jKවc ç<ෙන නැහැ. අ^ ග\ හරහා ය&1 ඒ 
*>Xi<ව අ^ට එෙර=ව උKග<වා föණ. අ^ KයOල<ම ෙ”V‘< jයල. ඉf< ෙනානැව± එන ගO 

වරැසා අෙ( ෙපJ}වල පැgතටg ෙදාරවO වලටg වැçන. කසකXතා< Xෙට( ´\ වල මැ&ෙ& ඔN< 

අෙ( ෙදාරවO අÄ&1, අ^ට හLදා සලාක ç<න ක<න, ඒg ෙබා<න ෙදයc ç<ෙන නැහැ. එෙXම අ^ට 
jòව *ය Yය අයව ෙ:Oපාර අසලට eKකර<න jයල,  ඔN<ව වළදා<ෙ< නැfව. අ^ ආෙයg 

^ටෙවලා Yයා.  5

 කසකXතානෙ0, j:YXතානෙ0, උXෙබjXතානෙ0 නැgන\ සs{Äයාෙò ඔN<ෙ� ගමනා<තයට පැ*õ 
පiව ^ටමං කරන ල&දN<ව සාS=ක ෙගාeෙපාළ ෙවතට ෙහV පළාෙg ක:මා<තයට පවරන ලR. πලා� = 

“eෙßෂ ජනතාව” යන ෙකාටෙX සòXතර ෙලK< ඇf, පÄXථාwය NKVD  eK< ෙමාXකò ෙවත යවන ලද, 

iරc«තව තබාගg ã^ෙගාz වã< ෙපw යන පÄR වාසXථාන, වැඩ, සහ |eතය පවgවා ගැwම ඔN< Rනපතා 

L¶ණ ç< කරදර Pහ. 1944 සැ(තැ\: මාසෙ0 j:YXතානෙ0 Kට එවන ලද එc වා:තාවc සඳහ< කර<ෙ< 
මෑතක 1 31,000 c පNO ^ටමං කර එවන ලද බවs. එs< වාසXථාන ලැ{ föෙZ 5,000 කට පමõ. 

“වාසXථාන” ය<න ඉතා ã=O ෙලK< ෙයාදා ගැෙනන ලද පද වහරj. කෙම><Xj (Kameninsky) RXf≥cකෙ0 

පÄXථාwය අGකාt< eK< පNO 900 c එක රජෙ0 ෙගාeපලක (sovkhoz) >වාස දහ අටක පRංñ කළා යැs 

 Bugai, L. Beria-I. Stalinu, p. 153.3

 Maries, Les peuples déportés, pp. 81-82.4

 Ibid., p. 103.5
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ෙහuදරò කරs. ෙවනg eRයj< jòෙවාg, හැම >වාසයකම පNO 50 c Pහ. ෙ\ පNOවල ෙබාෙහාමයක 
දරැව< eශාල සංඛrාවc K}යහ. ඔN< >වාසෙ0 >දා ගැwම මාරැෙව< මාරැවට කළා යැs Kfය හැjs. 

අෙනc අවXථාවල 1 ඔN<ට ක:කශ ෙ¿ම<තය එ&1 එuමහෙ< >දා ග<නට K&ධ Pහ. 

 කැO*cX ෙවතට ^ටමං කර වසරකට වැq කාලයc ගත P පiව, 1944 ෙනාවැ\බ: = *ෙකVය<ට ãයන 
ã^යj<, “ඉතාමg අයපහg ෙසෟඛr පහiක\ +d ඉතාමg ç≈කර |වන තgවය< යටෙg ඔN<ව තැöවා. 

ඔN< ෙබාෙහV ෙදෙනâට යට ඇ»\, föෙZ නැහැ, සපgd föෙZ නැහැ, සහ ඇ»\ föෙZ ඉතාමg අOපයc 

පමණs,” යැs ෙබÄයා eK< ^uගgෙgය. වසර ෙදකකට පiව NKVD  නායකය< ෙදෙදෙනc ෙමෙX වා:තා 

කළහ: “වැඩ කර<නට ශාtÄකව içi කO*cX අයෙග< Kයයට 30 c වැඩ කර<න අසමg ඔNනට සපgd 
නැf >සා. ඔN< ෙ\ දරැó ෙ&ශπණයට සහ z¶රැ තgවය<ට jKg ෙලසj< හැඩගැෙස<න අසමgව 

K}නවා. එෙXම ඔNනට පÄXථාwය භාෂාව ගැන jKම දැzමc නැහැ. එs< තවg කරදර මාලාවකට ඔN< 

L¶ණ 1 K}නවා.”  ඔN<ෙ� >වාස වã< LãzEටා දමන ලçව, âසY<ෙ<, සහ ඉතා ç:වල ෙලK< 6

කළමනාකරණය P සSහ ෙගාeෙපාළ වල වැඩ කර*< K} ඔN<ට යා<ත*< ෙහV ආහාර සපයා ගැwමට 

ෙනාහැjs. ක\හOවලට දැS eට ඔNනට jKç E¶óවc ලැöෙ< නැf >සා ෙ\ ^ටමං කරන ල&දN< 

බ¶තරය ඉතා ziçi ශº*කය< Pහ. “සs{Äයාවට ^ටමං කරන ලද කO*cX ෙ� තgවය ඉතා ෙ’දwයs,” 
jයා Xවායgත කO*jයා ජනරජෙ0 =ටE ජනාGපf, ÷. ä. ^+:ôò (Pyurveev) Xටාã< ෙවත ãයා යැôය. 

ඔN<ට ඔN<ෙ� ගවය< KයOලම අ=* Pවා. ඔN< සs{Äයාවට පැ*ෙණ&1 ඔN<ට jKවc නැfව 

ආෙò… ඔN<ව එවන ලද ප)ෙ&ශෙ0 අ¬g |වන තgවය<ට ඔN< ඉතා ç:වල ෙලK< අzගත ô 

K}<ෙ<… සාS=ක ෙගාeෙපාළ dළ ෙXවය කරන කO*cX අයට jKම ෙදයc ලැෙබ<ෙ< නැහැ, 
ෙගාeෙපාෙù Lã< K} ශº*කය<ට පවා ක<න ෙදයc නැfව ඉ<ෙ<. ක\හO ෙවතට යවන ලද අයට 

ෙ\ අ¬g පැවැgමට හැඩ ගැIම ඉතා ç≈කරs. ඔN<ට >K ෙòතනයc ෙනාලැෙබන >සා ඔN<ට 

සාමානr ආහාර පවා *ල 1 ග<නට ෙනාහැjs.  7

 ය<ත≥ ඉRÄෙ0 >ක\ =ටෙගන K≠ම ±<ç කරන ලද |eතය >සා, තැ>< තැන සැÄසරන කෘ«කා:*ක 

ජනතාවc P කO*cX, ෙබාෙහV eට ඔN<ෙ� අOප ෙòතනය දඩ වශෙය< ආප¶ ගැwමට L¶ණ ç<හ. 

 ^ටමං කරන ල&දN< අතර මරණ සංඛrාෙò පÄමාණය ෙකෙX Pවාදැs ගැන අදහසc ලැෙබන දgත 
XවOපයc ඇත. 1946 ජනවාÄ මාසෙ0 1 ‘eෙßෂ නැවත පRංñ කරôෙ\ පÄපාලනය’ ගණනය කෙù ඊට වසර 

ෙදකකට කu< ^ටමං කරන ලද 92,000 c කO*cX සංඛrාෙව< 70,360 c පමණc |වd< අතර K}න බවs. 

1944 ƒã 1 වැ>දා 151,424 ජනතාවc >ෙයVජනය කරන ටාටා: පNO 35,750 c උXෙබjXතා< ෙවත 

පැ*õයහ. මාස හයකට පiව එ= තවg පNO 818 c Pවg, E&ගලය< K}ෙ0 16,000 j< අì P සංඛrාවj. 
ෙකVකසX ෙවf< ^ටමං කරන ලද 608,749 ක ජනතාෙව< 146,892 c, ෙනාෙහාg 4 < 1 c ආස<න සංඛrාවc, 

1948 ඔcෙතVබ: 1 වැ>දා ෙව&1 *ය ෙගාX K}යහ. ඒ කාලය dළ 1 උපg K&ධ Pෙ0 28,120 c පමõ. 

කÖs*යාෙව< ^ටමං කරන ලද 228,392 <, වසර හතරc ෙගෙව&1, 44,887 c *ය ෙගාX K}යහ. එ= දj<නට 
föෙZ උපg 6,564 c පමõ.  ෙ\ ඉහළ මරණ අzපාfකය< තවg කැä ෙපෙන<නට පට< ග<ෙ< ^ටමං 8

කරන ල&දN< ෙග< Kයයට 40 g Kයයට 50 g අතර ප)මාණයc වයස අNරැç දාසයට අì Pව< යන පÄK&Gය 

සලක&1ය. “Xවභාeක ෙ¿d >සා *ය Yයා,” ය<න ෙම= 1 සංඛrාන වල ඉතා âඩා ෙකාටසc පමõ. Re ගලවා 
ග<නට සමg P දරැව<ට එතර\ අනාගතයc ෙනාôය: කසකXතානය ෙවත ^ටමං කරන ලද 89,000 c දරැව< 

ෙග< 12,000 කට පමණc වසර හතරc ෙගô ය&1 පාසැO ලැ{ f´ණ. තව çරටg, >ල උපෙදX තරෙ0 jයා 

K}ෙ0 "eෙßෂෙය< අවතැ< P ජනතාව”ෙ� දරැව< සඳහා ඇf Kය£ පාසැO පාඩ\ ත>කරම රැKයාz 

භාෂාෙව< පමණc කළ +d යැs jයාs. 

 +ද සමෙ0 1 කරන ලද >ල ^ටමං jt\ ෙ\වා පමණc ෙනාôය. 1944 මැs 29 වැ>දා කÖs*යාෙව< 

ටාටා:වරැ< ^ටමං කරන ෙමෙහ+ම අවස< ô Rන j=පයකට පiව ෙබÄයා Xටාã< ෙවත ෙමෙX ãôය: 

“කÖs*යාෙව< öOගා:, ∆ûc, සහ ආ:ෙ\>යාzව< ^ටමං කර දැ™ම +cf සහගත යැs NKVD  ය ද Kතs.” 

 Ibid., p. 66.6

 Ibid., pp. 64-65.7

 Zemskov, “Gulag,” p. 98
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öOගා: ෙවත එOල P ෙචVදනා Pෙ0 “ජ:ම< හLදාව සඳහා පා< සහ අෙනâg ආහාර හද<නට ජ:ම< අයට 
jÖයාŸ∞ව සහාය 1ම” සහ “රd හLදාෙò සහ පcෂපා±<ෙ� ෙසාOදාçව< ෙසාය<නට ජ:ම< හLදා අGකාt< 

සමඟ හNෙO කට+d jtම” Pහ.”ආකÖමõක හLදා පැ*õ පi âඩා ක:මා<ත ^=Ωôම; ජ:ම< අGකාt< 

∆ûc අයට වrාපාර කර<නට ප)වාහන සංeධානෙය< සහාය 1ම,” යනාRය ∆ûc අයට ෙචVදනා එOල Pහ. 
ආ:ෙ\>ය< ජනතාව ෙඩ⁄ාෙමඩා: (Dromedar) නැමf eරැ&ධ පැgතට සහාය සපයන මධrXථානයc 

K\ෆෙරාෙපාO = ^=Ωවාය ය<නට ෙචVදනා ලැvහ. ඔN<ෙ� අරLó “ආග*ක හා ෙ&ශපාල>ක පමණc ෙනාව, 

âඩා ක:මා<ත සහ ෙපෟ&ගãක වrාපාර සංව:ධනය,” jtම සඳහා ද Pවා යැs jයැeණ. ෙබÄයාෙ� මතය 

අzව, සංeධානය eK< “ආ:ෙ\>ය< හLදාවc Xථා^ත කරන අදහK< +dව සහ ජ:ම< හLදා අවශrතා 
සඳහා යන ෙදකටම අරLදO එකd කරන ලR.”  9

 දවX හතරකට පiව, එන\ 1944 ƒ> 2 වැ>දා, ආරcෂාව සඳහා P රාජr ක*Ωෙව< එන wfයකට 

Xටාã< අgස< තැ´ය. එs< >යම Pෙ0 “කÖs*ය< ටාටා:වරැ ^ΩවහO jtම සමඟ öOගා:, ∆ûc, සහ 
ආ:ෙ\>ය< යන අෙනâg ජ:ම< හNOකාරය< 37,000 c ද ඒ සමඟ එකd eය +ds,” jයාs. අෙනc ^ටමං 

කZඩාය\ සඳහා සංඛrා ±<ç කරන ලද අවXථාවල 1 ෙම<ම, ෙම= 1 ද >ෙòදනය du< ඒ ඒ “^uගැwෙ\ 

ප)ෙ&ශය” සඳහා =dමතෙ0 හැෙදන ෙකVටා ±රණය කරන ලR: කසකXතානෙ0 πෙරò (Gurev) ප)ෙ&ශයට 7,000 
c; XවරෙඩාෙලòXc ප)ා<තයට 10,000 c; උරාO = ෙමාෙලාෙටාò ප)ා<තයට 10,000 c; ෙකෙමෙරාෙවV ප)ා<තයට 

6,000 c; බ«jÄයා (Bashikiria) ෙවත 4,000 c. එෙXම 1944 ƒ> 27 සහ 28 Rන “ෙමෙහ+ම සා:ථක ෙලK< 

ෙමෙහයවන ලR” යැs ප)කාශ ෙකÄණ. ඒ දවX ෙදක ඇdළත, ^ටමං කරන ලද ජනතාව 41,854 c eය, එන\, 

වා:තාව උ¬(පා දcවන පÄR, “සැලi\ කළ සංඛrාෙව< Kයයට 111 c eය.” 

 කÖs*යාව ජ:ම<, ටාටා:, öOගා:, ∆ûc, සහ ආ:ෙ\>යාzව< ෙවf< •&ධ කරz ලැv පiව ෙකVකසX 

ප)ෙ&ශය< ^ÄKç කර දම<නට NKVD ±රණය කළහ. ජාfක මාs\ •&ධ කරන එයාකාරම P පදනමක Ü:ව 

>+cfෙය< +d පදනමj< ෙ\ මහා eශාල ෙමෙහ+\, 1937-38 ව:ෂ වල 1 චරEරැෂ eෙරVê ෙමෙහ+\වල 
Xවභාeක Rπවc, වඩා කÖමාz¤ලව K&ධ ôමc යැs ෙපw යs. 1944 ƒã 21 වැ>දා, ආරcෂාව සඳහා P රාජr 

ක*Ωෙව< එන Xටාã< අgස< කළ නව wfයc >යම කෙù ෙමෙඛ}ය< d:j, â:R, සහ ෙජV:åයාෙò 

මාs\බට ප)ෙ&ශ වã< ෙඛ\«<X ඇdළg 86,000 ක ^Äසc ^ටමං jtමs. ‹* ප)ෙ&ශෙ0 ක»කර Xවභාවය 
සහ ෙ\ ෙබාෙහV ජනතාවකෙ� තැ>< තැන සැÄසරන Re ෙපෙවත >සා, මෑත කාලයc ෙවන dරැ ඔෙටාමා< 

අGරාජrෙ0 ෙකාටසc හැ}යට ඔN< ෙසVeයJ සහ d:j ‹* අතර >දහෙX ගම< කර*< K} >සාg, ^ටමං 

jtෙ\ ∑දාන\ සඳහා eෙßෂ P 1:ඝ කාලයc වැය Nõ. ෙමෙහ+\ 1944 ෙනාවැ\බ: 15 Kට 25 දcවා පැවf 

අතර NKVD eෙßෂ බලකාය< 14,000 c එය ෙමෙහයවන ලදහ. ජ:ම< eෙරVê +ද වෑයම සඳහා *ත≥ පා:ශවය 
eK< සපයන ලද eශාල ෙවq උZඩ ෙතාග සැප+ෙ\ ණය-â∞ එකඟôෙ\ ෙකාටසc අzව ඇෙමÄකාව eK< 

සපයන ලද XΩඩෙ—ක: ට®c රථ නව Kයයc ෙ\ ^ටමං jt\ සඳහා ෙයාදා ගැ>ණ.  10

 ෙනාවැ\බ: 28 වැ>දා Xටාã< ෙවත යවන වා:තාවj<, ෙබÄයා ප)කාශ කෙù දවX දහයc 
ඇdළත, “eෙßෂෙය<ම ç≈කර P තgවය< යටෙg,” 91,095 ක ජනතාවc ^ටමං කළ බවs. එs< Kයයට 49 

cම වයස දාසයට අì Nවg, ෙ\ KයOල<ම d:j චරEරැෂය< යැs ෙබÄයාෙ� මතය eය. “ෙ\ ප)ෙ&ශෙ0 

ජනගහනෙය< බ¶තරයට d:jෙ0 මාs\බඩ RXf≥cකවල වාI< සමඟ පNO සබඳතා fෙයනව. ඔN< ෙබාෙහV 
çරට ෙහාර බì ප)වාහනෙ0 ෙයෙදන අය. සංකÖමණයට දැq නැ›රැවc දcවනව. d:j ö&G අංශයට සහ මාs\ 

Rෙ� K}න මං පහරන කOãවලට අ¬f< බඳවා ග<න E&ගලය< සපයනව.” πලා� අංශෙ0 “ජනතා ප)යාණය” 

සංඛrාන වලට අzව, කසකXතා< සහ jÄYXතා< ෙවතට 94,955 කට ආස<න ජනතාවc ^ටමං කර ඇත. 

1948 ƒã මාසෙ0 Kට 1944 ෙනාවැ\බ: මාසය දcවා ෙමXෙඛ}ය<, â:R, සහ ෙඛ\«<X 19,540 c ^ටමං 
කරන ලR. දළ වශෙය< එෙX ^ටමං කරන ලද ජනතාවෙග< Kයයට 21 c ^ටමං jtෙ\ ෙ¿dව >සාම *ය 

Yයහ. ෙරåමය eK< දØව\ ෙදන ලද එවැ> Kය£ ජනතාව අතර ඒ වසර හතෙ: 1 දj<නට ලැෙබන මරණ 

අzපාfකය Kයයට 20-25 eය.  11

 Quoted in Bugai, L. Beria-I. Stalinu, pp. 153-156.9

 Maries, Les peuples déportés, pp. 107-108.10

 Zemskov, “Gulag,” p. 9.11
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 ජනවා:Yක >:ණායකය මත Kය දහX ගණ>< ^ටමං කරන ලද ජනතාව +ද සමය dළ 1 ඉහළ ෙගාX 
“eෙßෂෙය< අවතැ<” P සංඛrාව දළ වශෙය< *ãයන 1.2 c Kට *ãයන 2.5 c දcවා වැq Pහ. +&ධයට ෙපර 

ෙ\ “eෙßෂෙය< අවතැ<” Pව<ෙ� වැq ෙකාටස හැçෙ< âලාcහරණෙ0 e<Rතය< >සs. ඒg +&ධය 

ඇරfiමg සමඟ දළ වශෙය< 936,000 c P ඔN<ෙ� සංඛrාව 1945 මැs ෙව&1 622,000 c දcවා අì Pහ. 
සැබැe<ම, වැq=} ^Ä*, පNෙO ගෘහ Sãකය< ෙනාවන සහ ඊට කu< âලාc යැs >ල වශෙය< පංfයට 

දැෙමන ලද අය, දස දහX ගණ>< +ද සමෙ0 1 හLදාවට බලෙය< බඳවා ගැ>ණ. ඔN<ෙ� භා:යාව< සහ 

දරැව< එeට කu< fv සමාජ තgවය යu ලබාෙගන තව çරටg “eෙßෂෙය< අවතැ<” Pව< යන පංfෙ0 

ෙනාව >දහX EරවැKය< ෙලK< K}ය හැjයාව ලදහ. එෙහg, +&ධ කාලෙ0 පැවf තgවය< >සා, අ¬f< 
>දහස ලැöවg, ප)ාෙයVYකව ඔN<ෙ� Kය£ බì බා=රාRය සහ ඔN<ෙ� >වාස පවා රජයට පවරාෙගන föණ 

බැe< ඒ ෙව&1 ඔN<ට >:ෙ&flතව föණ වාසXථාන හැර දා ය<නට ලැöෙ< කලාdරj>.  12

 πලා� = Re ගලවා ගැwෙ\ තgවය< ඉතාමg ç≈කර Pෙ0 1941-1944 කාලෙ0 1 ය. සාගතය, වසංගත, 
පමණ ඉcමවා රඳවා f{ෙම< ඇf P තදබදය, සහ අමාz§ය ෙලK< ප)ෙයVජනයට ගැwම යනාRය ෙසVeයJ 

ශºම කඳNරැ Kරකරැව<ට (zeks) අමතර වශෙය< L¶ණ ෙද<නට P ගැහැට Pහ. ඔN< ෙකාෙහාමටg අසාමානr 

ක:කශ තgවය< යටෙg ශºමය සැපÃ අයs. එෙXම “Kරකරැව< අතර ප)fe(ලôයවා1 සංeධාන” ෙහuදරò 

කරz ^õස ෙයාදවා K} හLදා ඔgd සපය<න<ෙ� >f iපtcෂාවට ලcව RY< Rගටම çc eh*< K} 
අයs. 

 ජ:ම< හLදා Iඝ‡ ෙලK< ඉRÄයට එ<න සමgôම >සා +&ධෙ0 පළL මාස j=පෙ0 1 NKVD  යට 

Kරබ<ධනාගාර, ශºම ජනපද, සහ ර©ඳN\ කඳNරැ ගණනාවක ජනතාව ඉවg කර<නට K&ධ eය. නැgන\ ඒ අය 

හdර<ෙ� අතට පgවන >සs. 1941 ƒã මාසෙ0 Kට ෙදසැ\බ: දcවා ජනපද 210 c, Kරබ<ධනාගාර 135 c, 
ර©ඳN\ කඳNරැ 27 c, ඒවාෙ0 K} Kරකරැව< 750,000 c සමඟ නැෙගන=රට ෙගන යන ලR. πලා� ප)ධා>යා 

P ඉවා< නැෙස†j< (Ivan Nasedkin) “මහා ෙ&ශෙ()™ +&ධෙ0  πලා� කට+d” ස\^Zඩනය කර*<, 

“L£ම>< ගgතම, කඳNරැ වã< ජනතාව ඉවg jtෙ\ කට+gත ඉතා ෙහාh< සංeධානය කර föණ,” යැs 
jයා K}ෙ0ය. ඊට තවg එකd කර*< ඔ¶ ෙමෙX ද ¡ෙòය, “ප)වාහන පහiක\ =ඟය >සා, ෙබාෙහV 

Kරකරැව< ඉවg කෙù පs< ගම< කරවන eRෙය<, සමහර eට සැතE\ 600 c ඉcමවා යන çරකට.”  13

Kරකරැව< ඔN<ෙ� ගමනා<ත කරා ^eKෙ0 âමන තgවයj<දැs jයා අෙයâට Kතාගත හැjs. කඳNරj< 
Kරකරැව< ඉවg කර<නට තර\ කාලයc නැf P eෙටක 1, එවැ> තgවය< +&ධෙ0 LO සf j=පෙ0 1 

පැවfණ, සරලවම Kරකරැව<ට ෙවq තබා මරා දැLõ. ෙමය eෙßෂෙය<ම බට=ර +cෙ:නෙ0 පැවf 

තgවයs. 1941 ƒ> අග 1 NKVD eK< ãeò (Lviv) = 1 Kරකරැව< 10,000 c සSල ඝාතනය කළහ. ලJXc 

Kරබ<ධනාගාරෙ0 1,200 ක Kරකරැව< ද, Xටැ>සOෙවාò (Stanislwow) = 1,500 c ද, ì—ෙනා (Dubno) = 500 
c ද වශෙය< එෙX Kරකරැව< ඝාතනය කළහ. ජ:මාzව< පැ*ෙණ&1 ඔN< ãeò, සsෙටා™: (Zhytomyr), සහ 

e>Jසා (Vynnytsa) පළාgවල සාS=ක ™>වළවO çK\ ගණනc ෙසායා ගgහ. “+ෙදò-ෙබාOෙෂ ec” 

ç≈ටgවය< යන ෙබාරැව ෙයාදා ග>*< නාJI ෙසා<ඩෙකාමා<ෙඩVX (Sonderkommandos) ඔN<ෙ� වා රය 

පැ*õ කළ වහාම +ෙදòව< දස දහX ගණ>< සSල ඝාතනය කළහ. 

 1941-1944 ව:ෂ සඳහා පවfන πලා� පÄපාලන වා:තා KයOෙOම දැcෙව<ෙ< +&ධය කාලෙ0 1 කඳNරැ 

වල |වන තgවය< ෙකාතර\ භයානක ෙලK< පÄහානයට පg Pවාද ය<නs.  පමණට වැq සංඛrාවc 14

ර©ඳôම >සා ඇf P තදබදය f´ කඳNරැ dළ සෑම Kරකරැෙවc සඳහාම පැවf ව:ග ™ට: 1.5 ක ඉඩ ප)මාණය 

0.7 c ෙවත පහළ වැ}ණ. ඇඳ< යz කඳNරැ dළ eෙßෂ තgවය< =* P ශº*කය<ට ෙව< කර föó 
iෙඛVපෙභV∆gවයc P බැe<, Kරකරැව< ලෑã මත වාරෙය< වාරයට >දා ගgතා යැs Kත<නට E£ව>. 

සාමානr Rනපතා කැලÄ ප)මාණය +&ධයට ෙපර fv මJට\ වලට වඩා Kයයයට 65 j< පහත වැ}ණ. සාගතය 

E£Oව පැfර Yෙ0ය. 1942 1 ටsෆX උණ සහ ෙකාළරාව කඳNරැ Eරා පැfර Yයහ. >ල දgත වලට අzව 

 V. N. Zemskov, “Kulatskaya ssylka nakanune i v gody Velikoi Oteschestvennoi voiny” (The kulak deportations on the eve of and 12

during Great Patriotic War), Sotsiologichskie issledovaniya, no. 2 (1992), 3-26.

 GARF, 9414/1/330/56-62.13

 Nicolas Werth and Gael Moullec, Rapports secrets soviétiques, 1921-1991; La société russe dans les documents confidentiels 14

(Paris: Gallimard, 1994), pp. 379-391; Edwin Bacon, The Gulag at War: Stalin’s Forced Labor System in the Light of the Archives 
(Basingstoke: Macmillan in Association with the Centre for Russian and East European Studies, University of Birmingham, 1994).
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19,000 ක Kරකරැව< සෑම වසරක 1 ම ඒ වසංගත >සා *ය Yයහ. 1941 1 ශºම කඳNරැ dළ පමණc 101,000 
කට ආස<න මරණ Kç Pහ. එයට බලාgකාරෙය< වැඩ ගg ශºම ජනපද ඇdළg නැත. ඒ අzව වා:«ක මරණ 

අzපාfකය Kයයට 8 c ෙවත ළඟාෙව*< පැවfණ. 1942 1 πලා� පÄපාලනය eK< මරණ 249,000 c (Kයයට 

18 ක මරණ මJටමc), සහ 1943 1 මරණ 167,000 c (Kයයට 17 ක මරණ මJටමc), ãයාපRංñ කර ඇත.  15

ෙමයට Kරකරැව<ට ෙවq තබා මරා දැ™ම, සහ බලාgකාරෙය< වැඩ ගg ශºම ජනපදවල KçP මරණ ඇdළg 

කළෙහාg, එeට 1941-43 අතර 1 පමණc πලා� වල මරණ 600,000 කට වැq සංඛrාවc K&ධ Pවා යැs දළ 

වශෙය< ගණනය කළ හැjs. Re ගලවා ග<නට සමg Pව<ද K}ෙ0 ඉතාමg ෙ’දwය තgවයකs. 

පÄපාලනෙ0 දgත වලටම අzව, Kය£ Kරකරැව<ෙග< Kයයට 19 c පමණc බර ශාtÄක ශºමය සඳහා, 
Kයයට 17 c මධrXථ ශාtÄක ශºමය සහා, සහ Kයයට 64 c “සැහැO¬ වැඩ” සඳහා —එන\ ඔN< ෙරV∆ව 

K}යහ— içi යැs jයැNõ. 

 1941 ෙනාවැ\බ: 2 Rනය දරන, K—ලැ� කඳNෙ: තgවය ගැන πලා� පÄපාලනෙ0 ෙමෙහ+\ අංශෙ0 
ප)ධාන සහකරැවා ෙවf< යැෙවන වා:තාවj< උEටා ගg ෙකාටසc පහf< දැcෙò. 

ෙනාෙවාK´:Xc NKVD  = ෙමෙහ+\ අංශය ෙවf< ලැöó ෙතාරdරැ  වලට අzව, K—ලැ� = 

අ’¬:Xc (Akhlursk), âXෙනJXc, සහ ෙනාෙවාK´:Xc යන අංශ වල ඉතා f+ó මරණ අzපාfක 
ඉහළ යෑමc K&ධ ô ඇත… 

ෙ\ ඉහළ යෑමට ෙ¿d වශෙය<, එෙXම ඉහළ ය*< පවfන වා:තා කර ඇf ෙබVෙවන ෙරV∆<ෙ� 

සංඛrාවට ද ෙ¿dව, jKç සැකයc නැfව, >f ෙලK< ආහාර නැfôම >සා සහ ක:කශ වැඩකරන 

තgවය< >සා, E£Oව පැfර ඇf ඌන ෙපV«ත තgවෙය< හදවත දැq äඩාවකට පgකර f{මs. 

Kරකරැව<ට ෛවදr අවධානයc ෙනාලැ{ම, ඔN< කරන වැඩවල ç≈කරgවය, 1:ඝ වැඩ දවස, 

ප)මාණවg ෙපVෂණයc ෙනාමැfකම, යන KයOල Rනපතා මරණ මJට\ f+ó ෙලK< ඉහළ යාමට 

උදò කරs… 

ම<දෙපVෂණය, ඌන ෙපVෂණය, සහ E£Oව පැfර ඇf වසංගත >සා eeධ ෙතVරා ෙබදා හÄන 

මධrXථාන වã< කඳNර ෙවත එවන ලද Kරකරැව< අතෙර< ද මරණ ගණනාවc වා:තා ෙකÄණ. 

1941 ඔcෙතVබ: 8 වැ>දා මැÄ<Xෙකාs (Marinskoe) = ෙනාෙවාK´:Xc  ෙතVරා ෙබදා හÄන 
මධrXථානෙය< එවන ලද Kරකරැව< 539 < Kයයට 30 කට වැq සංඛrවc ඉතාමg දැq ෙලසj< 

බÄ< අì Pහ, සහ ඔN< උâණ< ෙග< ^t K}යහ. Kරකරැව< සමඟ මළKරැරැ හයc ද ෙගෙනන 

ලR.  ඔcෙතVබ: 8-9 රාf≥ෙ0 තවg පX ෙදෙනc *ය Yයහ. තවg Lර ර©කවO ඇfව ෙගෙනන ලද 16

කZඩායමc එම මැÄ<Xෙකාs අංශෙ0ම ෙතVරා ෙබදා හÄන මධrXථානෙය< සැ(තැ\බ: 20 වැ>දා 
පැ*õෙ0ය. Kය£ Kරකරැව< උâණ<ෙග< ^t K}යහ. ඔN< අතර සැලjය +d ප)මාණයකට යට 

ඇ»\ ෙනාf´ණ… 

මෑතක 1, K´ලැ� කඳNෙ:, Kරකරැව< ෙවf< හැçන ෛවදr ෙXවකය< අතර කඩාක(පOකාt jÖයා 
ෙබාෙහාමයc දj<නට ලැ´ණ. ටsY<Xc (Taiginsk) අංශෙ0 K} ඇස: (Azher) කඳNෙ: 58 

වග<fෙ0 10 වැ> ෙකාටස අzව දØව\ ලැ{ föණ එක සහායකෙයc,  >≈පාදනය කඩාක(පO 17

jtම සඳහා Kරකරැව< කZඩායමc සංeධානය කර föõ.  ෙරV∆ P ශº*කය<ව ශාtÄකව වැqම 18

බර දØව\ ස=ත ශºම Xථාන වලට යවන ඒ කZඩායෙ\ සාමාåකය<ට උවමනා Pෙ0 ඔN<ව >ෙරV∆ 

jtමට ෙනාව ෙ\ >සා කඳNෙ: >≈පාදනය අì ô යාෙම< ඉලcක වලට ළඟාôම වළැcôමs. 

 Zemskov, “Gulag,” pp. 14-15.15

 The passage is underlined in pencil, and in the margin is written: “Why were they also brought to the destination?”16

 Section 10 of Article 58, which punished all “counterrevolutionary crimes,” referred to “propaganda or incitement calling for 17

destruction or the weakening of the Soviet regime.” In cases of “group propaganda,” which were extremely common, punishments 
ranged from three years’ imprionment to the death sentence.

 Another passage underlined in pencil, with a note in the margin: “These people must be tried again, or sent before the OS” (the 18

NKVD Special Board, an extrajudicial body whose task was to deal with “counterrevolutionary crimes”).
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πලා� පÄපාලනෙ0 ෙමෙහ+\ අංශෙ0 ප)ධාන සහකාර, ආරcෂක බලකාෙ0 කැ(ට<, ෙකාෙග<ම< 
(Kogenman). 

 ෙමවැ> “Kරකරැව< L¶ණ ෙදන දැq ෙසෟඛr ගැට£,” යන πලා� වෙකÖාcfෙය<ම j+ෙවාg, ඒවා >සා, 

ෙබාෙහV eට ඔN< ෙවෙහස ô ඇද වැෙටන dරැ, Kරකරැව< ෙවත තවg වැq äඩනයc පැටôෙම< අGකාt<ව 
වැළැcNෙ< නැත.  “1941 Kට 1944 දcවා,” πලා� ප)ධා>යා ඔ¶ෙ� වා:තාෙò ãÃ පÄR, “එක දවසක ශºමෙ0 

සාමානr අගය රෑබO 9.5 Kට රෑබO 21 දcවා ඉහළ Yෙ0ය.” හLදාවට බලාgකාරෙය< බඳවා ග<නා ලද ශºම 

බලය ෙවzවට ෙයාදා ගැwම සඳහා +ද අe >පදවන ක\හO ෙවත Kය දහX ගණ>< Kරකරැව< 

බලාgකාරෙය< ෙයාදවන ලR.  +ද ආ:√කය dළ πලා� ‹*කාව ඉතාමg වැදගg ෙලK< කැä ෙපzõ. දZඩන 
පÄපාලනෙ0 ඇXතෙ\<d වලට අzව, Kරකරැව<ෙ� ශºම බලය යz eෙßෂෙය<ම වාෙ< සහ පතO ඇdළg, 

+ද ආ+ධ ක:මා<තෙ0 සමහර ප)ධාන අංශය<= Kය£ >≈පාදනෙය< කාලකට ආස<න සංඛrාවc >≈පාදනය 

කෙù Kරකරැව<ෙ� ශºම බලෙය>.  19

 “සමාජවා1 අරLණ ෙවzෙව< දැq ෙX කැපව K},” Kයයට 95 ක Kරකරැව<ෙ� “දැq ෙ&ශෙ()™ හැRයාව,” 

föණද, ඔN< ෙවත එOල P äඩනය, eෙßෂෙය<ම ෙ&ශපාල>ක Kරකරැව< ෙවත, ෙපර ෙලK<ම ±ව„ Pෙ0ය. 

1941 ƒ> 22 වැ>දා මධrම ක*Ωෙව< >ෙòදනය කළ wfයක ප)fඵලයc වශෙය<, එකç “58” c ෙහV (දZඩ 

wf සංගûහෙ0 58 වග<fෙ0 ප)fඵලයc ෙලK< Kර දØව\ =* P) +&ධෙ0 අවසානයට ෙපර >දහX jtම 
තහන\ eය. ඒ, ඒ E&ගලයා දැනටමg ඔ¶ෙ� L£ Kර දØව\ කාලය ස\Ü:ණ කර ඇf Nවg. ෙ&ශපාලන 

අපරාධ (ප)fe(ලôයවා1 පcෂයකට අsf ôම, නැgන\ දc«ණාංශ ôම ෙහV ෙට®ාJXjවා1 සංeධානයක ôම), 

එෙXg නැgන\ චරEරැෂ ෙXවය, ෙÂශෙ”Vහය, ෙහV ත≥Xතවාදය යනාRයට දØව\ ලද Kරකරැව<ව ර©ඳවා 

föෙZ උgතරධÊැව සහ ෙකාãමා ප)ෙ&ශය වැ> කාලπණය වඩාgම දරැó ප)ෙ&ශවල ^=} දැq Lර ඇf eෙßෂ 
කඳNරැ වලs. එවැ> කඳNරැ වල වා:«ක මරණ අzපාfකය ෙබාෙහV e} Kයයට 30 දcවා වැqNõ. 1943 

අෙ()O 22 වැ>දා wfෙය< පiව, eෙßෂෙය<ම දØව\ ලැෙබන කඳNරැ eවෘත කරන ලR. Kරකරැව< ෙවf< 

ප)ෙයVජනය ගg ආකාරය එ=1 ඔN<ෙ� Re ගලවා ගැwම ඉතාමgම අයහපg eRයj< K&ධ ෙවන ලද ඒ තැ< 
අනdරැව මරණය කැඳවන කඳNරැ බවට හැÄණ. ෙකාãමා සහ ෙවා:âටා ප)ෙ&ශය<= බ¶තරව ^=Ωවා föණ 

ර<, ගO අÁරැ, ඊය\, සහ ෙ:qය\ පතO dල eෂ පÄසර තgවය< යටෙg පැය 12 c ෙXවය jtම මරණ 

දØවමc හා සමාන Pෙ0ය.  20

 1941 ƒã Kට 1944 ƒã දcවා කඳNරැ dළ P eෙßෂ උසාe Kරකරැව< 148,000 c ෙවත නව දØව\ 

පැනPහ. එs< 10,858 c ෙවq තබා මරා දැSහ: 208 c චරEරැෂය< යැs ද, 4,307 c රජය ෙපරළන සහ 

ත≥Xතවා1 කට+d කළා යැs ද, සහ 6,016 c කඳNරැ dළ උ&ෙඝVෂණයc ෙහV කැර©Oලc සංeධානය කළා යැs 

ද, jයැNõ. NKVD දgත වලට අzව, +&ධය කාලෙ0 1 πලා� dළ “Kරකරැව<ෙ� සංeධාන” 603 c dර< කර 
දමන ලR.  ෙ\ දgත ෙප<ôම ඔN< >K පÄ&ෙද< iපtcෂාකාtව K}යා යැs jය<නට දcවන ල&දc eය 21

හැj Nවg, —කඳNර Lර කරන ලද eෙßෂ බලකාෙ0 ෙබාෙහV භටය< ෙවත ^ටමං jtෙ\ කට+d යනා1 

අෙනc රාජකාÄ ද පැවt föõ,— ප)ථම වරට සාS=ක ෙලK< පැන යාමg සහ ප)ථම වරට ඇdළත මහා 
පÄමාණ කැරã ඇfôමg, +&ධය පැවf සමෙ0 කඳNරැ අgදjන ලදැs සැකයc නැත. 

 සැබැe<ම +ද කාලය dළ 1 කඳNරැ වල ජනගහනය මහg ෙලK< ෙවනX Pහ. 1941 ƒã 12 වැ>දා 

wfෙය< පiව, අGකාt< eK<ම ^uගg පÄR, “අ+cf සහගත ෙලK< ෙXවයට වා:තා ෙනාjtම, නැgන\ 
i£ ෙහාරක\ වැ> ෙනාවැදගg අපරාධ” සඳහා දØව\ ලැබ K} Kරකරැව< 577,000 කට වැq ^Äසc >දහX 

කර වහාම රd හLදාවට එකd කරන ලR. +ද කාලෙ0 1 Kරකරැව< 1,068,000 c πලා� Kට +ද ෙපරLණට 

ෙකu<ම යවන ලR. එයට L£ Kර දØව\ කාලය ස\Ü:ණ කරන ලද අයද ඇdළg ෙවf.  1941-1943 1 πලා� 22

dළ *ය Yය දළ වශෙය< 600,000 සංඛrාවට ඇdළg වzෙ0 කඳNරැ dළ P ක:කශ තgවය<ට ඉතාමg 
අìෙව< හැඩගැiණ ç:වලම Kරකරැව< Pහ. කඳNරැ සහ ජනපද ෙවf< Kරකරැව< ෙබාෙහාමයc ඉවg 

 Bacon, The Gulag at War19

 J. Rossi, Spravochnik po Gulag (The Gulag handbook) (Moscow: “Prosvet,” 1991); see the articles on special camps and convict 20

prisons.

 GARF, 9414\1\68\1-61, quoted in Istoricheskii arkhiv, no. 3 (1994), 61-86.21

 GARF, 9414\1\330\56-62.	22
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කර&1, i£ වැරR වලට Kර දØව\ >යම P අය, ශාtÄකව ශcfමg සහ LරZì මදාeය<, ඔN< ෙ&ශපාලන 
Kරකරැව< Nවා ෙහV සාමානr අපරාධකාරය< Pවා ෙහV එ= ර©Ë Kට |eත ගලවා ග<නට ද සමg Pහ. 58 

වග<fෙ0 ප)fඵලයc හැ}යට 1:ඝ කා∞න Kර දØව\ (වසර අටc ෙහV ඊට වැq) >යම P ෙකාටස Kය£ 

Kරකරැව<ෙග< Kයයට 27 Kට 43 දcවා ඉහළ Yෙ0ය. ෙ\ >සා KරෙගවO ජනගහනෙ0 ෙපzෙ\ හටගg 
ෙවනස, πලා� තවg eශාල ෙලK< ව:ධනය ෙව&1, 1944 සහ 1945 වසර dළ 1 පැහැRã ෙලK< කැä 

ෙපෙන<නට පට< ගf. 1944 ජනවාÄ Kට 1945 ජනවාÄ දcවා කාලෙ0 πලා� KරෙගවO dළ ජනගහනය 

Kයයට 45 කට වඩා වැq Pෙ0ය. 

 U.S.S.R. = 1945 වසර යz eනාශයට පg P ඒg ජයගûා‘ රටc හැ}යට ෙහාh< K= කර<නs. ෆÈැ<iවා 
ÍෙරJ වරc ãÃ පÄR: “1945 1, U.S.S.R. මහා ¡:±මg ෙ&ශයc හැ}යට නව *>සාෙ� ගැලN\කාර දැcමට 

අKÄමg ෙභෟfක බලයc එකd කෙùය.” jKෙවâටg K= ෙනාවන, නැfන\ jKෙවâg eK< K= කර<නට 

අකමැf, අෙනක—ෙහාh< සඟවන ල&ද—කත<දරෙ0 අෙනc පැgතs. πලා� EරාෙOඛන ෙප<වන පÄR, 
ජයගûහණෙ0 වසර, ෙසVeයJ වධ=ංසා වã< +d ර©ඳN\ කඳNරැ කÖමෙ0 උéචතම අවXථාව ද Pෙ0ය. ෙසi 

ෙලVකයා සමඟ සාමය ^=Ωවා ගg පiව ඇdළත අරගල ෙනානවැ± K&ධ ෙව*< පැවfණ. වසර හතරක 

+&ධෙය< බැට කෑ සමාජය ෙවත එOල P රාජr පාලනය එ= 1 යා<ත*< ෙහV ã=O Pෙ0 නැත. ඊට පටහැ>ව, 
1945 වසර, බට=ර ෙවත ඉRÄයට ය<නට සමg P ෙසVeයJ +>යනය සහ රd හLදා eK< ප)ෙ&ශය< නැවතg 

අGවාසයට පg කරගg, සහ කÖමෙය< පැන ය<නට සමg P *ãයන ගණනක ෙසVeයJ වැKය<ව නැවතg 

ස\Ü:ණෙය<ම යටg කරග<නට බලය ෙයාදා ගgතා P වසර Pෙ0ය. 

 1939-40 කාලෙ0 ඈඳා ගg ‹* ප)ෙ&ශය< —බාO}c ෙ&ශ, බට=ර ෙබාෙලාරැKයා, ෙමාOෙ†eයා, සහ 
බට=ර +cෙ:නය— +&ධ කාලෙ0 ෙසVeයJ පාලනෙය< >දහXව fv ‹* ප)ෙ&ශය< ෙසVeයJකරණෙ0 ෙදවැ> 

jÖයාවãය du< නd කරග<නා බලාgකාරයට හi Pහ. ෙසVeයJ ෙ&ශයට එෙර=ව eෙරVධතා ජාfකවා1 eරැ&ධ 

පcෂ වrාපාර වã< තැන තැ>< හට ගැ>ණ. එs< අeගg අරගල, =ංසනය, සහ ම:දනය යනාRෙ0 අ¬g 
චකÖයc ඇරÏණ. බාO}c ෙ&ශ සහ බට=ර +cෙ:නය dළ ඇඳා ගැwමට ප)fෙරVධය දැcôම eෙßෂෙය<ම 

දරැó ෙලK< Rග හැරැõ. 

 1939 සැ(තැ\බ: Kට 1941 ƒ> දcවා K&ධ බට=ර +cෙ:නෙ0 ප)ථම අGවාසය >සා හටෙගන föෙZ 
තරමකට බලවg අeගg ප)fෙරVධ වrපාරයj. එය +cෙ:න ජාfකවා1<ෙ� සංeධානය, OUN න*< eය. ෙමම 

සංeධානෙ0 සාමාåකය< අනdරැව ෙකා*+>XJවා1< සහ +ෙදòව< සමඟ සට< වැ1ම ^õස SS  eෙßෂ 

බලකාය< හැ}යට හLදාවට ඇdO Pහ. 1944 ƒã මාසෙ0 1 රd හLදාව පැ*õ eට, OUN eK< ‘+cෙ:නෙ0 

>දහස උෙදසා P iä)\ කN<Kලය’ ^=Ωවාෙගන föõ. OUN  = ප)ධා>යා Pෙ0 ෙරVම< •ෙඛාeé (Roman 
Shukhovich) එeට +cෙ:න e(ලôය හLදාෙò, UPA = අණ ෙද<නා බවට පgeය. +cෙ:න Sලාශ වලට අzව, 

1944 KKරෙ0 1 UPA = සාමාåකය< 20,000 කට වැq සංඛrාවc K}යහ. OUN සහ UPA = ෙසාOදාçව<ෙ� 

පNOවල Kය£ සාමාåකය< අg අඩංπවට ෙගන කÖැXෙනායා:Xc (Krasnoyarsk) ප)ෙ&ශයට ^ටමං කර<න යැs 
>යම කරන ආඥාවc 1944 මා:d 31 වැ>දා ෙබÄයා අgස< කරන ලR. 1944 ෙපබරවාÄෙ0 Kට ඔcෙතVබ: 

දcවා KeO වැKය< (බ¶තර වශෙය< කා<තාව<, දරැව< හා වයසක ^Ä*) 100,300 c ෙබÄයාෙ� >යමය 

යටෙg ^ටමං කරන ලR. ඒ කාලෙ0 1 Kරකරැව< හැ}යට ගg ෙසාOදාçව< 37,000 ගැන jòෙවාg, ඒ 
KයOල<වම πලා� ෙවතට යැeණ. 1944 ෙනාවැ\බ: මාසෙ0 1 +cෙ:න +>ඒJ පOãෙ0 (Uniate Church of 
Ukraine) ප)ධාන ´ෙෂා(වරයා P රදπරැ අ<ෙÂ ßෙච(}JXj (Shcheptytsky) ෙ� අභාවෙය< පiව ෙසVeයJ 

අGකාt< ඒ ආග*ක සLéචය සතrල—Gක පOãය (Orthodox Church) හා එකd කරôය. 

 ෙසVeයJකරණයට එෙර= KයOල<වම LãzEටා දම<නට NKVD  eK< ඉලcක කෙù  පාසැ O 
අධrාපනයs. බට=ර +cෙ:නය, “ö:ÌවාI” ෙපVල<තෙ0 ෙකාටසcව f´ය 1 පාසැO Yය Kය£ දරැව<ෙ� 

ෙපළෙපාg äරා බලා ඔN< >ෙරVධායන ෙමෙහ+මc හැ}යට අg අඩංπවට ගත +d ජනතාවෙ� ලැsXd හැ…හ. 

ෙ\ ලැsXdවල උq<ම föෙZ වඩාgම දcෂ P Ki Kieය<ෙ� න\ Pහ. ඒ අය “ෙසVeයJ කÖමයට හdර< 
eය හැj,” අය යැs ඔN< ±<ç කර f´ණ. ෙබÄයාෙ� එc සහායකෙයc වන ෙකාöෙලාò ඉRÄපg කරන 

වා:තාවකට අzව, 1944 සැ(තැ\බ: Kට 1945 මා:d දcවා, බට=ර ෙබෙලාරැKයාෙò, “ෙසVeයJ ෙරåමයට 

හdරැ කාරයc ^t ඇf,” යැs සලකන ලද තවg ප)ෙ&ශයj< “හLදාෙව< පැන Yය,” සහ “හNOකාරය<” යැs 
හ»<ව*< 100,000 කට වැq ^Äසc අg අඩංπවට ග<නා ලR. 1945 ජනවාÄ 1 Kට මා:d 15 දcවා කාලය 

dළ ãdෙò>යාෙò ජනවා:Yක •&ධ jt\ ෙමෙහ+\ 2,257 c Pවා යැs පවfන i£ දgත ප)මාණෙ0 දැcෙò. 
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 ෙ\ ෙමෙහ+\ ගැන තවg සැලjය +d මරණ සංඛrාවc එ<ෙ< “මං පහර<න<” 6,000 c මරණයට පg 
jtම සහ “මං පහර<න<, හLදාෙව< පැන YයN<, සහ ජාfකවා1 කZඩාය\වල සාමාåකය<,” යzෙව< 

75,000 කට වැq සංඛrාවc අg අඩංπවට ගැwමs. 1945 1 “සමාජමය ^ටXතර කාරකය<, මං පහර<න<, සහ 

ජාfකවා1< යන පNOවල සාමාåකය<” 38,000 කට වැq සංඛrාවc ãdෙò>යාෙව< ^ටමං කර යවා ඇත. 
1944- 1946 1 ෙ\ ප)ෙ&ශ වã< සමාzපාfකව Kරගත කරන ලද ජනතාව +cෙ:නෙ0 Kයයට 140 c ද, සහ 

බාO}c ෙ&ශ වල Kයයට 420 c ෙලK< ද වැq Pහ. 1946 අවසානය ෙව&1, +cෙ:>යාzව< Kයයට 23 c ද, 

බාO}c ජාfකය< Kයයට 6 c ද කඳNරැවල ජනගහනය අතර K}යහ. ඉf< ඔN< එ= K} ෙසi ෙසVeයJ 

ජනගහනයට වඩා වැqෙය< Kරකරැව< අතර >ෙයVජනය Pහ. 

 1945 1 πලා� ව:ධනය ôම, දහX ගණනc Kරකරැව< “පාලන සහ ෙපරN\ කඳNරැ” ෙවf< පැහැRã 

කරත හැjs. πලා� ශºම කඳNරැ සමඟ සාමා<තරව 1941 1 ෙ\ කඳNරැ ^=Ωවා föõ. හdරැ +ද 

Kරකරැව<ෙ� කඳNරැ ෙවf< පළා ය<නට සමg P ෙහV නැgන\ ෙසVeයJ +ද Kරකරැව< රඳවා තබන 
අරLõ< ඒවා ඉR කර f´ණ. ෙසVeයJ කÖමයට ^ටf< K≠ම >සා ඔN< KයOල<වම එcෙකV චරEරැෂය< 

eය හැj අය නැgන\ අìම ගණෙ< එයට පාත≥ eය හැj අය හැ}යට සැකයට ලc Pහ. හdර< eK< කu< 

අGවාසෙ0 K}න ලද Ó* ප)ෙ&ශ වã< හLදාවට බඳවාගත හැj වයෙX ^Ä*, ෙජr≈ඨ >ලධාt< (starosti) ද, 
එෙXම අGවාI කාලය dළ 1 âමන ෙහV >ල තනdරc දරන ලද —එය ෙකාතර\ i£ Nවg— අෙනc 
KයOල<වම ද, කඳNරැ වල Kරගත කරන ලදහ. 1942 ජනවාÄෙ0 Kට 1944 ඔcෙතVබ: දcවා 421,000 ක වැq 

ජනතාවc, >ල දgත අzව, පාලන සහ ෙපරN\ කඳNරැ du< එහා ෙමහා යවන ලදහ.  23

 බට=ර ෙවත රd හLදාව ඉRÄගම< කළ පi සහ ජ:මාzව< යටෙg වසර ෙදක dනc f´ ‹* 

ප)ෙ&ශය< යu අgපg කරගg පiව, ෙසVeයJ +ද Kරකරැව< >දහX jtම, සහ ශºම කඳNරැ වල රඳවා K} 
අය, සහ හLදා සහ KeO ෙසVeයJ EරවැKය< ෙදෙකාJඨාශයම ආපi ඔN<ෙ� >වහ< ෙවත යැôමg හRK 

කට+gතc eය. 1944 ඔcෙතVබ: මාසෙ0 1 ෙසVeයJ රජය ‘ආපi යවන කට+d සඳහා ෙදපා:තෙ\<dවc’ 

^=Ωවන ලR. එ= ප)ධා>යා Pෙ0 ජනරාO ¥ã( ෙගාãෙකාò (Filip Golikov) නැමැgතාs. 1944 ෙනාවැ\බ: 11 
වැ> Rන Eවgපgවල පළ කරන ලද ස\Lඛ සාකéඡාවc අzව, “නාJK වහO බවට ඇදෙගන Yය දරැව<ෙ� 

ඉරණම ගැන ෙසVeයJ ෙරåමය ඉතා සැලjOලc දcවs. ඒ අයව äතෘ‹*ෙ0 අවංක දරැව< හැ}යට ආප¶ 

>වහනට ෙගෟරවෙය< බාරගz ලබs. නාJK ත≥Xත ත:ජනය හLෙò U.S.S.R. = වාKයට එෙර= කට+d කළ 
ෙසVeයJ EරවැKය<ට පවා, ඔN< ආප¶ පැ*õ පiව ඔN<ෙ� එRෙනදා වග¡\ කරෙගන ය<නට ∑දාන\ ඒ 

jÖයාව<ට වගjව +d  නැතැs jයා ෙසVeයJ රජය eßවාස කරs.” E£O ෙලK< ෙබදා හÄන ලද ෙමම 

ප)කාශය *ත≥ පාc«කය< රවට<නට සමg eය. එෙX ෙනාPෙ0 න\, යාOටා එකඟතාවෙ0 වැjකඩ අzව “>ජ 

‹*ෙ0 මාs\වලට ^}< K}න” ෙසVeයJ EරවැKය< KයOල<වම ආපi යැôම ස\බ<ධෙය< ඉතා +¶i£ 
ෙලK< කරෙගන Yය කට+d ගැන eXතර කර<ෙ< ෙවන âමන ආකාරයj< ද? ජ:ම< >ල ඇ»\ පැළඳෙගන 

K}න ලද නැgන\ හdරා සමඟ jÖයාŸ∞ව හNO P ජනතාව පමණc බලාgකාරෙය< ආපi යවනවා යැs 

එකඟතාවය ඉතා පැහැRãව දcවා K}යg, ප)ාෙයVYකව K&ධ Pෙ0 රෙJ මාs\ වã< ^ටත K} හi P ඕනෑම 
ෙසVeයJ EරවැKයcව ඔN<ව ආපi යැôම බාරව K} NKVD ෙවතට පැවtමs.  24

 සට< නැව± Rන dනකට පiව, 1945 මැs 11 වැ>දා, නව පාලන සහ ෙපරN\ කඳNරැ 100 c, ඒ සෑම 

එකකම 10,000 ක ^Äසc රඳවත හැj ෙලK<, >:මාණය කර<න යැs ෙසVeයJ ආZìව >යම කෙùය. ආපi 
යවන ෙසVeයJ +ද Kරකරැව< බාර Pෙ0 ප)fඔgd සංeධානය P SMERSH  (‘චරEරැෂය<ට මරණය’) = 

අêcෂණය යටතටs. KeO වැKය<ව අවXථාෙවVñත පදනමj< NKVD dã< ෙපරNමට ලc කරන ලR. 1945 

මැs Kට 1946 ෙපබරවාÄ දcවා *ãයන 4.2 කට වැq ෙසVeයJ EරවැKය<ව ආපi යවන ලR. ජ:මාzව< eK< 

අOලාගg *ãයන 5 ක +ද Kරකරැව<ෙග< Re ගලවා ග<නට සමg P 1,545,000 c, සහ ශºමය සඳහා ^ටමං 
කරන ල&දN< ෙග< KeO වැKය< 2,655,000 c, නැgන\ සට< ඇරෙඹන eට බට=ර ෙවත පළා Yය ජනතාව 

එම සංඛrාවට ඇdළg ෙවf. පාලන සහ ෙපරන කඳNරැ වල අ>වා:ෙය< K}ය +d කාලය අවස< කළ පiව 

ෙ\ ආපi යවන අයෙග< Kයයට 57.8 කට, බ¶තරය කා<තාව< හා දරැව<, ඔN<ෙ� >වාස වලට ය<නට 
අවසර ලැöõ. එs< Kයයට 19.1 c ආපi හLදාවට බලෙය< බඳවා ග<නා ලR. ෙබාෙහV eට ඔN< වැΩෙ< 

eනය හැඩගසන හLදා බළ ඇõ වලටs. එs< Kයයට 14.5 c “ප)f≈ඨාපන බළ ඇõ” ෙවතට, සාමානrෙය< 

 Zemskov, “Gulag,” p. 4.23

 Sotsiologicheskie issledovaniya, no. 7 (1991), 4-5.24
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අìම ගණෙ< වසර ෙදකක කාලයකට, යැෙවන ලR. 360,000 c ජනතාව, නැgන\ Kයයට 8.6 c πලා� වලට 
වසර දහයකට ෙහV eXසකට පැනP Kර දØව\ සඳහා ^ටg කරන ලR. ඔN< ෙබාෙහාමයc “äතෘ‹*යට 

ෙ”V‘ôම,” ගැන වරදකරැව< Pහ. නැgන\ ඔN<ව NKVD ආඥා පාලනයකට (komandatura) “eෙßෂෙය< අවතැ< 

E&ගලය<” තgවෙය< යැeණ. 

 ෙසVeයJ ජනරාO අ<ෙÂ òලැෙසාò (Vlasov) යටෙg සට< වැçන ෙසVeයJ ෙසාOදාçව<ට eෙßෂ ඉරණමc 
òලැෙසාòJK (Vlasovtsy) යටෙg ±<ç eණ. òලැෙසාò, 1942 ƒã මාසෙ0 1 ජ:මාzව< eK< Kරකරැෙවc 

ෙලK< අOලා ගg ෙදවැ> හLදාෙò අණෙදන >ලධාÄෙයj. ඔ¶ෙ� Xටාã< eෙරVê P දැq eßවාසය< >සා, 
නාJI< සමඟ හNO ô ෙබාOෙෂecවා1<ෙ� ප)ජා äඩනෙය< Kය රට >දහX කරග<නට ජනරාO òලැෙසාò 

එකඟ ô K}ෙ0ය. ජ:ම< අGකාt<ෙ� සහාය ඇfව, òලැෙසාò 'රැKය< ජාfක ක*Ωව’ ^=Ωôය. “රැKයාව 

>දහX කරගැwම සඳහා හLදාව” යැs ෙXනාංක ෙදකc E¶ó කෙùය. නාJK ජ:ම>ය පරාජය ôමg සමඟ 
*ත≥ පා:ශවය< eK< ජනරාO òලැෙසාò සහ ඔ¶ෙ� >ලධාt<ව ෙසVeයJ +>යනයට බාර ෙදන ලR. එ= 1 

ඔN<ව අප)මාදව ෙවq තබා මරා දමන ලR. 1945 ෙනාවැ\බ: cෂමා wfය අzගමනය කර*< òලැෙසාòෙ� 

හLදාෙò ෙසාOදාçව<ව වසර හයකට සs{Äයාව, කසකXතානය සහ ඈත උdරැ ෙපෙදX වලට ^ටමං කරන 
ලදහ. 1946 Lල 1 òලැJෙසාòJK 148,079 cව, ඔN< ෙබාෙහV ෙදෙනc අGකාර ෙනාලg >ලධාt< Pහ, 

ෙ&ශෙ”V‘ යැs ෙචVදනා ලැබ πලා� ෙවතට යවන ලR.  25

 “eෙßෂ නැවත පRංñ කරන Xථාන,” πලා�, බලාgකාරෙය< ශºමය ෙයාදවා ගg ජනපද, පාලන සහ 

ෙපරN\ කඳNරැ, සහ ෙසVeයJ Kරබ<ධනාගාර ෙමයට ෙපර jK දවසක, ඒ ඔN< ජයගûහණය සැමරෑ වසෙ: 
තර\ සංඛrාවක Kරකරැව< රඳවාෙගන ෙනාK}යහ. *ãයන 5.5 කට ආස<න P L£ සමXතයc. ෙමම දgතය 

ජයගûහණෙ0 උgසව සහ “Xටාã<ගûෑ† ප)fඵලය” >සා වැI Yෙ0ය. ෙදවැ> ෙලVක +&ධෙ0 අවසානය ෙසVeයJ 

ඉfහාසෙ0 නව +ගයc අරඹන ලR. ෙමය ෙලVකය Eරා රටවO වã< *ãයන දස ගණනj< ආßච:යාgමක 
බවj< çΩ ෙසVeයJ ආකෘfයs. එය දශකයකට ආස<න කාලයc Eරා පවf<නට >යම Pවs. නාJKවාදය 

පරාජය කර<නට U.S.S.R. eK< වැqෙය<ම eශාල P මzෂr |eත සංඛrා ව ෙගවන ලදැs ය<න , —ඒ වැය 

මහg Pෙ0 Xටාã<ෙ�ම ප)මාද ෙදVෂ සහ වැරR ±රණය< >සාය ය<න— එන\ Xටාã<වා1 ආඥාදායකgවෙ0 
ච:යාව වසා ග<නට ප)ෙයVජනවg eය. එs< නාJK-ෙසVeයJ Yeiම සහ ෙමාXකò නì +ගෙ0 1 කu< ඇf 

කළ Kය£ සැක වã< ෙරåමය >දහX කර<නටg සමg eය.

 Guboglo and Kuznetsov, Deportatsii narodov, p. 162.25
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13 #ලා& ක(මෙ+ උ-ච අව1ථාව සහ අ56දය 

 !ටා$%වාදෙ) අවසාන ව-ෂ සල01 2ෙ) අ34 මහා 7ෂණය:% ෙහ;  තව4 වැ > ෙවන මහජනයා 

ඉABෙ) පව4වන ෙබාරැ නF Gභාග ව$% ෙනාෙJ. LMධෙය% පO රැPයාෙJ ඉතා දැ> සහ QඩනකාT 

වාතාවරණයU පැවVණ. GGධාකාර ව-Wකරණ ව$% සමාජ හැAයාව අපරාධකරණය :Tම එY උ[චතම 
අව!ථාවට ප4 Gය. ^-ඝ සහ සාහPක LMධය:% පOව ෙර`මය එY ගaහණය $Yb කරාG යැc 

බලාෙපාෙරා4d eම වැඩU නැතැc ඔgh Gණ. 1945 මැc 9 වැmදා ඉbයා එෙර%බ-n (Ilya Ehrenburg) Pය 
මතක සටහ% වල “rmO% පමණට වැ>ෙය% sUGඳ ඇත, අwතය යx නැවත PMධ ෙJG ය%න Pතාගත තරy 
ෙනාහැ:c,” යැc {Gය; ඒ4 ඔ~ ඉUම�% ෙමය ද එකd කෙÄය: “ඒ4 මම GUÇgතෙය% සහ දැ> 

ස%තාපෙය% ÉT PÑr.” ෙy අනdරU Éxබඳ Ö-ව mr4ත පමණට4 වැ>ෙය% hෙර;කථනාකාර 2ෙ)ය. 

 “ෙභෟVක ත4වය ඉතා sáකර 2 ද, එෙ!ම යමU ෙවන! ෙවනවාය යන බලාෙපාෙරා4dව ද, අතර 
ජනගහනය ෙදාyනP% ෙදපැ4තට ඇෙදr% PÑV.” GGධ පàා%ත dළ සංචාරය කරr% PÑ ෙස;Gයã මධåම 

කrçෙJ උපෙMශකය% 1945 සැgතැyබ- මාසෙ) සහ ඔUෙත;බ- මාසෙ) ^ ෙමා!කJ ෙවත යැ2 වා-තා 

:Yපයක එෙ! $යැè�. රෙã ෙබාෙහ; ෙපෙද! තවම4 වåාêල ත4වය%වල පවVන බව වා-තා :යා PÑයහ. 

1941 සහ 1942 වසර වල ^ නැෙගනYර පැV වලට ඕපපාVකව සහ මහ4 සංඛåා ව$% ඉව4 කර යවන ලද 
ශîrකය% mසා máපාදනය පàමාද 2හ. ඌරාb Y වාෙ% ක-මා%තය ෙනාG Gරෑ තරම:% පැවV වැඩ ව-ජන 

රóbලU mසා පැMෙදr% පැවVණ. සාගත සහ sUòත ôවන ත4වය% සාමානåයU බවට හැBණ. රෙã mවාස 

ෙනාමැVව r$යන 25 U පමණ ÉBසU PÑයහ. බර වැඩ කරන කyකරැව%ෙn දවසක පා% සලාකය 
රා4තලකට වඩා අF Gය. 1945 ෙනාවැyබ- අග ^ ත4වය ෙකාතරy නරක 2වාදැc :යෙතා4 පàාෙMöය පUෂ 

කrçවල පàධාõ% GP% ඔUෙත;බ- Ggලවය සමරන ෙපළපා$යට සහභාú ෙව%න එපා යැc ශîrකය%ට 

ෙය;ජනා කරන තරමට sර Aග úY% Vùණ. එයට ෙûdව 2ෙ) ජනගහනෙ) ෙබාෙහ; ෙදෙන0ට ඇüy සහ 
සප4d ෙනාV†මc. එවැm ෙදාyන! ත4වයU හ°ෙJ කටකතා ෙJගෙය% පැVBණ. Gෙ¢ෂෙය%ම සා£Yක 

ෙගාGපල ක§මය ළඟ ^ ම අ4හැර දැෙමනවා :යාc. සා£Yක ෙගාGපල (kolkhozy) dx% ගyබද වැPයට 

පàමාණව4 ආහාර සපය%නට4, සහ °ß ක%නය hරා ෙ!වෙ) ෙය^ම සඳහා ~වමාරැ කරග%නා VB® h> 

(pudy) :YපයU ෙහ; ලබා ෙද%නට4 ෙනාහැ: බව නැවත වතාවU ඔgh කර ලA.  1

 ත4වය වැ>ෙය%ම Gනාශය අ©°ඛකෙ) V™ෙ´ කෘÇකා-rක ෙපර°ෙ´ය. ගyබද පàෙMශ LMධය mසා4 

සහ දැ> mයඟයU mසා4 Gනාශයට ප4ව V™�; එෙ!ම ය%ත≠ සහ ශîම බලය යන ෙදකම අනdරැදායක 
මãටෙy Yඟ සැපLම:% පැවV mසා 1946 PPරෙ) අ!වැ%න මහා වåසනකාT ත4වයක 2ෙ)ය. නැවත 

වතාවU සලාක ක§මය බලා4මක කර%නට රජයට PMධ Gය. ඒ 1946 ෙපබරවාB 9 වැmදා කථාව:% !ටා$% 

සලාක නවතන බවට s% ෙපාෙරා%sව පෙසක Vùය ^ ය. කෘÇක-මෙ) වåසනයට ෙûd ෙමානවාදැc ෙසායා 
බැ{ම පàVUෙáප කරr%, සහ අසා-ථක4වයට ෙûdව ෙපෟMග$ක ෙගාe% Ñක ෙදෙන0ෙn කෑදරකම යැc වරද 

පටවr%, ආ´Fව wරණය කෙÄ, “සා£Yක ෙගාGපල ත4වය% උbලංඝණය කරන Pයbල%වම dර% :Tමට,” 

සහ “එකd :Tෙy :§යාව$ය කඩාකgපb කරන හdරැ සහ GෙMශ කාරකය%ව, ෙහාරැ%ව, සහ අ!වැ%ෙන% 

Ñෙක% Ñක ෙහාරකy කර අOවන ඕනෑම අෙයUව” අbලා ගැõමටc. 1946 සැgතැyබ- 19 වැmදා සා£Yක 
ෙගාGපල කටLd සඳහා ෙකාrසමU (Commission for Kolkhoz Affairs) ÉYçවන ලA. එY පàධාmයා 2ෙ) අ%ෙ∞ 

අ%±J නැමැ4තාය. එY ක-තවåය 2ෙ) LMධ කාලෙ) ^ සා£Yක ෙගාGපල ශîrකය% GP% “õV Gෙර;≤ 

ෙලP% අbලාෙගන PÑන” Pයß ඉඩy රජයට පවරා ගැõමc. AG ගලවා ගැõෙy වෑයම සඳහා ගyබද වැPය% 
ෙහrYට අbලා ෙගන V≥ ඉඩy පàමාණෙය% ෙහUෙටයා- r$යන 10 කට ආස%න පàමාණයU වසර ෙදකක ^ 

පාලනයට යx පවරා ග%නට සම4 2හ. 

Elena Zubkova, Obshchestvo i reformy,1945-1964 (Society and reforms, 1945-1964) (Moscow: Rossiya molodaya, 1993), pp. 16-44.1
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 1946 ඔUෙත;බ- 25 වැmදා, “රජෙ) ධානå සඳහා ආරUෂාව” යන Pර!තලෙය% 2 õVය:%, ෙහාරකy 
Éxබඳ නF Pයbල Aන දහයU ඇdළත Gසඳ%නට අµකරණ අමාතåාංශය ෙවත බලය පැවBණ. එෙ!ම 

භාGතෙය% බැහැර ලා V™ණ 1932 අෙග;!d 7 වැmදා õVය නැවත4 õVෙ) සyÖ-ණ බලෙය% Ldව 

ෙයාදව%නට mයම ෙකBණ. 1946 ෙනාවැyබ- සහ ෙදසැyබ- මාස වල ^ 53,300 කට වැ> ÉBසU, ඔè% 
බ~තරය ස£හ ෙගාG ශîrකය% 2හ, ෙවතට ද∏වy ^ ඔè%ව ධානå ෙහ; පා% ෙහාරකy කළ වරදට කඳèරැ 

ෙවත යවන ලA. “ගyබද එකd :Ty ෙමෙහLy කඩාකgපb කරන ලA,” :යා සා£Yක ෙගාGපල පàධාõ% දහ! 

ගණm% අ4 අඩංπවට ගැmණ. °$% °$% එකd කරන ලද පàමාණය 2ෙ) ඉලUකෙය% Pයයට 33 U පම�. 

ඒ4 ෙy මාස ෙදෙU ^ එය Pයයට 77 U දUවා ඉහළ úෙ)ය.  ෙy ඉහළ යෑම වැයU ඇVව PMධ 2ව:: 2

“ÉÑසරබද ඇV එකd :Tෙy පàමාදය” යන අrYB ඇ4ත සඟවන ලද වෙක§ාUVය Éçපස අනdරැ අඟවr% 

PÑෙ) තව4 සාගතයක V4ත යථා-ථයc. 

 1946 úyහානෙ) ^ පැවV mයඟෙය% වැ>ෙය%ම Qඩා G%ඳ පàෙMශය% 1946-47 PPරෙ) සහ ෙûම%තෙ) 
ඇV 2 සාගතය පැVර úය පàෙMශය%ම 2හ. එනy, 0-!U (Kursk), ටැ yෙබාJ, ෙවාෙරාෙන!, ඔෙරb, සහ 

ෙරා!ෙටාJ යන පàෙMශය%ය. G%Aතය% සංඛåාව අFම වශෙය% 500,000 :. 1932 ^ ෙම%ම, 1946-47 සාගතය ද 

සyÖ-ණ mහඬ බව:% ෙගe úෙ)ය. සමහර පàෙMශවල ෙනලාග4 අ!වැ%න ෙහUෙටයා- එකකට :ෙල; 250 
U තරy ව4 ෙනාVùය^ ඒ4 ආහාර කැඳèy ඉලUක සඳහා ෙගGය Ldම 2 පàමාණ අF :Tම පàVUෙáප කළ 

mසා, Yඟය සාගතයU බවට හැBණ. හාමතෙ) PÑ ශîrකය%ට AG ගලවා ගැõම සඳහා සංºත ව$% ÑකU 

ෙහාරාගැõම හැෙර%නට කළ හැ: ÉxයමU ෙනාeය. එක අèරැMදU ඇdළත වා-තා 2 ෙහාරකy Pයයට 44 

:% ඉහළ úෙ)ය.  3

 1947 Ωm 5 වැmදා රජය ඊට ක$% Aන m04 කළ õV ෙදකU පàකාශනය කරන ලA. ඒ ෙදකම 1932 

අෙග;!d 7 වැmදා ෙගෙනන ලද OපàPMධ õVෙ) අ0රටම සහ !වභාවයටම ඉතා සමාන 2ව:. ඕනෑම ෙලස:% 

“රජෙ) ෙහ; සා£Yක ෙගාGපල (kolkhoz) ෙMපල වලට එbල කරන පහර,” සඳහා වසර පහU සහ වසර GPපහU 

අතර කාලයක කඳèරැ  Pර ද∏වමU mයම Gය හැ: යැc ද, එය පළ° වතාවට කර%න ලMදU ද නැ4නy 
නැවත කරන ලMදU ද අøව, එෙ!ම එක hMගලෙයU GP% ද නැ4නy ස£හයU කරන ලද අපරාධයU ද අøව, 

ද∏වy ලැෙබ%න:. ෙහාරකමකට ¿දානy ෙවන බවU ගැන දැන PÑ අෙයU ෙව4නy, නැ4නy එවැ%නU 

ඇP% sç අෙයU ඒ ගැන ෙපා{Pයට ෙනාදැ%eම mසා වසර එකක Pට වසර dනU දUවා ද∏වy mයම ෙJ. 
ෙමවැm අපරාධ සඳහා ෙදන ලද වැ>ම ද∏වම 2 වසරකට PGb අcw% අYrය දැ% ෙy 1947 Ωm 4 Aන නව 

õV වලට හැරෙවනවා යැc රහPගත චක§ෙbඛනයU උසාG වලට දැøy sm. 

 එම වසෙ- ෙදවැm භාගෙ) ^, වයස දාසයට අF 21,000 U ද ඇdළ4ව, 380,000 කට වැ> ජනතාවU, ෙy 

නව ඩ¬ැෙක;mයාø Gලාසෙ) õVෙ) පàVඵලයU හැÑයට ද∏වy ලැ≥හ. රc ධානå :ෙල; !වbපයකට ෙනාඅF 
ෙසාරකමU mසා අෙයUව වසර අටක Pට දහයU දUවා කඳèරක Pර ද∏වමU mයම Gය. 1947 ඔUෙත;බ- 10 

වැm Aනය දරන, Jලැ>rය- පàා%තෙ), O!ඩb (Suzdal) A!V≠Uකෙ) ජනතා උසාGයක පහත නF w%sව එක 

උදාහරණය:: “සා£Yක ෙගාGපෙb (kolkhoz) අ¢වය% °ර කරr% PÑ රාV≠ෙ) ^, එ%. ඒ. සහ †. එ!., වයස 

පහෙළාවU සහ දාසයU 2 බාලවය!කාරය% ෙදෙදනාව සා£Yක ෙගාGපෙb පා4Vෙය% ÉÉƒඤා කරb dනU 
ෙහාරකy කරM^ හO 2හ… එ%. ඒ. සහ †. එ!. ඒ mසා සාමානå ශîම ජනපදයU බාරෙ) වසර අටU සඳහා 

ද∏වy mයම කරන ලA.”  වසර හයක කාලයක ^, ෙy Ωm 4 Aන õVෙ) පàVඵලයU වශෙය% r$යන 1.3 ක 4

ජනතාවකට ද∏වy ලැùණ. එය ක$% වසර පහට වඩා Pයයට 75 :% ඉහළ Gය. 1951 ^ ෙy ද∏වy සංඛåාව, 

πලාn වල PÑ Pයß සාමානå අපරාධකාරය% ෙග% Pයයට 53 U 2ෙ)ය, සහ Pයß Pරකරැව%ෙග% Pයයට 
40 U තරමට ආස%නව Vùණ.  1940 ගණ% අග ෙවM^, ෙපාs උසාG හරහා Ωm 4 õVය අøව ද∏වy ^ෙy 5

 V. F. Zima, “Poslevoennoe obshchestvo: Prestupnost i golod, 1946-1947” (Post-war society: Crime and famine, 1946-1947), 2

Otechestvennaya istoriya, no. 5 (1995), 45-58.

 V. P. Popov, “Golod i gosudarstvennaya politika, 1946-1947” (Famine and state policy, 1946-1947), Otechestvennye arkhivy, no. 6 3

(1992), 36-60; Nicolas Werth and Gael Moullec, Rapports secrets soviétiques, 1921-1991: La société russe dans les documents 
confidentiels (Paris: Gallimard. 1994), pp. 162-165.

 V. P. Popov, “Gosudarstvennyi terror v Sovetskoi Rossii, 1923-1953” (State terror in Soviet Russia, 1923-1953), Otechestvennye 4

arkhivy, no. 2 (1992), 27.

 V. N. Zemskov, “Gulag,” Sotsialogicheskie issledovania, no. 6 (1991), 10-11.5
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මධåක කාලය සෑෙහන තරම:% වැ> e úෙ)ය. 1940 ^ වසර පහකට වැ> ද∏වy සංඛåාව Pයයට 2 Pට 1949 
ෙවM^ Pයයට 29 දUවා ඉහළ ෙගා! V™�. ෙy !ටා$%වාදෙ) ඉහළම ලUෂෙ) ^, ෙමවැm ජනතා උසාG ම«% 

mයම කරන “සාමානå” ලද අවෙර;ධක ද∏වy, 1930 ගණ% වල පැවV සාමානåයU 2 NKVD අµකරණ-බාහå 

!ථානයට ප4ෙවන ලA.  6

 ෙහාරකම සඳහා ද∏වy ලැ≥ ජනතාව අතර ෙබාෙහ; කා%තාව% PÑයහ, LMධය mසා වැ%ද»ව% 2 අය, 

සහ ôGතය පව4වා ගැõම සඳහා Yඟාක%නට සහ ෙහාරකy කර%නට PMධ ෙවන ත4වයට ඇද වැç1 0ඩා 

දරැව% PÑ මJවරැ 2හ. 1948 අවසානය ෙවM^, πලාn වල 500,000 කට වැ> Pරකරැව% (1945 ට වඩා 

ෙදπණයU) PÑයහ. කා%තාව%ෙn කඳèරැවල ÉYÑ “ළදරැ mවාස” වල වයස අèරැs හතරට අF දරැව% 22,815 
U රඳවා PÑයහ. 1953 °b කාලය ෙවM^ ෙy සංඛåාව 35,000 කට වැ> ෙවr% ඉහළ úෙ)ය.  πලාn ළදරැ 7

පාසැb බවට ප4eම වළUවා ගැõම සඳහා 1949 අෙgàb මාසෙ) ^ ආ´Fව පා-ශeය °UVෙ) õVයU 

ෙගෙනr% මJවරැ% සහ දරැව% 84,200 U mදහ! කෙÄය. එෙ! èවද, !ථාවරව පැrෙණන Pය දහ! ගණm% 
2 Oß ෙසාරකy සඳහා ද∏වy mයම අය 2ෙය% එc% PMධ 2ෙ) 1953 ෙතU තවම4 සාෙgUෂව ඉතා ඉහළ 

සංඛåාව:% කා%තාව% πලාn වල රඳවා PÑ බවc. සාමානåෙය% ඔè% Pයß Pරකරැව%ෙග% Pයයට 25-30 

4 අතර 2හ. 

 1947 සහ 1948 õVවලට තව4 :YපයU එකd eම mසා, පාG[ºයට ගත හැ: අවෙර;ධක õV බ~ල 

eම එවක පැවV වාතාවරණය ගැන මනා ෙහxදරJවU ඉABප4 කරc: 1947 ෙපබරවාB මාසෙ) ^ ෙස;Gයã 

hරවැPය%ට GෙM…කය% හා Gවාහ eම තහනy කරන ලද õVය සහ 1947  m 9 වැmදා “රාජå රහ! ෙහx 

:Tම සඳහා  ෙහ; රාජå රහ! ඇV වා-තා නැV කරගැõම සඳහා ද∏වy,” යන õVය ද පැනGණ. වැ>ෙය%ම 
Oපතල õVය නy 1948 ෙපබරවාB 21 වැmදා පනවන ලද õVයc. එයට අøව “Pයß චරhරැෂය%, 

ෙටÀාã!:වා^%, කඩාකgපbකරැව%, ෙම%ෙෂGUවා^%, සමාජවා^ Ggලeයවා^%, අරා`කවා^%, ජාVකවා^%, Os 

හ°දා, සහ ෙවන4 ෙස;Gයã Gෙර;≤ ක´ඩායy, ඔè%ෙn කඳèරැ Pරද∏වy mමා කළ පOව, ෙකා$මා 
පàෙMශයට, ෙනාෙවාPù-!U සහ ක§ැ!ෙනායා-!U පàා%ත ෙවත… සහ කසක!තානෙ) සමහර sර!තර පàෙMශ 

ෙවත Éටමං කරø ලැෙÃ.” සැබැG%ම PMධ 2ෙ), Pරබ%ධානාගාර පBපාලනය ෙy “ෙස;Gයã Gෙර;≤ කාරකය%” 

(බ~තර වශෙය% 1937 සහ 1938 ^ ද∏වy ලද 58 වග%Vෙ) ෙMශපාලන Pරකරැව%ව) සÕප අ≤UෂණයU 
යටෙ4 තබා ගmr%, සහ ඔè%ෙn Pර ද∏වy තව4 වසර දහය:% Ydමතෙ) ^-ඝ :Tමc. 

 1948 ෙපබරවාB 21 වැmදා, OQày ෙස;Gයã ම´ඩලය තව4 õVයU අøමත කළහ. ඒ “සා£Yක ෙගාGපල 

(kolkhozy) dළ පරෙප;Çතය% ෙම% ôව4ෙවන සහ අවම වැඩ Aන ගණන සhර%නට පàVUෙáප කරන Pයß 

ඒŒය hMගලය%ව,” LUෙ-න S.S.R. ව$% Éටමං කර දැÕමc. Ωm 2 වැmදා ෙවM^ ෙy õVය රෙã ෙසO පළා4 

ෙවත ද බලපාන ෙලසට ෙවන! කරන ලA. ගරා වැçණ ස£හ ෙගාGෙපාළ dළ ශîrකය%ට යා%තr% ෙහ; වැçg 
^ම සහVක කළ හැ: ත4වයක ෙනාV™�. ඒ mසා පBපාලනය GP% ÉxපැAය Ld යැc mයම කළ අවම වැඩ 

Aන ගණන පවා සhර%නට ෙබාෙහ; ශîrකය% mVපතා අසම4 2හ. ඉV% ෙy නව õVය mසා r$යන 

ගණනU ෙy ත-ජනයට හAPෙ)ම °~ණ s%හ. ෙy නව õVය තA% :§යා4මක කළෙහා4, máපාදනය තව4 
අඩාල ෙJයැc වැටœම mසා පB!ථාõය අµකාT% සාමානå $Yb අ%දම:% ෙy õVය :§යා4මක කළහ. එෙ! 

èව4, 1948 වසෙ- ^ පමණU “පරෙප;Çතය%” 38,000 කට වැ> සංඛåාවU NKVD  ආඥා පාලනය යටෙ4 

වාස!ථාන සඳහා Éටමං කර යවන ලA. සංෙUතමය වශෙය% (Ñක කාලයU පමණU පැවV) 1947 මැc 26 
වැmදා මරණ ද∏වම £ෙල;4පාටනය කරø ලද èව4, ෙy අවෙර;ධක ෙමෙහLy mසා එය සyÖ-ණෙය% මැŒ 

úෙ)ය. 1950 ජනවාB 12 වැmදා, ඒ වසෙ- “ෙලm%ගaෑ— පළYලJව” සඳහා ෙච;දනා ලැ≥ව%ෙn මරණ සඳහා 

අවසර ෙද%නට, මරණ ද∏වම නැවත පàV¢ඨාපනය කරන ලA.  8

 1930 ගණ% වල ^ Éටමං කරන ලMදè%ට සහ “Gෙ¢ෂෙය% අවතැ% 2ව%” සඳහා ෙදන ලද “ආපO එන 
අcVය” mසා සමහර පර!පර සහ අසං!”Vක රාජå පàVප4V m-මාණය 2හ. 1940 ගණ% අග ^ ගැටßව යy 

රó>කb GAය:% Gසඳන ලA:  1941-1945 කාලෙ) ^ Éටමං කරන ලද Pයbල%ම “සදහටම” Éටමං කරන ලදැc 

wරණය Gය. Éටමං කළè%ෙn Ö‘ වයස එළෙඹන ලද දරැව%ෙn ඉරණම mසා හටෙගන V™ණ ගැටßව එc% 

 Popov, “Gosudarstvennyi terror,” p. 276

 Zemskov, “Gulag,” p. 11.7

 Zima, “Poslevoennoe obshchestvo,” pp. 45-58; Zubkova, Obshchestvo i reformy, pp. 63-69.8
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වහාම අdරදහ% 2ෙ)ය. ඔè% සහ ඔè%ෙn දරැව%, “Gෙ¢ෂෙය% අවතැ%” 2ව% ෙලP% සදාකා$කව PÑය 
Ld 2හ. 

 1948-1953 කාලෙ) ^ “Gෙ¢ෂෙය% අවතැ%” 2ව% සංඛåාව ව-ධනය ෙවr% පැවVණ. 1948 °b කාලෙ) 

2,342,000 Pට 1953 ජනවාB ෙවM^ 2,753,000 දUවා වැ> 2හ. ෙy ව-ධනය නව Éටමං :Tෙy රó$ :Yපයක 
පàVඵලයc. 1948 මැc 22 සහ 23 වැmදා NKVD GP% Aය4 කෙÄ තවම4 ස£හකරණයට පàVෙර;ධ දUවr% PÑ 

$dෙJmයාෙJ “වස%ත ෙමෙහLම” නr% Gශාල එUකාOව:. පැය හතx! අටU ඇdළත ÉBr, ගැහැ1 සහ 

දරැව% 36,932 U අ4 අඩංπවට ෙගන °ර රóකවb ඇV ක´ඩායy V! ෙදක:% Éටමං කරන ලA. 

Pයbල%වම ව-Wකරණය 2ෙ) “මං පහර%න%, ජාVකවා^%, සහ ඒ ෙදව-ගෙ) අයෙn පèෙb සාමා`කය%” 
:යාc. සV හතරU සහ පහU තරy කාලයක ගමන:% පOව ඔè%ව නැෙගනYර සc†BයාෙJ GGධ NKVD 
ආඥා පාලන අතෙ- ෙබදා හBන ලA. අනdරැව GGධ වන ග! කැQෙy මධå!ථාන වල ක-කශ ත4වය% අතර 

වැඩට ෙයාදවන ලA. එක NKVD d´FවU ෙමෙ! mTUෂණය කෙÄය: 

ශîම බලකාය ෙලP% (ක§ැසෙනායා-!: ÷r පàෙMශෙ) පවVන) ඉගාරා (Igara) වන කළමනාකරණ 

මධå!ථානය ෙවත එවන ලද $dෙJmයාø පèb ව-තමානෙ) ôව4 ෙව%ෙ% පB!ථාõය ෙMශπණයට 

:P ෙ!4ම øOsO ත4වය% dළc: වහෙල% වැY වdර ෙÃT ගලc, ජෙ%ලවල esරැ Éය% නැත, 
ගෘහ භා´ඩ නැත, ඇඳ% නැත. Éටමං කරන ලMදè% ùම mදා ගmV, වන!ස ෙහ; És- මත. ෙy 

පමණට වඩා රඳවා තැ†ම mසා ඇV තදබදය, සහ mතරම කැෙඩන ෙසෟඛå පහOකy mසා, ටcෆ! උණ 

සහ අwසාරය වැළÿමට ෙûd ෙවV. සමහර Gට ඒවා Gෙ¢ෂෙය% අවතැ% 2ව% අතර මාරා%Vක ෙවc. 

 1948 ^ $dෙJmයාøව% 50,000 U “Gෙ¢ෂෙය% අවතැ%” 2ව% හැÑයට Éටමං කරන ලදහ. πලාn ෙවත 
30,000 U යවන ලදහ. එයට අමතරව අභå%තර කටLd Éxබඳ අමාතåංශෙ) ද4ත වලට අøව, 

$dෙJmයාøව% 21,259 U ඒ ජනරජෙ) “සාමකරණ ෙමෙහLy” වල ^ මරා දමන ලදහ. 1948 අවසානෙ) ^, 

අµකාT%ෙn තව4 වැ> 2 ජවෙය% ÉB QඩනයU එbල e Vùයද, බාbÑU ෙMශය% ව$% ස£හකරණයට 
ලUව V™ෙ´ Pයයට 4 කට වඩා අF Ÿr පàමාණය:.  9

1949 °b කාලෙ) ^ බාbÑU රටවb ෙස;Gයãකරණෙ) :§යාව$ය ක>නy කර%නට සහ “මං පැහැTම සහ 

ජාVකවාදය පළ° සහ අවස% වතාවට වඳ කර දම%නට” ෙy ජනරජ ෙදක අ3V% ඈඳාග4 ෙස;Gයã ආ´Fව 
wරණය කෙÄය. “$dෙJmය%, ලැãGය%, සහ එ!ෙට;mය% යන ෙස;Gයã සමාජවා^ ජනරජ (SSR) dළ PÑන 

Pයß 0ලාU සහ ඔè%ෙn පèb, ව-තමානෙ) õV Gෙර;≤ ත4වයක PÑන මං පහර%න%ෙn සහ 

ජාVකවා^% පèb, අGග4 ගැçy වල^ rය úය මං පහර%න%ෙn පèb, එABවා^ ෙමෙහLyවල තවම4 

mයැෙළන mදහ! ෙහ; අ4 අඩංπෙJ PÑන ඕනෑම මං පහර%නෙනU, සහ මං පහර%න%ට සහාය s% ඕනෑම 
පèලU, Éçවහb :Tම සහ Éටමං :Tම ගැන,” නr% ජනවාB 12 වැmදා ‘අැමVවරැ%ෙn කè%Pලය’ (Council 
of  Ministers) õVයU m04 කළහ. 1949 මා-d Pට 1949 මැc දUවා  සc†BයාෙJ බාbÑU ජනරජ ව$% 

95,000 කට ආස%න ÉBසU Éටමං කරන ලදහ. 1949 මැc 18 වැmදා ස-ෙග කෘnෙලාJ (Kruglov) GP% !ටා$% 
ෙවත $යන ලද වා-තාවU අøව ෙy “ෙස;Gයã ෙර`මයට එABවා^ සහ අනdරැදායක ෙවන කාරකය%,” අතරට 

වයස දාසයට අF 27,084 U ද, පèb නැV බාල දරැව% 1,785 U ද, ආබාµත hMගලය% 146 U ද, ඔබල 

වෙය;වෘMධය% 2,850 U ද ඇdළ4 2හ.  1951 සැgතැyබ- මාසෙ) ^ බාbÑU 0ලාU යැc හැ›%ෙවන ලද 10

තව4 17,000 ක Éටමං :Tෙy අ34 මාලාවU PMධ 2හ. 1940-1953 ව-ෂ සඳහා බාbÑU ෙවV% Éටමං කරන 

ලද සංඛåාව 200,000 U යැc ඇ!තෙy%d ෙකෙරc. එයට $dෙJmයාøව% 120,000 U ද, ලැãGය% 50,000 U 

ද, සහ එ!ෙට;mයාøව% 30,000 කට මඳU වැ> පàමාණයU ද අැdල4 ෙවV.  ෙy සංඛåා වලට අෙයU ඇdළ4 11

කළ L4ෙ4 πලාn වල Pරගත කරන ලද ජන සංඛåාවc— 1953 ^ °ß එකdව 75,000 U Gය, අචල 
පàVප4Vය:% PÑ ෙMශපාලන Pරකරැව% සඳහා ෙව% කළ Gෙ¢ෂ කඳèරැ වල රඳවා PÑ 44,000 ද එයට 

ඇdළ4 ෙවV. Gෙ¢ෂ කඳèරැවල, රóඳèyකරැව%ෙග% Pයයට 20 U බාbÑU සyභවෙය% Ld 2හ. එනy °ß 

 J.-J. Marie, Les peuples déportés d’Union soviétique (Brussels: Complexe, 1995), p. 124.9

 Ibid., pp. 122-126.10

 N. F. Bugai, L. Beria- J. Stalinu, “Soglasno vashemu ukazaniu” (L. Beria to J. Stain, “In accordance with your instructions”) (Moscow: 11

AIRO XX, 1995), p. 232.

250



එකdව ගmM^, සම!ත බාbÑU වැ>YÑ ජනගහනෙය% Pයයට 10 U එUෙක; Éටමං කර යවා නැ4නy 
කඳèරැ වලට දමා V™�. 

 ෙස;Gයãකරණය සහ ස£හකරණය දැ> ෙ! පàVෙර;ධනය කළ තව4 U.S.S.R. Y අµවාසෙ) පැවV ජාVයU 

2ෙ) ෙමාbෙ—Gයාøව%ය. 1949 අග ෙවM^ අµකාT% GP% “සමාජමය Éට!තර සහ එABවා^ කාරකය%” යැc 
:යr% ඔè%ව මහ4 පàමාණ ව$% Éටමං :Tෙy ෙමෙහLමU ෙගන යන ලA. ෙy ෙමෙහLම අ≤Uෂණය කරන 

ලMෙM ෙමාbෙ—GයාෙJ ෙකාrLm!ã පUෂෙ) පළ° ෙbකy 2 $ෙයාm— ඉ$[ ෙබfláෙනJ (Leonid Ilych 
Brezhnev) GPm. ඔ~ පOව U.S.S.R. Y ෙකාrLm!ã පUෂෙ) මහ ෙbකy 2ෙ)ය. 1950 ෙපබරවාB 17 වැmදා 

AනැV කෘnෙලාJ GP% !ටා$% ෙවත යවන වා-තාව:% ෙහxදරJ ෙව%ෙ% “Gෙ¢ෂෙය% අවතැ%” 2ව% 
ෙලP% “සදහටම” Éටමං කර යැ2 ෙම;ෙb>වය% සංඛåාව 94,792 U බවc. අෙන04 Éටමං :Ty වල ^ 

ද:%නට ලැ™ණ මරණ අøපාVක ෙමY ^ ද ද:%නට ලැෙබ%ෙ% යැc සලක%ෙ% නy, එc% :යැෙව%ෙ% දළ 

වශෙය% 120,000 ක ජනතාවU, එනy ජනගහනෙය% Pයයට 7 කට ආස%න පàමාණයU, ෙමාbෙ—Gයාෙව% 
ඉව4 කළ බවc. 1949 Ωm මාසෙ) ^ WaU, ආ-ෙymය%, සහ කß °~ෙM ෙවරළබඩ PÑ d-: ඇdළ4 57,680 

ක ÉBසU, කසක!තා% සහ ඇbටාc ෙවත Éටමං කරන ලA.  12

 1940 ගණ% ෙදවැm බාගය hරාම LUෙ-නය අbලා ග4 OUN සහ UPA පාUÇකය% “Gෙ¢ෂෙය% අවතැ%” 
2ව%ෙn Gශාලතම ෙකාටස mෙය;ජනය කළහ. 1944 Ω$ Pට 1949 ෙදසැyබ- දUවා ෙස;Gයã අµකාT% GP% 

ඔè%ෙn අG ආLධ අ4 හැTම සඳහා Uෂමාව ෙදන බවට ෙපාෙරා%s ෙවr% ආයාචනා හතU ඉABප4 කළ4 

ඒවාෙය% :Ps සැල:ය Ld පàVඵලයU ඇV ෙනාGණ. 1945-1947 කාලෙ) ^ බටYර LUෙ-නෙ) ÉÑසරබද 

සෑෙහන sරකට කැර$කරැව% අත පැවVණ. ඔèනට ඕනෑම ආකාරය:% Psෙවන ස£හකරණයට එAB 2 ගyබද 
වැPය%ෙග% සහාය ලැ™�. කැර$කරැව% PÑෙ) ෙප;ල%ත සහ ෙචෙකා!ෙල;වැ:යා මාcy Aෙnය. හඹා එM^ 

ඔè% මාcy හරහා පළා úයහ. LUෙ-න කb$ වලට එෙරY අරගලෙ) ^ ෙප;ල%තය සහ සහ 

ෙචෙකා!ෙල;වැ:යා සමඟ එය හOරැව%නට ෙස;Gයã ආ´Fව අ4ස% කළ එකඟතාවෙය% ඒ මාcy හරහා úය 
කැර$කරැව% පàමාණය ගැන යy අදහසU ලබාගත හැ:c. එකඟතාවෙ) පàVඵලයU හැÑයට, LUෙ-නයට 

ඔè%ෙn කැරóbෙb පදනම අYr කරවø É�ස ෙප;ල%ත රජය GP% ඔè%ෙn සම!ත LUෙ-න ජනගහනය 

ෙප;ල%තෙ) වයඹ ෙදසට යවන ලA.  13

 1946-47 සාගතෙ) ^ නැෙගනYර LUෙ-නෙ) Pට එතරy බැට ෙනාකෑ බටYර ෙපෙදසට Pය දහ! ගණm% 

ගyබද වැPය% පලා යාම mසා කැර$කරැව%ෙn සංඛåාවද ඉමහ4 ෙලP% වැ> 2හ. 1949 ෙදසැyබ- 30 වැmදා 

LUෙ-නෙ) අභå%තර කටLd ඇමV GP% අ4ස% කරන ලද අවස% Uෂමා ෙය;ජනාව සලකා බලM^, 

කැර$කාර කb$ තmකරම ගyබද වැPය% ෙවV% හැsෙ% නැV බව ෙපõ යc. GGධ මං පහරන ව-Wකරණ 
අතර “කyහb ව$%, ෙඩාෙනã!U පතb ව$%, සහ කා-rක පාසැb ව$%, පැන úය තරණ ජනතාව,” ද ඒ 

වා-තාෙJ සඳහ% ෙවc. ඉඩy බලා4කාරෙය% ස£හකරණය කළ පOව, සම!ත ගyමාන අවතැ% කළ පOව, 

සහ 300,000 කට වැ> ජනතාවU අ4 අඩංπවට ෙගන Éටමං කරන ලද පOව, 1950 වසර අග ^ බටYර 
LUෙ-නය අවසානෙ) ^ “සංO% කරවන” ලA. අභå%තර කටLd අමාතåාංශෙ) ද4ත වලට අøව, OUN  සහ 

UPA  සාමා `කය% 172,000 කට ආස%න  සංඛåා වU “Gෙ¢ෂෙය% අවතැ %” 2ව% හැÑයට කසක!තා% සහ 

සc†Bයාවට 1944-1952 කාලෙ) ^ ඔè%ෙn පèb සමඟ Éටමං කරවන ලදහ.  14

 අභå%තර කටLd අමාතåාංශය GP% “GGධ Gෂම ක´ඩායy” යැc G!තර කරන ලද Éටමං :Tෙy 

ෙමෙහLy !ටා$%ෙn මරණය දUවාම PMධ 2හ. 1951 සහ 1952 ^, GGධ 2 0ඩා පBමාණ ෙමෙහLyවල 

පàVඵලයU හැÑයට පහත දUවන අය Éටමං කරන ලA: 11,685 ක r%ෙna$යාøව% (Mingrelians) සහ 

ෙජ;-`යාෙව% 4,707 ක ඉරාmයාøව%, 4,365 ක ෙයෙහ;වා ෙදGය%ෙn සාUÇකරැව%, 4,431 ක බටYර 
ෙබෙලාරැPයාෙව “0ලාU,” 1,445 ක බටYර LUෙ-නෙ) “0ලාU,” 1,415 ක ෙප!ෙකාJ පàෙMශෙ) “0ලාU,” 995 

ක ජනතාවU “සැබෑ සතåලÃµක :§!Vයාøව%” යැc ඔè%ම :යාග4 mකාෙය%, 2,795 ක ට`:!තානෙ) 

 V. I. Tsaranov, “O likvidatsii kulachestva v Moldavii letom 1949” (On the liquidation of kulaks in Moldavia in the summer of 1949), 12

Otechestvennaya istoriya, no. 2 (1996), 71-79; Marie, Les peuples déportés, pp. 127-128.

 Yaroslav Bilinsky, The Second Soviet Republic: The Ukraine after World War II (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 13

1960), pp. 132-135.

 O. L. Milova et al., eds., Deportatsii narodov SSSR 1930ye-1950ye gody (The deportation of the peoples of the U.S.S.R.,14

1930s-1950s) (Moscow: Rossiya molodaya, 1992), p. 160.
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පàහාරකය% (basmachis), සහ 591 ක “න%න4තාෙ- යනè%.” ෙy Éටමං කරන ලMදè%ට වසර දහයU සහ 

G!සU අතර යy තරමකට අF ද∏වy ලැ™�. 

 මෑතක ^ Gවෘත කරන ලද πලාn hරාෙbඛන දUවන පBA, 1950 ගණ% °ල ෙy ෙමෙහLyවල වැ>ෙය%ම 

wව‡ Lගය 2ෙ)ය; කඳèරැ, බලා4කාර ශîම ජනපද, සහ ද´ඩන ජනාවාස dළ ෙy තරy ජනකායU ඊට ෙපර 

:PGෙටක රඳවා ෙනාV™�. ෙy Lගය පMධVය dල එෙතU ෙනාG Gරෑ අ-≥ද හටග4 Lගය ද 2ෙ)ය: 

• ශîම ජනපද 500 ක පමණ දළ වශෙය% Pරගත කරන ලMදè% අතෙර%, Pයß පàෙMශය% dළ ^ 

හ°ෙව%ෙ% සාමානåෙය% Pරකරැව% 1,000 U සහ 3,000 U අතර සංඛåාවU වසර පහකට අF කාලයU 

සඳහා ද∏වy G›න සාමානå අපරාධකරැව% බවc 

• Gශාල ද´ඩන සංŒ-ණ 60 ක පමණ, නැ4නy ශîම කඳèරැ වල, පàධාන වශෙය% රෙã උdරැ සහ 
නැෙගනYර පැVවල පැවV, Pය දහ! ගණනU බැú% රඳවාෙගන PÑන, Pරගත කරන ලMදè% අතෙර%, 

සාමානå අපරාධකරැව%, සහ ෙMශපාලන Pරකරැව% Pයbල%ම වසර දහයකට වැ> Pර ද∏වy ෙගවන 

බවc 

• දළ වශෙය% ෙර`මෙ) Gෙ¢ෂ කඳèරැ 15 dළ, 1948 ෙපබරවාB 7 වැmදා අභå%තර කටLd අමාතåාංශෙ) 

රහPගත උපෙද! අøව Gෙ¢ෂෙය%ම අනdරැදායක යැc සැලෙකන ෙMශපාලන Pරකරැව% පමණU රóඳeම 

සඳහා ÉYçවන ලද ඒවාෙ) දළ වශෙය% 200,000 U පමණ °ß සංඛåාවU ද∏වy ෙගවන බවc  15

 ෙy දැවැ%ත රóඳèy කඳèරැ G¢වය එයාකාරෙය% Pරකරැව% 2,750,000 U රඳවාෙගන PÑයහ; තව4 

“Gෙ¢ෂෙය% අවතැ% 2 ජනතාව” 2,750,000 U πලාn පBපාලනෙ) ෙවන4 ෙකාටස:% පාලනය 2හ. ෙy සංඛåා 

පBපාලනය සහ mයාමනයට, එෙම%ම ආ-”ක ලාභදායක බවට4 දැ> ගැටß ඇV කර%න:. 1951 ^ අභå%තර 

කටLd සඳහා ඇමV, ජනරාb කෘnෙලාJ, ද´ඩන ශîrකය%ෙn máපාදන ඵලදා·4වය අFෙවr% පවVන හැÑ 
ගැන P4 තැèb ඇV කරෙගන PÑෙ)ය. πලාn වල ත4වය% තUෙ!රැ කරන Gශාල පTUෂණ ෙමෙහLමU 

ඔ~ ඇර‚ය. ෙකාrසy GP% වා-තා ආපO එවM^ ෙපõ úෙ) ත4වය% දැ> ෙ! ෙනාස%O% බවc. 

 පළ°ෙව%ම, ෙර`මෙ) Gෙ¢ෂ කඳèරැ ෙවත “ෙMශපාලන” Pරකරැව% (LUෙ-න ජනතාව, සහ පරාජය කළ 
ගBbලා සංGධාන ව$% එන බාbÑU “ජාVකවා^%, අ3ෙත% අøගත කරන ලද පàෙMශ ව$% “Éට!තර 

කාරකය%,” ඊmයා “හèbකාරය%,” සහ අෙන04 “Éතෘ÷rෙ) ෙ„;œ%,”) 1945 Pට පැrෙණr% PÑයහ. 1930 

ගණ%වල PÑ “ජනතාවෙn හdර%,” Yටh පUෂ කාඩ- 2 mසා ඔè%ෙn Pරගත :Tම ෙ‰දõය වැරA 
වැටœමක පàVඵලය යැc හ«!ව%නට හැ: Gය. ඒ4 ෙමවර පැrෙණr% PÑ අය දැ> ෙ! wරණා4මකව PÑ 

අයc. ෙy නව ජනතාව, කx% අයට හා4පP%ම ෙවන! ෙලP%, කx% mදහ! :TමU ගැන :Ps 

බලාෙපාෙරා4d රYත වසර G!සU GPපහU තරy කාලයකට Pරගත 2 අයc. ඔè% තම%ට නැVෙව%නට 

:P4 ෙදයU නැතැc යන හැÂෙම% PÑ අයc. තවsරට4, ෙර`මෙ) Gෙ¢ෂ කඳèරැ dල ඔè% ~දකලා කරeම 
mසා සාමානå අපරාධකාරය%ෙn බලපෑෙම% ඔè%ව ඈ4 කර Vùණ. ඇෙලUසැ%ඩ- ෙසාb!YõãPය% ෙප%වා 

s% පBA, Pරකරැව% අතර සහෙය;Wතාවෙ) වාතාවරණයU වළUවන ලද එකම දැය ඔè% අතර සාමානå 

අපරාධකරැව% PÊමම 2ෙ)ය. ඒ බාධකය ඉව4 කර දැ£ Gට, Gෙ¢ෂ කඳèරැ ඉතා ඉUම�% ෙස;Gයã 
ෙර`මයට එෙරY පàVෙර;ධ සහ Ggලව සඳහා Yතකර පBසර බවට ප4 2හ. ක§මයට එෙරYව කැර$ :§යාව%Y 

Gෙ¢ෂෙය%ම :§යාö{ව කටLd කෙÄ LUෙ-න සහ බාbÑU Pරකරැව%ය. වැඩ ව-ජන, උපවාස, ස£හ 

වශෙය% පළා යාම, සහ කැර$ යනා^ Pයbලම එ%න එ%න සාමානåයU 2ෙ)ය. දැනට ඇV ප-ෙ)ෂණ ව$% 
ෙපõ ය%ෙ% Gශාල පBමාණෙ) කැර$ සහ Ggලව 1950-1952 dළ ^ දාසයU Vù බවc, ඒ සෑම එකUම Pය 

ගණන:% Pරකරැව% සහභාW 2 ඒවාc.  16

 1951 කෘnෙලාJ කළ GමOy ව$% ද ෙහx 2ෙ) සාමානå කඳèරැ dළ ක§මය පBහාmයට යන බවc. 

ඒවාෙ) “Gනය Éxබඳ ෙපාs $Yb බවU” පැVර Vùණ. 1951 වසෙ- ^ වැඩ කරන Aන r$යනයU 
Pරකරැව%ෙn උMෙඝ;ෂණ සහ වැඩ ව-ජන mසා අYr Gය. එෙ!ම කඳèරැ dළ අපරාධ මãටy ද ඉහළ යr% 

 GARF, 9414/1s/1391-1392.15

 M. Craveri and N. Formozov, “La résistance au Goulag. Grèves, révolts, évasions dans les camps de travail soviétiques de 1920 à 16

1956,” Communisme, nos. 42-44 (1995), 197-209.
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පැවVණ. Pරකරැව% සහ °රකරැව% අතර පàච´ඩ 2 ගැçy ද ඉහළ úයහ. ද´ඩන ශîම බලකාෙ) máපාදන 
ඵලදා·4වය අF ෙවr% Vùණ. අµකාT%ට අøව, එයට ෙûd 2ෙ) Pරකරැව% අතර එABවා^ කb$ෙ) ගැçy 

mසා හටග4 පàVඵලයc. එනy එක ක´ඩායමU වැඩ :Tම පàVUෙáප කරr% වැඩ කරන අෙනU ක´ඩායy, 

හèbකාරය% යැc ෙbබb කරr% ග-හාෙව% සැලêහ. කb$ අතර සට% සහ Pරකරැව% අතර සට% mසා 
Gනය Uෂය කරන පàVඵලය mසා ෙපාs Gයèb m-මාණය 2හ. 0සú%න ෙහ; ෙර;W බව mසා rය යෑම 

ෙවøවට ÉYෙය% ඇõම mසා rය යෑම වැ>ෙය% ද:%නට ලැෙබන සාමානåය බවට ප4Gය. “ෙy GGධ 

Pරකරැව%ෙn ක´ඩායy අතර පවVන එABවාAකy mසා ෙමෙතU sරට, යy තරමක වාPයU ලබාග%නට හැ: 

e PÑ, අµකාT%, දැ% PÑ%ෙ% ඔè%ට V≥ ගaහණය $!සා යන ත4වයකc… සමහර තැ%වල, යy යy 
පා-ශවය% කඳèර ඔè%ෙn කැමැ4ත අøව පව4වාෙගන යෑම4 පට% ෙගන ඇත.” ක´ඩායy සහ පා-ශව ùඳ 

දම%නට, Pරකරැව%ව කඳèරැ අතර වැ> වැ>ෙය% මාරැ කළ Ld බව wරණය ෙකBණ. එෙ!ම Gශාලතම 

Pරබ%ධනාගාර වල, ෙබාෙහ; Gට 40,000 4 60,000 4 අතර ජනතාවU රඳවා PÑ තැ%වල, !”ර කා{න ෙලP% 
GGධ අංශ වලට නැවත සංGධානය කරන ෙමෙහLමU Vùය Ld යැc wරණය ෙකBණ.  17

 ෙy 1951 සහ 1952 ^ ලැෙබන ෙබාෙහ; වා-තා වලට අøව, GGධ පා-ශවය% PÊම mසා ඇVෙවන 

සෑෙහන ගැටß සලකr%, Pරෙගවb සහ ඔè%ෙn máපාදන ක§ම ගැන සyÖ-ණ පàVසංGධානයU අවශå යැc ද, 
සම!ත පMධVෙ) පàමාණය අF කළ Ld යැc ද Éxගැmණ. 

 1952 ජනවාB මාසෙ) ^, Pරකරැව% 69,000 U රඳවා PÑ ෙනාBb!U (Norilsk) Y රó ඳèy කඳèෙ- 

අණෙදන mලධාBයා 2 ක-නb mෙකාලාc !ෙවෙරJ (Zverev) GP% πලාn පàධාmයා 2 ජනරාb ඉවා% ෙඩාbú‰ 

(Dolgikh) ෙවත පහත m-ෙMශ සම«% වා-තාවU යැeය: 

1. පා-ශවය% ~දකලා කර%න. “න°4,” !ෙවෙරJ මතU කෙÄය, “එක GරැMධ පැ4තකට ෙහ; තව4 GරැMධ 

පැ4තකට අcVෙවන Pරකරැව% මහ4 සංඛåාවU PÊම mසා, නායකය%ව පමණU ෙහ; සරල ෙලP% 

~දකලා කරග%නට හැ:èෙවා4 ඒක අෙg වාසනාවU.” 

2. එක පැ4තකට ෙහ; තව පැ4තකට අcV Pය දහ! ගණනක Pරකරැව% දැනට :Ps අ≤UෂණයU 

ෙනාමැVව ෙ!වෙ) ෙයෙදන, දැවැ%ත máපාදන කලාප අ4හැර දම%න. 

3. Pරකරැව% ගැන වැ>ෙය% ෙහාඳ ෙස;APය:% PÊම සඳහා 0ඩා máපාදන ඒකක ÉYçව%න. 

4. °රකරැව% සංඛåාව වැ> කර%න. “න°4,” !ෙවෙරJ එකd කෙÄය, “ෙy අව!ථාෙJ ෙකාෙහා4ම බැහැ 

අවශå GAයකට °රකරැව% සංGධානය කරග%න, ම%ද °රකරැව% ෙදπණයකට වැ> තරy ගණනU 

අවශåයc.” 

5. Pයß máපාදන !ථාන ව$% mදහ! ශîrකය% ෙවV% Pරකරැව% ෙව% කර%න. “න°4 ෙනාBb!U 
සංŒ-ණෙ) GGධ ෙකාyපැ� අතර ඇV තාUෂ�ක සබඳතාවය mසා, máපාදනය Aගටම කරෙගන යා Ld 

mසා, එයට එකdෙවන දැ> mවාස Yඟය mසා, ෙy Pයbෙල%ම :යැෙව%ෙ% දැනට Pරකරැව% සහ mදහ! 

ශîrකය% ෙව%කර තැ†ම යy :P සංඛåානමය ක§මයකට :Tම :Pෙ!4ම කළ ෙනාහැ: බවc… ෙපාsෙJ 
කතා කෙළා4, máපාදන ඵලදා·තාෙJ සහ ෙනානැවw කළ Ld máපාදනෙ) ගැටßව Gසඳ%න hßව% 

Pරකරැව% 15,000 U පමණ කx% mදහ! කෙළා4 Gතරc, ඒ අයව ෙකාෙහාමට4 බලා4කාරෙය% ඒ 

!ථානෙ)ම රඳවා තබ%නට hßව%.”  18

 එවක පැවV මV වාතාවරණය සලකM^, !ෙවෙරJ ෙn අවසාන ෙය;ජනාව තැනට ෙනාගැළෙපන බැG% අF 

2ව:. 1951 ජනවාB මාසෙ) ^ කෘnෙලාJ GP% Pරකරැව% 6,000 U ක$% mදහ! කර%න යැc ෙබBයා 

ෙවV% ඉbලා V™�. ඔè%ව යැèෙ% ඒ වන Gටද තව4 Pරකරැව% 25,000 U :P4 කා-යUෂම ෙනා2 

ෙලස:% ෙවෙහස ෙවr% PÑ !ටා$%ගaෑ— Y දැවැ%ත ජල Gs$ බලාගාරයU ඉA කරr% PÑ !ථානය ෙවතටc. 
කx% mදහ! කරන Éxෙවත, Gෙ¢ෂෙය%ම තරමක ෙහ; OsOකy V™ණ Pරකරැව%ව mදහ! :Tම 1950 

 GARF, 9414/1s/513/185.17

 GARF, 9414/1s/642/60-91; Nicolas Werth, “L’ensemble concentrationnaire de Norilsk en 1951,” XXe siècle, no. 47 (July-September 18

1994), 88-100.
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ගණ% °ල Pට mතර පාෙû ද:%නට ලැ™�. ඉ% රóඳèy කඳèරැ පMධVෙ) යb පැන úය ක§මෙ) ආ-”ක 
අගය ද පà¢න ෙකරැ�. 

 අwතෙ) PÑ Pරකරැව%ට වඩා යටහ4 පහ4 බැG% ෙබෙහG% අF 2 Pරකරැව% එ%න එ%නම මහ4 

ෙ! වැ>ෙවM^, කටLd සyපාදනෙ) සහ GපරyකාT4වෙ) ගැටß මහ4 රා…යU ඉABෙ) (πලාn ෙ!වකය% දැ% 
208,000 U පමණ සංඛåාවU 2හ), මහ4 පBපාලන යා%ත≠ණයට එY සා-ථක4වෙ) ෙබාරැ වා-තාව (tufta) 
máපාදනය :Tම එ%න එ%නම තව4 sáකර 2ෙ)ය. ෙy Aú% Aගටම පැවෙතන ගැටß Gසඳා{ම සඳහා, 

අµකාT% ඉABෙ) ෙත;රාගත හැ: Gසüy ෙදකU 2හ: එUෙක;, මøෂå ôGත අYrය ගැන :P4 තැŒමU 

ෙනාමැVව Pයß ශîම බලය උපBමෙය% පàෙය;ජනයට ගැõම, ෙහ; නැ4නy, πලාn Y පැවැ4ම තහèරැ කරø 

É�ස ශîම බලයට වැ> සැල:bලU දැUeමc. 1948 දUවා වැ>ෙය% කැමVව PÑෙ) පළ° Gසüමටc. ඒ4 
1940 ගණ% අග ෙවM^ LMධෙය% දැ> ෙ! GයැŒ යෑම4 සහ ආ-”කෙ) සෑම අංශයකම ශîම බලය Yඟ eම4 

mසා, පUෂ නායකය%ට වැටœ úෙ) වඩා අරපB!සyකාT Gලාසය:% Pරකරැව%ෙn ශîම බලය පàෙය;ජනයට 

ගැõම ත-කා%Gත යැc :යාc. máපාදන නඟාල%නට ෙබ;න! සහ ෙJතන හü%වා ෙදන ලA. ඔè%ෙn ෙක;ටා 
පàමාණ සhරන ලද Pරකරැව%ෙn ආහාර සලාක වැ> කරන ලA. පàVඵලයU හැÑයට, මරණ අøපාVකට වහාම 

Pයයට 2-3 කට පහළ බැ!ෙ!ය. ඒ4 රóඳèy කඳèරැ dළ ඇV දරැ1 යථා-ථය% අøව පàVසං!කරණ ඉUම�% 

හර! 2හ. 

 1950 ගණ% °ල ^, සාමානåෙය% máපාදන යÑතල පහOකy වසර G!සකට4 වඩා පැර� 2 අතර ඒවාට 

:Ps මෑත කා{න ආෙය;ජන වාPයU ෙනාලැ† V™�. දැවැ%ත Pරබ%ධානාගාර ඉA e V™ෙ´ දස දහ! 

ගණm% Pරකරැව% ෙවV% එවක පැවV Gශාල වåාපෘV සඳහා hßb ශîම බලකායU හැÑයට ෙයාදා ගැõමටc. 

1949 Pට 1952 දUවා ඒවා 0ඩා máපාදන ඒකක හැÑයට කඩ%නට අෙ%ක වෑයy ග4තද, ඒවා පàVසංGධානය 
:Tම ඉතාම4 sáකර 2හ. Pරකරැව%ට s% ඉතා Oß ෙJතන, සාමානåෙය% වසරකට රෑබb ෙදd% ÁයයU 

(mදහ! ශîrකෙය0ට වඩා පහෙළාවU සහ GP πණය:% අF ප>යU), máපාදන ඵලදා·4වය නංවා{මට 

පàමාණව4 ෙනාeය. ෙ!වය පàVUෙáප කරr% තව තව4 Pරකරැව% උපකරණ අ4හB%නට 2හ. ඔè% 
සංGධානා4මක ක´ඩායy හැËහ. එයට තව4 සÕප Gපරy අවශå Gණ. වැ>ෙය% ප> ෙගJවද, තව4 ෙහා›% 

°ර ෙකරැණද :යා ෙනාසලකා, අµකාT% සමඟ සහෙය;ගෙය% කටLd කරනවා ද නැ4නy වැඩ ව-ජකය% 

සමඟ සහෙය;ගය දැUeමට වැ>ෙය% කැමැ4ෙ4 ද ය%න ෙනාසලකා, Pයß Pරකරැව% සඳහා úය වැය ආ-”ක 
මãටy අøව ඉහළ úෙ)ය. 

 1951 සහ 1952 ^ ඇV වා-තා dළ ඇV ෙතාරdරැ Pයbල Gපරy :Tෙම% එකම AශාවU ෙප%වc: එනy 

πලාn යø පාලනය :Tම ඉතාම4 sáකර 2 යා%ත≠ණයU බවට ප4ව ඇV බවc. Pයß !ටා$%වා^ මහා 

පBමාණ වåාපෘV, !ටා$%ගaෑ— Y සහ 0cùෙෂJ (Kuibyshev) ජල Gs$ බලාගාර, ට-Uෙමm!තා% Y Aය ඇල 
මා-ගය, ෙවාbගා-ෙඩා% Aය ඇල මා-ගය යනා^ Pයbල තැෙනr% පැවdෙ% ද´ඩකවාÁ ශîම බලෙයm. ඒවා mම 

Gය Ld කාලෙය% ඉතා පOපසක 2හ. වැඩ කරන ෙJගය ඉUම% කරø සඳහා අµකාT%ට අමතර mදහ! 

ශîrකය% මහ4 සංඛåාවU ෙයාදව%නට4, එෙ!ම අෙනU අයව ABම4 :Tමට යy Pරකරැව% සංඛåාවකට 
කx% mදහස ලබා ^මට4 Ps 2හ.  19

 !ටා$%ෙn මරණෙය% යා%තy සV dනU ඉUම úය පOව, 1953 මා-d 27 වැmදා  Pරකරැව% r$යන 

1.2 කට ෙබBයා පàදානය කළ Uෂමාව dx% πලාn අ-≥දය නව එxය:% දැUෙවc. අ-ධ UෂමාවU පàදානය 
සඳහා !ටා$%ෙn අøපàාgVකය%ට ෙMශපාලන ෙûdවU පමණ:% අ©ෙgàරණය 2වා යැc :ව ෙනාහැ:c. 

අලාබදායක සහ තදබදෙය% වැ> πලාn mයාමනය :Tෙy දැ> sáකරතාවය Pයbල% GP%ම හüනාෙගන 

V™�. ඒ4, Pයß ද´ඩන අµකාT% GP% Pරකරැව%ෙn සංඛåාව අF කර%න යැc ඉbලා PÑ ෙමාෙහාෙ4 ^ 

ම, ඔ~ෙn මහß  වයෙ! Qඩෙන;%මාදෙය% වැ> වැ>ෙය% ෙපෙළr% PÑ !ටා$%, ෙදවැm මහා 7ෂණයට 
සැරෙසr% PÑෙ)ය. !ටා$%වා^ ෙර`මෙ) අවසාන, වඩා4ම ගැටß සහගත 2 Lගෙ) ^ එවැm පර!පරය% ඉතා 

ෙබෙහG% ද:%නට ලැ™�.

 M. Craveri and O. Khlevnyuk, “Kriziz ekonomiki MVD” (The economic crisis of the MVD), Cahiers du monde russe 36 (1995), 19

179-190.
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14  අවසාන &ම(ත*ණය 

 1953 ජනවා) 13 වැ+දා “ත/0තවා1 ෛවද3වරැ5ෙ7 ක9ඩායම=” +යැ? @Aන Bම5ත/ණය= ෙසායා ගF 

ලැHවා යැI ‘පLාMඩා’ +ෙMදනය කරF ලැOය. QR5 එT ෛවද3වරැ5 නව ෙදෙන=ද පUව UVL0ධ ෛවද3වරැ5 

පහෙළාව= ද, ඔ\5ෙග5 බාගයකට වැ_ සංඛ3ාව= bෙදMව5 ද ෙM යැI cයැ\d. ෙකefRනෙg ඉහළ තනiරැ 
දැරෑ ඔ\5 @ය තkවය5 අපහරණය කරන ලදැI ද, එනf (1948 1 pය qය ෙපාRArbෙරs සාමාtකෙය= u) 

අ5ෙw සදාෙනාM සහ (1950 1 pය qය) ඇෙල=සැ5ඩz {ෙචයzබෙකාM (Shcherbakov) ෙදෙදනාෙ7 }~ත ෙකA 

c�මk, සහ ඇෙම)ක5 HÄÅ ෙ0වාෙM සහ bෙදM Çණ3ායතනයක, ඇෙම)ක5 ඒකාබÄධ ෙබදාහැ�ෙf කpÑව 

යනාÖෙg ඉÜáම යටෙk ෙසs~යà හQදා +ලධා�5 cTප ෙදෙන= ඝාතනය c�මට තැk කළා යැI ද, ඔ\නට 
ෙචsදනා එÜල uහ. Bම5ත/ණය ෙහä කරන ලද කා5තාව u ෛවද3 R_යා Aමã= (Lydia Timashuk) ගfåරව 
ෙල+5 සfමානෙය5 (Order of  Lenin) Vçf ලැOය. ෙචsදනා එÜල u අයව පL{න කරp5 “පාෙපséචාරණය” 

කර5නට බලාkමක ~ය. 1936-1938 1 ෙම5 රë0íf දහ0 ගණ+5 පැවැkí වරදකරැව5ට දìවf Öය bi යැI 
ද, තවk ~මzශන කළ bi යැI ද, පරණ තාෙÜ ෙබාÜෙෂ~= ෙසsÖ@යට ආපU යා bi යැI ද cයා @Aෙgය. 

ෙf “ෛවද3වරැ5ෙ7 Bම5ත/ණය” ෙසායා ගැóම වාzතා කළ පUව එන සò cTපෙg 1, “ප=ෂෙg තනiරැ 

අතර පවòන අපරාô ෙනාසැලcÜල +{öතවම ඉවk කර දැõම සඳහා සහ, @යù කඩාකûපÜකාරය5ට දìවf 
c�ම සඳහා,” මහා åෂණය කාලෙg පැවò වාතාවරණය යä VTÑව5න යැI Çවkපk ~@5 දැවැ5ත 

මාධ3 ව3ාපාරය= ෙගන යන ලÖ. ~Äවi5, bෙදMව5, ෙසාÜදාçව5, කාzpක කළමනාකරැව5, ෙජ3†ඨ ප=ෂ 

+ලධා�5, සහ රැ@යාF ෙනාවන ජනරජය5T +යQ +ෙයstතය5 අතර දැවැ5ත Bම5ත/ණය= ඇතැI ය5න 

ජනතාව අත ~{වාසය= බවට පkෙව5නට පට5 ගැFෙ5 ‘එෙසාM රාජාÅපත3 සමය” (Ezhovschina) @T 

කරවp+. 

 දැ5 පLථම වතාවට ලැO òෙබන, ෙf @ÄÅය සfබ5ධෙය5 ඇò වාzතා ප{චාk bද 0ටාR5වා1 

ඉòහාසෙg ෛවද3වරැ5ෙ7 Bම5ත/ණය £රණාkමක ෙමාෙහාත= uවා යැI තහ\රැ කරI.  1949 1 පට5 ගk 1

“සzවෙභෟpක ~ෙරsô” (එනf ෙසමැA= ~ෙරsô) ව3ාපාරය සහ අ¶k ෙපාç ßÄධකරණයක ආරfභය (එය 
නැවiෙ5 Bම5ත/ණෙg කතාව පැòර ෙගා0 සò cTපයකට පUව @Äධ u 0ටාR5ෙ7 මරණෙය5 පමd) ~ය. 

1946 1 ෙව5 කරන ලද, ඒk Öq5 Öගටම පLòසං~ධානයට පk ෙවp5 òHණ අභ35තර කටbi අමාත3ංශය 

සහ රාජ3 ආර=ෂක අමාත3ාංශය පාzශවය5 අතර @Äධ ෙවp5 පැවò බල අරගලය ද ෙමT වැදගkකම= ගk 

ෙතවැ+ සාධකය uෙgය.  රහ0 ෙපාá@ය ඇiළත පැò අFව ෙබ1 @®ම, 0ටාR5ෙ7 අFපLාûòකය5 ෙව5නට 2

බලා @A අය +තරම ඒ තkවය අÜලා ග5නට වෑයf c�ම +සා, ™රාවRය Qçෙ5 පවා බල අරගලය පැවò 

බව Vär´ කරI. ෙf @ÄÅෙg ගැටù සහගත පැòකඩ= ෙවFෙg, නාà@ මරණ කඳ\රැවල ෙඝsර කටbi ගැන 

මහජනයාට ෙහäදරM í වසර අටකට පUව එI5 àසාzවා1 කාලෙg පට5 QÜ බැස පැවò ෙසමIà ~ෙරsධය 
නැඟ එ5නට ඉඩ ලබා 1මI. එය ෙබාÜෙෂ~=වා15 ~@5 උඩට මiíම වළ=වා òෙබන ලÄදc. එI5 

ෙප5ව5ෙ5 0ටාR5වාදෙg අවස5 වzෂ iළ 1 පැවò  ~ය\Ü වාතාවරණයI. 

 ෙමම @ÄÅෙg සංÆzණතා, එෙ0 නැkනf ~~ධ පැòකඩ වR5 එ=ෙවන @Äô5, ෙමතැන අපෙ7 අවධානය 
ෙයාQෙවන තැන ෙනාෙM. Bම5ත/ණය ගැන පLධාන වැA සටහන පමණ= ෙමතැන 1 පLමාණවkය. 1942 1 

 Gennadii Kostyrchencko and Shimon Redlikh, Evreiskii Antifashistskii Komitet v SSSR: Sbornik dokumentov (The Jewish Anti-Fascist 1

Committee in the U.S.S.R.: A collection of documents) (Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1996); Gennadii Kostyrchenko, V 
plenu u krasnogo faraona (Inside the prisons of the Red pharaohs) (Moscow, 1994); Amy Knight, Beria, Stalin’s First Lieutenant 
(Princeton: Princeton University Press, 1993); J.-J. Marie, Les derniers completes de Staline: L’affaire des Blouses blanches (Brussels: 
Complexe, 1993).

 Kostyrchenko, V plenu u krasnogo faraona, pp. 45-47.2
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ෙසs~යà ආ9Øව, හැc ඉ=මd5 ජzම+යට එෙරTව ෙදවැ+ ෙපරQණ= U.S. ආ9Øව ලවා ~වෘත කරíමට 
ඇෙම)ක5 bෙදMව5 ලවා බලපැම= එÜල කරíම සඳහා ෙසs~යà bෙදM ෆැ≤0à ~ෙරsô කpÑව=, 

ෙසාෙලාම5 pෙකාෙයÜ0 (Solomon Mikhoels) නමැò ෙමා0කM T UපL@Äධ I≥_† නzතන Ö0ò/=කෙg 

අධ3=ෂකවරයා පLධානkවෙය5 VTÑíය. ඒ ව3ාපාරෙg @ය ගණනc5 bෙදM ~Äවi5 වහාම ceයා¥á uහ. 
ෙÜඛක ඉÜයා එෙර5බz7 (Ilya Ehrenburg), c~ඳ5 u සැQඑÜ මzච= (Samuel Marchak) සහ ෙපෙරà0 මාc† 

(Peretz Markish), රචක වැ@R ෙගµා0ම5, සහ ෙසs~යà පරමා∂ ෙබsfබෙg Vයා u ෙභෟòක ~ද3ාඥ Vයෙතාz 

කVàසා (Pytor Kapitza) යනා15 uහ. එT QÜ අරQණ u ෙපLාපගැ5ඩා යා5ත/ණෙg +ල තkවෙය5 Vටතට 

යp5 කpÑව ඉ=මd5 වzධනය uෙg bෙදM එකQiෙM අව3ාජ මධ30ථානය= හැAයට සහ එෙ0ම ෙසs~යà 
bෙදM +ෙයsජනය කරන +ෙයstත ස∏හය= හැAයටI. 1944 ෙපබරවා) මාසෙg 1 කpÑෙM නායකය5 —

pෙකාෙයÜ0, අIසැ= ෙෆෆz (Issac Fefer), සහ qµෙගs) එû0ටI5 (Grigory Epstein)— 0ටාR5 ෙවත Rbම= 

යවp5 කeIpයාෙM 0වායkත bෙදM ජනරජය= +zමාණය කර, එය 1930 ගණ5 වල 1 VTÑවන ලද අසාzථක 
rෙරsr≥සා5 (Birobidzan) T ජාòක bෙදM ෙÄශය ෙවFවට පLò0ථාපනය c�මට ෙයsජනාව= ඉÖ)පk කළහ. 

ඉ=ම qය දශකෙg 40,000 කට අØ bෙදMව5 එම ∫න මාIෙf VTA, ඈත නැෙගනTර සIO)යාෙM කා5තාර 

සහ වºරැ rf සTත çර0ථ සහ අමතකව qය පLෙÄශයට පÖංöයට පැpණ @Aයහ.  3

 නාà@ ~@5 ඝාතනය කළ bෙදMව5 ගැන සහ “bෙදMව5 ගැන u ඕනෑම අසාමාන3 @Äô5” (එI5 

cයැ\ෙ5 ජනගහනය iළ ෙසමIà ~ෙරsô හැÖයාව ගැන වෙකeා=òෙය5 සඳහ5 c�මI) ගැන ෙතාරiරැ එකi 

c�මට ද කpÑව කැප í @Aයහ. එයාකාර “@Äô5” ඇò පමd5 òHd. b=ෙzනෙg සහ රැ@යාෙM තවk 

සමහර බටTර පLෙÄශය5T, එනf රැ@ය5 අÅරාජ3ෙg පැරd “ලා පැහැò ජනාවාස” පLෙÄශය5 iළ àසාzවා1 
අÅකා�5 ~@5 bෙදMව5ට පÖංöíමට අවසරය 1 òHණ ෙපෙද0 වල, ෙසමIà ~ෙරsô සfපLදායය5 තවමk 

දැ_ ෙ0 පැවòණ. රi හQදාෙM QÜ පරාජය5 වR5 ජනගහනය iළ ෙකාතරf ÇùÜ ෙල@5 ෙසමIà ~ෙරsධය 

පැòර òHෙ5ද ය5න ෙහä ~ය. නාà@ ෙපLාපගැ5ඩා වR5 ජzම5 සට5 වÖ5ෙ5 ෙකාpb+0à සහ bෙදMව5 
සමඟ පමණ= යැI cයÄ1 ෙබාෙහs ජනතාව= එයට ධනාkමක ෙල@5 පLòචාර දැ=u බව ජනගහනෙg 

හැÖයාව5 ගැන Rයැෙවන NKVD වාzතා වR5 ෙහä \d. ජzමාFව5 අÅවාසෙg @A පLෙÄශ වල, ~ෙ{ෂෙය5ම 

b=ෙzනෙg, ~වෘතවම bෙදMව5 ස∏ල ඝාතනය c�ෙf 1 ප)0ථාóය ජනගහනෙය5 ආෙM Uù පLòෙරsධය= 
පමණc. b=ෙzනෙg 1 ජzමාFව5 80,000 කට වැ_ භටය5 සංඛ3ාව= හQදාවට බඳවා ගkහ. එI5 සමහර 

ෙදෙන= +{öතවම ෙf bෙදMව5 ස∏ල ඝාතනයට සහභාæ uහ. නාà@ ෙපLාපගැ5ඩා වලට පLòVäiරැ 1මටk, 

සම0ත ෙසs~යà ජනතාවෙ7 පැවැkම ෙවFෙව5 සට5 වැ1ෙf ෙkමාව යටෙk සføzණ රට එ=සk c�ම 

සඳහා ෙබාÜෙෂ~=වා1 අI_යෙලාtය QR5 ෙහාෙලාෙකs0à T ~ෙ{≤ත 0වභාවයට දැ_ ~ෙරsධය= පෑහ. පLථම 
සෙයs+@f ~ෙරsô (anti-Zionism) සහ අනiරැව +ල වශෙය5 එන ෙසමIà ~ෙරsධය පැòෙර5න ට පට5 

ගැෙන5ෙ5 ඉò5 ඒ පUrම යටෙkය. මධ3ම කpÑෙM ඇtàෙපLාû (Agitprop) අංශය (ජනතාව අ\0ස5නට සහ 

ෙÄශපාලන පLචාරයට) iළ අòශය පLබල අ5දමc5 ෙසමIà ~ෙරsධය පැවòණ. 1942 අෙගs0i තරf ඉහතක 1 
ඔ\5 අභ35තර පd~ඩයc5 “bෙදMව5 ~@5 කලා, සාTත3, සහ Çවkපk කලාෙM1 වතාවරණය iළ පLධාන 

¿pකාව= ෙගන ඇත,” යැI සඳහ5 කර ඇත. 

 bෙදM ෆැ≤0à ~ෙරsô කpÑෙM ceයාකා�kවය, අÅකා�5ට සැලcÜල= ද=ව5නට @Äධ ෙවන ෙ¡iව= 
බවට ඉ=මd5 පk~ය. 1945 Qල 1 bෙදM ක~ෙය= u ෙපෙරà0 මාc†ට පLකාශනය තහනf ~ය. ‘කù 

ෙපාෙk’ එන bෙදMව5ට එෙරT නාà@ අපරාධ එäදැ=íම අවලංº කරන ලÄෙÄ “ජzමාFව5 U.S.S.R. සමඟ bද 

වැçෙ5 bෙදMව5 මකා දම5නට පමණ= යැI යන අදහස Qù ෙපාෙk පLධාන තzකය íම +සා,” යන ෙබාරැ 

ෙ¡iව ද=වp+. 1946 ඔ=ෙතsබz 12 වැ+දා රාජ3 ආර=ෂාව සඳහා u ඇමò ~=ටz අබBෙමාM (Viktor 
Abakumov) “bෙදM ෆැ≤0à ~ෙරsô කpÑෙM ජාòකවා1 පLවණතා,” ගැන මධ3ම කpÑවට i9Øව= යැíය.  4

0ටාR5 ~@5 ඊශ√ාෙයÜ T bෙදM රාජ3ය= VTÑවන ~ෙÄශ පLòපkòයට ප=ෂපා£ මාzගයක @A +සා ඔƒ 

වහාම පLòචාරය= ෙනාදැ=íය. 1947 ෙනාවැfබz 29 වැ+දා, U.S.S.R. ~@5 පල0£නය ෙබද5නට එ=සk 
ජා£5ෙ7 සං~ධානෙg 1 ච5දය පLකාශ කළ පUව පමණ=, කpÑව iර5 කර දමන +දහ0 ඉඩකඩ අබBෙමාM 

ෙවතට ç5ෙ5ය. 

 Ibid.3
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 1947 ෙදසැfබz 19 වැ+දා කpÑෙM සාමාtකය5 cTප ෙදෙන=ව අk අඩංºවට ග5නා ලÖ. 1948 
ජනවා) 13 වැ+දා p50= (Minsk) T 1 ඝාතනය u ෙසාෙලාෙමා5 pෙකාෙයÜ0ව ෙසායා ගැ+ණ. @ÄÅෙg +ල 

වාzතාවට අFව ඔƒ )ය අනiරකට Qƒණ පාන ලÖ. 1948 ෙනාවැfබz 21 වැ+දා “ෙසs~යà ~ෙරsô 

ෙපLාපගැ5ඩා මධ30ථානය=” බවට පkව ඇතැI ෙබාරැව උඩ bෙදM ෆැ≤0à ~ෙරsô කpÑව අkTÑවා, එT 
~~ධ පLකාශන, I≥_{ බ@5 පLකාශනය u පL@Äධ ‘එකQiව’ (Einikait) යන Çවkපත ද ඇiùව, තහනf කරන 

ලÖ.  ඊ ළඟ සò cTපෙg 1 කpÑෙM ඉò) í @A ෙසU සාමාtකය5වද අk අඩංºවට ග5නා ලÖ. එෙ0ම 1949 5

ෙපබරවා)ෙg “සzවෙභෟpක ~ෙරsô” ÇùÜ ව3ාපාරය= Çවkපk වR5 පට5 ග5නා ලÖ. රැ@ය5 ජාòක 

හැÖයාව අවෙබsධයට ෙනාහැc යැI cයා bෙදM නzතන ~චාරකය5 ෙහළා දcන ලÖ: “රැ@යාF ෙසs~යà 

p+සාෙ7 ජාòක හැÖයාව ගැන [ඒබ»f] ºz~é (Abram Gurvich) නැkනf [ෙජs@ ] bෙසාM0c (Josif Yuzovsky) 
වැ5ෙනBට Bමන දැ=ම= òෙය5න Çùව5ද?” යැI 1949 ෙපබරවා) 2 වැ+දා ‘පLාMඩා’ ~මÃය. 1949 වසෙz 

QÜ මාස cTපෙg 1, ~ෙ{ෂෙය5ම ෙමා0කM සහ ෙල+5ගµෑ≥ වල 1 bෙදM ~Äවi5 @ය ගණන= අk 

අඩංºවට ග5නා ලÖ.  

 ෙf කාලෙය5 එන තi ෙහäදරM කරන වාzතාවc5, එනf 1949 ÕR 7 වැ+ Öන දරන, ෙල+5ගµෑ≥ 

උසා~ෙg අÅකරණ උපෙÄශක ම9ඩලෙය5 එන óòය=, සහ ‘ෙනවා’  (Neva) සඟරාෙM මෑතක 1 පළ\න ලÄද, 

ඇöR qµෙගsර~é ෙල+ට5 (Achille Grigorevich Leniton), ඉÜයා ෙසIÜෙකා~é සzම5 (Ilya Zeilkovich Serman), 
සහ රැÜ  ඇෙල=සැ5ෙඩŒාMනා ෙස~නා (Rulf Alexandrovna Zevina) ද9ඩායනය කරp5 සැක කරන ලද අපරාධ 

cTපය= සඳහා වසර දහයකට කඳ\රැ ෙවත යව5න යැI cයා @Aෙgය. ඒ අපරාධ අතර ~ෙ{ෂෙය5ම uෙg 
“ෙසs~යà ~ෙරsô ~Öයc5 ‘ෙල+5ගµෑ≥’ සහ ‘0ෙව0ඩා’  (Zvezda) යන සඟරා Väබඳව මධ3ම කpÑව ~@5 

ඉÖ)පk කරන ලද ෙයsජනා ~ෙMචනය c�ම… ජාත35තර සබඳතා ගැන මා=0ෙ7 මත පLò~ûලíයවා1 

~Öයc5 ප)වzතනය c�ම, සzවෙභෟpක රචකය5 ගැන පLශංසා c�ම… සහ ජාòකkවය ගැන පL{නය 

සfබ5ධෙය5 ෙසs~යà ආ9ØෙM පLòපkò ගැන ෙබාරැ පැòරíම.” ඇපෑලc5 පUව UV) උසා~ෙg අÅකරණ 
උපෙÄශක ම9ඩලය ~@5 දìවම වසර ~@ පහc5 වැ_ කරන ලÖ. ඔ\5 තම £5çව b=ò සහගත කෙ– 

ෙමෙ0ය: “ෙල+5ගµෑ≥ උසා~ෙය5 +යම කළ දìවම කරන ලද වැරÖ වල බරපතල තkවය සැලcÜලට ග5නට 

අසමk uහ… —Öතයා ෙසs~යà b+යනෙg එ= ජාòයකට වඩා තවk ජාòයක UV) බව +ෙMදනය කර5නට 
ජාòකවා1 øzවමòකය5 භා~තා කරp5 පLò~ûලíයවා1 කටbi වල +යැෙළන ලÖ.”  6

 එතැ5 පට5 bෙදMව5ව කලා සහ මාධ3, Çවkපk සහ පLකාශන, සහ ෛවද3 =ෙ†ත/ය ඇiù ෙවනk 

වෘk£5 iල @යù අÅකා) බලෙය5 bi තනiරැ වR5 ඉවk කරන ලÖ. @යù =ෙ†ත/ය5 iළ අk අඩංºවට 

ගැóf පැòර යාම සාමාන3ය= බවට හැරැd. 0ටාRෙනs (Stalino) T වාෙ5 සංÆzණයක @A “කඩාකûපÜකා� 
ඉංtෙ5රැව5” ක9ඩායම=, ඔ\5 @යÜල5ම bෙදMව5 uහ, මරණ ද9ඩනයට +යම කර 1952 අෙගs0i 12 

වැ+දා ෙව_ තබා මරා දමන ලÖ. ෙරÖVä කzමානතෙg ඉහළ කළමනාකාර තනiර= දැරෑ ෙමාෙලාෙටාMෙ7 

bෙදM භාzයාව u ෙපsáනා ෙසf“@නා (Paulina Zhemchuzhina) 1949 ජනවා) 21 වැ+දා අk අඩංºවට ගkෙk 
“රාජ3 රහ0 සTත වාzතා නැò කරගk” +සI. ඇයව වසර පහකට කඳ\රකට යැ~ණ. 0ටාR5ෙ7 ෙපෟÄගRක 

ෙÜකf ඇෙල=සැ5ඩz ෙපා0ෙකerෙෂM (Poskrebyshev) ෙ7 භා zයාව bෙදM uවාය, චර Çරැෂ ෙ0වෙg ෙය1 

@Aයාය යන ෙචsදනාෙව5 1952 ÕR මාසෙg ඇයව ෙව_ තබා මරා දමන ලÖ.   7

එI5 පUව ඒk ෙමාෙලාෙටාM සහ ෙපා0ෙකerෙෂM ෙදෙදනා c@ව= @çuෙg නැò ෙල@5 0ටාR5 යටෙk 

Öගටම ෙ0වය කළහ. 

 ෙf ÇùÜ ෙල@5 පැòර qය ෙසමIà ~ෙරsධය පැවòය ද, bෙදM ෆැ≤0à ~ෙරsô කpÑෙM නØව 1zඝ 

කාලය= Çරා ඇ1 qෙgය. ~+Uරැව5 පමණ= සTත නØ ~භාගය 1952 මැI ෙත= පට5 ගැFෙ9 නැත. ඒ, 
ෙචsදනා එÜල uව5ව අk අඩංºවට ෙගන වසර ෙදකහමාරකටk වැ_ කාලය= ඉ=ම qය පUවI. දැ5 ෙසායා 

ෙගන ඇò අසføzණ වාzතා ෙහä කරFෙg ෙf ෙමෙහbෙf U~ෙ{” ෙල@5 1zඝ කාලය= ගැóමට ෙ¡i ~ය 

හැc කාරණා ෙදක= දැ=~ය හැcI. එක ෙ¡iව= නf, 0ටාR5 එවක 1 “ෙල+5ගµෑ≥ පළTලMව” (Leningrad 
Affair) ඉතාමk රහ@ගතව +zමාණය කරp5 @®මI. bෙදM ෆැ≤0à ~ෙරsô කpÑව Väබඳ @ÄÅය සමඟ 

 Kostyrchenko and Redlikh, Evreiskii Antifashistkii Komitet, pp. 326-384.5

 Marie, Les derniers complots de Staline, pp. 60-61.6

 Kostyrchenko, V plenu u krasnogo faraona, pp. 136-137.7

257



අවසාන මහා ßÄධකරණය සඳහා QÜ ගල= තැOමට එය ද වැදගk නØව= uෙgය. අෙන= ෙ¡iව නf, 
0ටාR5 ~@5 Qùම+5ම ආර=ෂක ෙ0වා පLòසං~ධානය c�ෙf ද එකවර ෙය1 @®මI. 1951 ÕR මාසෙg 1 

@Äධ u අබBෙමාM අk අඩංºවට ගැóම ෙf පLòසං~ධානෙg ෙ=5‘ය @ÄÅය බව ඔûÇ කෙ–ය. ෙf ceයාව 

එÜල කරන ලÄෙÄ 1zඝ කාලය= Çරා රහ0 ෙපාá@ෙg පLධා+යා u ද, ෙපාRArbෙරsෙM සාමාtකෙය= u ද, 
බලවk ලැMෙර5A ෙබ)යා (Lavrenti Beria) ෙවතටI. ඒ අFව, bෙදM ෆැ≤0à ~ෙරsô කpÑව බල අරගලයක 

හ) මැÄෙÄ òrණ. එෙ0ම ෛවද3වරැ5ෙ7 Bම5ත/ණය සහ ෙදවැ+ මහා åෂණයකට යන පාර හදන පLòඵලය 

ෙගෙනන තzක මාලාවක QÜ ගල ද +zමාණය කරF ලැOය. 

 දැනට සඳහ5 කළ @යù කටbi වලට වැ_ෙය5, ෙසs~යà ෙකාpb+0à ප=ෂෙg ෙදවැ+යට පැවò 
වඩාkම වැදගk ශාඛා සං~ධානෙg පLධාන නායකය5ව ෙව_ තබා මරා දැෙමන, ‘ෙල+5ගµෑ≥ පළTලMව’, තවමk 

වැ_ෙය5ම ºûත ෙල@5 පවò5නI. 0ටාR5 ඒ නගරය ගැන හැම ~ටම සැකෙය5 @Aෙයc. 1949 ෙපබරවා) 

15 වැ+දා ෙපාRArbෙරsව ~@5 ප=ෂෙg ඉහළ තනiරැ දරන +ලධා�5 òෙදෙන=ව, “ප=ෂ ~ෙරsô කටbi 
වල +යැ?ම +සා [+ෙකාලාI] B0ෙනàෙසාM, [එf. අI.] ෙරා_ෙනාM (Rodinov), සහ Vයෙතාz ෙපාûෙකාM,” ගැන 

ෙයsජනාව= අFමත කළහ. i5ෙදනාට වහාම ඉÜලා අ0ෙව5නට යැI බල ෙක)ණ. එෙ0ම රාජ3 සැලUf 

ෙදපාzතෙf5iව u ෙගා0ûලෑ5 (Gosplan) T සභාපò ඉවා5 ෙවා 0ෙනෙස50c (Ivan Voznesensky) ද, සහ 
ෙල+5ගµෑ≥ ප=ෂ සං~ධානෙg බƒතර සාමාtකය5ට ද එෙ0ම ඉÜලා අ0ෙව5නට යැI බල ෙක)ණ. 1949 

අෙගs0i සහ සැûතැfබz යන මාස වල 1 ෙf @යù +ලධා�5ව අk අඩංºවට ගැෙනන ලÄෙÄ ඇෙම)ක5 

HÄÅමය ෙ0වෙg සහෙයsගය ඇòව “ප=ෂ ~ෙරsô” ක9ඩායම= VTÑíමට තැk කරන ලÄෙÄය යන 

ෙචsදනාෙව+. අබBෙමාM ~@5 එT 1 ෙල+5ගµෑ≥ T ප=ෂෙg සාමාtකkවය ò÷ සෑම සාමාtකෙය=ම, දැ5 
ෙවනk නගරයකට ෙහs ජනරජයකට මාරැ í qය අයව හඹා ය5නට වෑයම= Öයk කෙ–ය. ෙල+5ගµෑ≥ T 

ෙකාpb+0àවා15 @ය ගණ+5 අk අඩංºවට ග5නා ලÖ. ප=ෂෙය5 2,000 = ෙනරපා හැර ඔ\5ට රëcයා 

අTp කරන ලÖ. නගරෙg ෛඵòහා@ක පැවැkමට පහර ෙදp5 මzදනය අQi හැර\f වR5 දc5නට 
ලැHණc. මහා ෙÄශෙûLõ bÄධෙg 1 නගරය වටලා òrය 1 @ට íරkවෙg 0මාරකය= ෙල@5 පැවෙතන 

‘ෙල+5ගµෑ≥ ආර=ෂව සඳහා u ෙකෟiකාගාරය' වසා දම5නට 1949 අෙගs0iෙM 1 අÅකා�5 £රණය කළහ. 

මාස cTපයකට පUව අI_යෙලාt කටbi සඳහා වගÆම පැව� òH∂ CPSU  ඉහළ තනiර= දරන ලද 
+ලධා)ෙය= u pකාෙයÜ U0ෙලාM ෙවත මධ3ම කpÑෙව5 උපෙද0 ලැHෙ9 ෙකෟiකාගාරය iර5 කර 

දම5නට ෙකාpසම= හද5න cයාI. ෙf ෙකාpසම 1953 ෙපබරවා) අග ද=වා ceයාකරp5 @Aයහ.  8

 “ෙල+5ගµෑ≥ පළTලMවට” ෙචsදනා ලැ÷ අය —B0ෙනàෙසාM, ෙරා_ෙනාM, ෙපාûෙකාM, ෙවා0ෙනෙස50c, 

යා. එ . කÇ0A5 (Ya. F. Kapustin), සහ Ÿ. }. ලැUA5 (Lazutin)— 1950 සැ ûතැfබz 30 වැ +දා ~+Uරැ 
මìÜල= ඉÖ)ෙg පමණ= නØ ~භාග ෙකාට, £5çව +ෙMදනය කර පැයකට පUව, ඊ ළඟ Öනෙg 1 ෙව_ තබා 

මරා දැpණ. සම0ත කටbkත ඉතාමk රහ@ගතව @Äධ ~ය; ඒ ගැන කාටවk දැFf ෙනාෙදන ලÖ, එ= පLධාන 

සැකකරැෙවBෙ7 Öයdයට වk ඒ ගැන ෙනාcයන ලÖ. ඇය ෙපාRArbෙරsෙM CPSU  සාමාtකෙය= සහ එවක 
ෙසs~යà ෙවළඳ ඇමò u ඇන0ටා0 pෙකsය5ෙ7 ෙÜRය uවාය. 1950 ඔ=ෙතsබz මාසෙg 1 තවk b=òය 

çz+රෑපණය කරp5 ෙල+5ගµෑ≥ සං~ධානවල @A ප=ෂ නායකය5 ç@f ගණනකට මරණයට +යම කරන ලÖ: 

කeIpය5 පLාෙÄ¥ය කpÑෙM පLධාන ෙÜකf u ෙ=. ෙසාෙලාසíM (Soloviev); ෙල+5ගµෑ≥ පLාෙÄ¥ය කpÑෙM 
ෙදවැ+ ෙÜකf u ඇෙල=ෙසI බෙදM (Aleksei Badaev); රැ@ය5 ඇමòවරැ5ෙ7 ක\5@ලෙg පළQ උප සභාපò 

u එf. í. බෙසාM (Basov), ඇiù තවk ෙබාෙහs V)සc.  9

 ෙf ෙල+5ගµෑ≥ ප=ෂ සං~ධානෙg ßÄධකරණය සරල ෙල@5 ප=ෂ සං~ධානෙg   +ලතල දැරෑ 

පාzශවය5 අතර @ç u සරල පරණ ෙකs5තර Vයවා ගැóම= ද, නැòනf එය bෙදM ෆැ≤0à ~ෙරsô කpÑව 
iර5 c�ෙf @ට ‘ෛවද3වරැ5ෙ7 Bම5ත/ණය’ ද=වා, සහ ජාòකවා1 Bම5ත/ණෙg +යැùනා යැI වරදකරැව5 

u අබBෙමාM සහ p5ෙ7µRය5 (Mingrelian) අk අඩංºවට ගැóමk ඇiùව Öග හැෙරන සම0ත දfවැෙÜ 

තවk එක Çරැක= පමණ= uෙg දැI තවමk පැහැÖR නැත. ෙමම ෙදවැ+ උපන3ාසය සමහර ~ට වැ_ෙය5ම 
+වැරÖ uව ~ය හැcI. මහා ßÄධකරණය සඳහා ¤දානෙf c@ç සැකය= නැòව වැදගk අÖයර= uෙg 

ෙල+5ගµෑ≥ පලTලMවI. ඒ සඳහා මහජනතාව ෙවත දැFf 1ම= සලB∂ ෙව5ෙ5 1953 ජනවා) 13 වැ+ 1 ය. 

ඉතා කැŸ ෙපෙනන ~ලාසයc5, ඇද වැÑ∂ ෙල+5ගµෑ≥ නායකය5ෙ7 අපරාධ දැ=íම, 1936-1938 අ‹රැ bගය 

 V. I. Demidov and V. A. Kutuzov, Leningradskoie Delo (The Leningrad Affair) (Leningrad, 1990), pp. 38-90.8

 Ibid., pp. 139-151; Marie, Les derniers complots de Staline, pp. 77-99.9
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දැ_ ෙ0 @Tකරව5න= uෙgය. 1949 ඔ=ෙතsබz මාසෙg 1 ෙල+5ගµෑ≥ ප=ෂ කාඩz සඳහා පැවò පළQ øzණ 
රë0íෙf 1, නව පළQ ෙÜකf u අ5ෙw අ5›යාෙනාM (Andrianov) òගැ0Ã @A සභාවට ද5වා @Aෙg කä5 @A 

නායකය5 ෙටfiාà0cවා1 සහ @ෙනාíMවා1 Rයcයැ~R පLකාශනය කර අU u බවI: “ෙf අය පLකාශනය කළ 

සටහ5 වR5 ඔ\5 ෙහාර රහෙ0 ජනතාවෙ7 ç†ටතම හiර5, @ෙනාíM, කැෙමෙනM, ෙටfiාàà0c සහ තවk 
cTප ෙදෙනBෙ7 අදහ0 ෙබදා හ)p5 @Aයහ.” ෙf කැත ෙචsදනා වR5 ඔflෙබ5, ප=ෂ කාඩz ෙවත යැu 

පd~ඩය ඉතා පැහැÖR ~ය. නව 1937 = සැබැ~5ම පට5 ගැෙනI.  10

 1950 ෙල+5ගµෑ≥ පළTලMෙM පLධාන සැකකරැව5 ෙව_ තබා මරා දැõෙම5 පUව, අභ35තර කටbi 

අමාත3ංශෙg ආර=ෂණ ෙ0වා ඇiළත එcෙනකා තම තම වා@යට අෙන= අයව හැ@රíමk, පLòහැ@රíමk 
ෙබාෙහs ෙසI5 @Äධ uහ. ෙබ)යා ගැන සැක ඇò කරගk 0ටාR5, p5ෙ7µRය5 ජාòකවා1 Bම5ත/ණය= 

ෙබාරැවට මවා පෑෙMය. එT අරQණ uෙg ෙබ)යා QR5ම නම= හදාගk ෙජsztයා පLා5තෙg u p5ෙ7µRයාව 

izcය සමඟ එකi c�ම සඳහාය. එI5 ෙජsztයාෙM ෙකාpb+0à ප=ෂය ඇiළත ßÄධකරණ ෙමෙහbෙf 
නායකkවය ග5නට ෙබ)යාට @Äධ ~ණ.  1951 ඔ=ෙතsබz මාසෙg 1 0ටාR5 ~@5 ෙබ)යාට තවk පහර= 11

එÜල කෙ– ආර=ෂක ෙ0වාෙM සහ අÅකරණෙg u වෙයsවෘÄධ bෙදM කාඩz ක9ඩායම= අk අඩංºවට 

ගැóෙම+. ෙබ)යාෙ7 අණ යටෙk ෙටfiාà0cෙ7 ඝාතන සං~ධානය කළ ¶òන5 කzනÜ න\f අIA5ෙගා5 
(Naum Eitingon), ෙමා0කM නØ පැ වැkíෙf කාzයයට සහාය ç5 ජනරාÜ Rෙයා+≥ රI‡ම 5 (Raikhman), 
බැෙබÜ සහ මයzෙහsÜ≥ T වධTංසාකරැවා u කzනÜ ෙලM {වාzà0ම5 (Shvartzman), සහ 1936-1938 

ෙමා0කM ෙබාරැ නØ කාලෙg 1 වI·50cෙ7 දBණ අත හැAයට නØ ~භාග කළ මෙ¡0ත/ාk ෙලM ෙශI+5 

(Sheinin), යනා15 ඒ අතර uහ. දැවැ 5ත bෙදM ජා òකවා1 Bම5ත/ණය= සං~ධානය කළ යැI ඔ\5ට 
@යÜල5ටම එෙරT ෙචsදනා එÜල uහ. ෙබ)යාෙ7 පLධාන සහකරැවා u ද රාජ3 ආර=ෂක ඇමò u ද, 

අබBෙමාMෙ7 නායකkවය යටෙk ෙමය ~මzශනය c�ම පට5 ග5නා ලÖ. 

 1951 ÕR 12 වැ+දා, එනf මාස cTපයකට ෙපර අබBෙමාMව අk අඩංºවට ෙගන òrණ. 1950 
ෙනාවැfබz මාසෙg UපL@Äධ bෙදM ෛවද3වරෙය= අk අඩංºවට ගැóම, සහ අk අඩංºෙM @Aය 1 Aක 

දවසc5 pය යාම, ඔƒට QR5ම එÜල u ෙචsදනාවI. ඔƒෙ7 1zඝ ෙ0වා කාලය iළ 1 සzෙග cෙරාM, සzෙගs 

ඕz≥ෙසා+c≥ෙස, මාෂÜ ÑඛෙසM0c, පැÜõෙරs ෙටා7RයාA, Aෙටs, සහ tෙයszt _pෙටfiාM (Grorgi Dimitrov) 
යනා15ෙ7 ෙසෟඛ3 ෙ0වා සැප‚ අIA5ගz “iර5 c�ෙම5” අබBෙමාM ~@5 “ෙව0 ∏∂ ගලවත ෙනාහැc 

ෙලසc5 රාජ3 ආර=ෂක අමත3ාංශයට )ංගා ග5නට ජාòකවා1 bෙදM අපරාධ ක9ඩයමකට ඉඩ සැලÃම,” 

තහ\රැ කළා යI cයැ\d. තව මාස cTපය= ෙගෙවÄ1 දැන ග5නට ලැෙබ5ෙ5 ෙf Qù ජාòකවා1 bෙදM 

Bම5ත/ණය VÑපස @A ෙමාළකාරයා uෙg අබBෙමාM cයාI. ඒ +සා 1951 ÕR මාසෙg 1 අබBෙමාM අk 
අඩංºවට ෙගන òOම ෙf ÇùÜ “bෙදM-සෙයs+0à Bම5ත/ණය” සfපාදනය සඳහා නැòවම බැ) 

සfබ5ôකරණ Çරැක= ~ය. එI5 ඒ ෙවÄ1 තවමk රහ@ගත iර5කර දැõම= හැAයට පැවò bෙදM ෆැ≤0à 

~ෙරsô කpÑව @ට ෛවද3 Bම5ත/ණය ෙවතට යෑම, එනf නව ßÄධකරණයක ආරfභය යැI මහජනතාවට 
දැ5íම සඳහා පLෙයsජනවk uෙgය. 1952 අග 1 ෙනාව, 1951 qfහානෙg 1 ෙf තkවය5 Öග හැෙර5නට පට5 

ගkතා යැI cයා ඉò5 අෙයBට +ගමනය කළ හැcI.  12

 1952 ÕR 11 @ට 15 ද=වා bෙදM ෆැ≤0à ~ෙරsô කpÑෙM සාමාtකය5ෙ7 රහ@ගත නØ ~භාගය5 
පැවැk~ණ. ෙචsදනා ලැ÷ව5 අත)5 දහi5 ෙදෙන=ට මරණය +යම í ඔ\5ව 1952 අෙගs0i 12 වැ+දා, 

0ටාR5 වාහන කfහෙÜ @යÜල5ම bෙදM u තවk “ඉංtෙ5රැ කඩාකûපÜකා�5,” දහ ෙදනා සමඟ ෙව_ තබා 

මරා දමන ලÖ. bෙදM ෆැ≤0à ~ෙරsô කpÑෙM @ÄÅෙය5 දìවf 125 = +යම ~ය, වහාම ceයාkමක u මරණ 

දìවf 25 = ද, සහ වසර දහයk ~@පහk අතර රëඳ\f කඳ\රැ £5ç 100 = uහ.  13

 Marie, Les derniers complots de Staline, pp. 90-91.10

 Knight, Beria, pp. 239-247.11

 Pavel Sudoplatov and Anatoly Sudoplatov, Special Tasks: The Memoirs of an Unwanted Witness, A Soviet Spymaster (Boston: Little, 12

Brown, 1994) pp. 385-434; Kostyrchenko, V plenu u krasnogo faraona, pp. 289-314.

 V. P. Naumov, ed., Nepravednyi sud. Stenogramma sudebnogo protsessa nad chlenami Evreiskogo Antifashistskogo Komiteta: 13

Posledni stalinskii—rasstrel (Court of Injustice: The final Stalinist execution—stenogram of the trial members of the Jewish Anti-Fascist 
Committee) (Moscow: “Nauka,” 1994).

259



 1952 සැûතැfබz ෙවÄ1 bෙදM-@ෙයs+0à Bම5ත/ණයට අවශ3 @යù පUrf සැකÃ òHd. ඒk එය 
ceයාවට ෙයාදවFෙg (දහඅට වැ+ ෙකාංගµසෙය5 වසර දහiනාහමාරc5 පUව) එනf ඔ=ෙතsබරෙg 1 පැවò 

දහ නම වැ+ ප=ෂ ෙකාංගµසෙg 1 ය. ෙකාංගµසය +මා කළ ~ගස, ෛවද3වරැ5ෙ7 Bම5ත/ණෙg ෙචsදනා 

ලැOමට +යpතව @A bෙදM ෛවද3වරැ5 ෙබාෙහාමය අk අඩංºවට ෙගන, @රගත කර, වධTංසාවලට ල= 
කළහ. කාලය= යනiරැ රහ@ගතව තබා ගැෙනන ෙf අk අඩංºවට ගැóf @Äධ uෙg පLා7 T 1952 

ෙනාවැfබz 22 වැ+දා ඇර„ ෙචෙකා0ෙලsවැcයාෙM ෙකාpb+0à ප=ෂෙg TටÇ මහා ෙÜකf රැෙඩාÜ  

0ලා50c (Rudolf Slánský) සමඟ තවk ෙචෙකා0ෙලsවැcයාෙM ෙකාpb+0à නායකය5 දහi5 ෙදෙනB අk 

අඩංºවට ගැóම හා සfපාòකවය. ඔ\5ෙග5 එකෙළා0 ෙදෙන=ව මරණයට +යම කර එÜලා මරණ ලÖ. රහ0 
ෙපාá@ෙg ෙසs~යà උපෙÄශකවරැ5 ~@5 Qùම+5ම සං~ධානය කළ ෙf මහා අපරාධෙg අQi ල=ෂණය= 

uෙg එය ~වෘත ෙලසc5 ෙසමIà ~ෙරsô íමI. ෙචsදනා ලැ÷ දාහතෙර5 එෙකාෙළා0 ෙදෙන= bෙදM u අතර 

ෙචsදනාව uෙg ඔ\5 “ෙටfiාà0cවා1-Aෙටsවා1-සෙයා+0àවා1 ත/0තවා1 ක9ඩායf” හදාෙගන @®මI. 
නැෙගනTර bෙරsŸය ෙකාpb+0à ප=ෂවල @Aන @යù bෙදMව5 හඹා යෑම= නØ ~භාග වලට ¤දානf íම 

හැAයට @Äධ ෙක)ණ. 

 0ලා50c නØෙM ෙචsදනා ලැ÷ එකෙළා0 ෙදනා ෙව_ තබා මරා දැ∏ Öනෙය5 පU Öනෙg 1, “රාජ3 
ආර=ෂක අමාත3ාංශෙg වzතමාන තkවය ගැන,” @ර0තලෙය5 u ෙයsජනාවc5, “රාජ3 ආර=ෂක නහර iල 

~නය ශ=òමk c�ම” +යම කරවන ච5දය CPSU  මධ3ම කpÑෙM  ම9ඩලය ලවා  කරíමට 0ටාR5 බල 

කෙ–ය. සමහර ~ට එය RTÜ ෙල@5 කටbi කෙ–ය, +@ ~පරf¥áව ෙනා@Aෙgය, සහ “කඩාකûපÜකා� 

ෛවද3වරැ5ට” c@k දìවම= ෙනාකර ඔ\5ෙ7 කටbi කරෙගන ය5නට ඉඩ 1 òHෙ9ය යනා1 වශෙය5 
අමාත3ංශයට දැ_ අවධානය= එÜල ~ය. තවk çර යන Vයවර= එෙ0 රëෙගන òrණ. පැහැÖRවම 0ටාR5ෙ7 

අරQණ uෙg ෛවද3වරැ5ෙ7 Bම5ත/ණය ෙf ආර=ෂක අමාත3ංශයටk සහ ෙබ)යාටk එකෙ0 හා+ෙවන 

ෙල@5 ෙයාදා ගැóමටI. එවැ+ කටbiවල ~ෙ{ෂඥෙය= u ෙබ)යා ඔƒට ෙපó qය කටbi ගැන ෙහා‰5 දැන 
@Aයා ~ය හැcI. 

 0ටාR5ෙ7 මරණයට ෙපර සò cTපය +{öතවම ෙකෙ0 Öග හැරැණාද ය5න තවමk හ)හැAයකට දැන 

ගැóමට ඉඩ= ලැO නැත. “ෙබාÜෙෂ~= ~පරf¥ákවය නැවත 0ථාVත කර5න,” “@යù ආකාර වR5 සෑÂමට 
පkí @®මට එෙරT අරගලය,” සහ “සzවෙභෟpක ෙÄශපාලන ඝාතකය5,” සඳහා ආදzශවk දìවf ෙද5න යැI 

+ල වශෙය5 ෙගන qය ෙමෙහbමට ජනතාව එකi ෙවÄ1, අk අඩංºවට ගk ෛවද3වරැ5ෙ7 පL{න c�f සහ 

නØ ~භාග සඳහා ¤දානම පUrෙම5 @Äධ uෙgය. සෑම Öෙනකම වැ_ෙවන අk අඩංºවට ගැóf +සා 

“Bම5ත/ණෙg” තරම ද ~ශාල ෙල@5 දැ=~ණ. 

 1953 ෙපබරවා) 19 වැ+දා ෙමාෙලාෙටාMෙ7 පLධාන සහායකෙය=, ~ෙÄශ කටbi Väබඳ උප 

ඇමòවරෙය=, සහ ල5ඩනෙg ෙසs~යà තානාපò ෙලස ද @Aන ලද ඉවා5 මI0c (Maisky) අk අඩංºවට 

ගැ+ණ. අFකfපා රTත පL{න c�f වR5 පUව ඔƒව  ඇෙල=සැ5ඩŒා ෙකාෙලා5ටාI (Alexandra Kollontai) 
සමඟ ~5ස5à චzöÜ ~@5 ~@5 r»තාන3 චරÇරැෂ ෙ0වයට බඳවා ගkතා යැI ඔƒ “පාෙපséචාරණය” 

කෙ–ය. ෙබාÜෙෂ~= ඉòහාසෙg U~ෙ{” තැන= උUලන ෙකාෙලා5ටාI 1921 1 ශ√pකය5ෙ7 ~රැÄධ ප=ෂෙg 

නාIකාව= uවා ෙම5ම ෙදවැ+ ෙලsක bÄධය අවසානය ෙත= 0ෙටා=ෙහsf @A ෙසs~යà තානාපòව)ය ද 
uවාය.  14

 ජනවා) 13 වැ+දා @ට, 0ටාR5ෙ7 මරණය @Äධ u මාzi 5 වැ+දා ද=වා Bම5ත/ණය “ෙහäකරන” 

කටbi වල හැÊf අ\0සන පLගòය= @Äධ uවk, 1936-1938 කාලෙg 1 ෙම5, ෙf වග~භාගෙg ෙසායා බැáf 

සඳහා ~වෘතව ෙපó @A5නට ෙරtමෙg ෙවනk c@ç නායකෙය= මහජනතාව ඉÖ)යට ෙනාපැpÁම ෙමT 1 
සැලcය bi කාරණයc. 1970 1 +ෙකාලාI HÜග+5 (Bulganin) ç5 ෙත0තෙf5iව අFව, ෛවද3වරැ5ෙ7 

Bම5ත/ණෙg පLධාන උkපාදකයා සහ ෙමෙහයව5නා uෙg 0ටාR5ය. එෙ0ම Bම= ෙව5ෙ5 දැI cයා හ)යටම 

දැන @Aෙg ඉහä5ම @A නායකය5 අතර හතර ෙදෙන= පමd: qµෙගs) මෙල5ෙකාM, pකාෙයÜ U0ෙලාM, 
මාzටpයf )bp5 (Martemyam Ryumin), සහ සzෙග ඉ7ෙ5®M (Ignatiev). ඒ අFව තම5 ද තzජනයට Qƒණ 

පා @Aන ෙලසc5 අෙන= @යÜල5ටම දැFණා ~ය හැcI. HÜග+5 තව çරටk cයා @Aෙg bෙදM 

ෛවද3වරැ5ෙ7 නØ ~භාගය මාzi මැද පට5 ගැóමට +යpතව òHණා cයාI. එI5 පUව rෙරාr≥සා5 

 Marie, Les derniers complots de Staline, p. 159; Sudoplatov and Sudoplatov, Special Tasks, pp. 424-426.14
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ෙවත මහk ~ශාල සංඛ3ා වR5 ෙසs~යà bෙදMව5 Vටමං කරවන ෙමෙහbම= අFව එය +මා ෙව5නට 
+යpත òHණ බවI.  අද ඇò දැFම සහ වඩාkම රහ@ගත සහ සංෙM1 RVෙගාF පවòන රැ@යාF ජනාÅපò 15

ÇරාෙÜඛනාගාරයට V~Ãෙf හැcයාවට Öq5 Öගටම ඉඩ ෙනාලැෙබන +සා, 1953 Qල Ö bෙදMව5 මහා 

ප)මාණෙය5 Vටමං කර යව5නට සැබැ~5ම හැË සැලUf ගැන +{öතව cය5නට c@ç හැcයාව= නැත. 
ඒk එක කරැණ= පමණ= සහòකI: ඒ 0ටාR5ෙ7 මරණය ඔƒෙ7 ආඥාදායකkවය යටෙk Ÿඩා ~‰න ලද 

pRයන ගණනක ~5Öතය5 ලැI0iව සමාûත කළ බවI. 

 Yakov Rapoport, Souvenirs du procès des Blouses blanches (Paris: Alinéa, 1989), pp. 140-141.15
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15 #ටා&'වාදෙය' ,-ම යෑම 

 දශක හත& 'රා පැව- ෙස01ය3 45යනෙ7 මැද 9 :ටා<=ෙ> මරණය @ABම, DරණාEමක අGයරය& 

සලIJ කරන ලG. එය කMමෙ7 අවසානය ෙනාNවද, එය 4ගයක අවසානය Nෙ7ය. “Q-ෙ7 යR ෙකාටස& සමාජ 

සංවUධනය ගැන යැW Xයැෙවන කMමෙ7, ඒE සැබැ1=ම @ය[ලම එක \5ෙස& මත Dරණය N, එය ෙකාතරR 

තG= බලපැවැENවා දැW XයෙතාE ඔ^ \ය _ය 1ට, කMමය G_= Gගට පවEවා ගැQම සඳහා අ5වාUය N 

අංගය& අa\ Nවා යැW ෙපQ යන පb-1රැcධාභාසය,” fgbR නායකයාෙ> මරණය ෙහh කරන ලcෙc යැW 
ෆැ=fවා jෙU (Furet) <4ෙmය. ෙR “අ5වාUය යR දැය,” ය=ෙනa පbධාන ෙකාටස& Nෙ7 රජය 1@= ජනතාවට 

එෙරaව 11ධ 1ෂම ආකාර ව<= ෙගන _ය ඉහළ ම3ටෙR අමාrsය මUදනයW. 

 මෙල=ෙකාm, ෙමාෙලාෙටාm, ෙවාෙරාtෙලාm, \ෙකාය=, කැගෙනා1u, කෘwෙචm, y[ග5=, සහ ෙබzයා 
ඇ|} :ටා<=ෙ> පbධාන හ~[කාරය=ට, :ටා<=ෙ> මරණෙය= හට ගැrණ ෙcශපාලන ගැට}ව ඉතා සං�Uණ 

Nෙ7ය. කMමය G_= Gගට පවEවාෙගන යාම සහ-ක කර=නටE, වග�R ෙබදා ග=නටE, —ෙකාතරR Åන 

ෙව\= පැව-යද—ඒ�ය 'cගල පbÇඛතාවය අතර යR ආකාරයක සම|<තතාව& ෙසායා ගැQමටE, ඔ~= අතර 
සංඛÑාෙව= ක~රැ= ෙහ0 එ& අෙයI ෙව-= සහ සාÖaක පාලනෙය= ඒ සඳහා ඔ~= @ය[ල=ෙ>ම 

අÜලාෂය= සහ Iසලතාවය= සැලX[ලට ගැQමE, ඔ~=ට @cධ Nහ. එෙ:ම පbධාන ෙල@= ෙවන:කR 

ඉතාමE ඉ&මá= හà=වා ෙද=නටE N අතර ඒ ගැන ඔ~= අතර මහE එකඟතාවය& දX=නට ලැyá. 

 ෙR 1ෂම අරÇJ එකට එක| XäෙR Aãකරතාවය, :ටා<=ෙ> මරණෙය= පට= ෙගන, 1953 ê5 26 
වැ5දා ෙබzයාව අE අඩංîවට ෙගන තUජනය ඉවE Xäෙම= ÇA= පැ\ෙණන XMයාව<ය ඉතා ෙසෙම= සහ 

සං�Uණ ෙල@= @cධ Bෙම= පැහැG< කරW. 

 1953 මාU| 5 වැ5දා (:ටා<=ෙ> මරණය @cධ N Gන) මධÑම ක\ïෙm ñUණ බලධාä ක\ïෙm සැ@වාර 
óhබඳව, සහ නැවතE 1953 ê< 2 @ට 7 ද&වා (ෙබzයා |ර= Xäෙම= පfව), දැ= අපට -ෙබන ලô ෙ[ඛන, 

ෙස01ය3 නායකය= ෙR “:ටා<=වාදෙය= 5&ම යාම” ඇරöෙm ම=දැW XයාE, 5Xටා කෘwෙචm 

“:ටා<=හරණයකට” පzවUතනය Nෙ7 ම=දැW XයාE පැහැG< කර=නට උපකාä ෙm.  1956 ෙපබරවාz මාසෙ7 1

9 පැවැEෙවන ෙස01ය3 ෙකා\45:3 ප&ෂෙ7 1@වැ5 ෙකාංගúසය සහ 1961 ඔ&ෙත0බU a 9 පැවැEෙවන 

1@ෙදවැ5 ෙකාංගúසය, ෙR XMයාව<ෙ7 උuචතම අව:ථා හැûයට දX=නට ලැෙü. 

 :ටා<=වාදෙය= ඉවEBමට ඉ&ම= N එක ෙ†|ව& Nෙ7 සරල වශෙය= ආර&ෂක පb-XMයාවW, එනR 

පැවැEම ආර&ෂා කරගැQෙR සහජ ආශයW. :ටා<=ෙ> පාලනෙ7 අවසාන මාස Xaපය |ළ 9, ඉහh=ම ඉහළ 
ම3ටමක @û @ය} නායකය=ට තම= සැබැ1=ම ෙකාතරR පහfෙව= ෙගාAරැ 1ය හැXදැW වැටÅ -yá. 

1ෙc°ය yc¢ ෙ:වා සඳහා ඒජ=තවරෙය& Nවා යැW ෙච0දනා ලැබ @û ෙවාෙරාtෙලාm ෙහ0; මධÑම ක\ï පාලන 

ම§ඩලෙය= ඉවE කරr ලැබ @û ෙමාෙලාෙටාm සහ \ෙකාය= ෙහ0; :ටා<= 1@=ම කරන ලද ආර&ෂක 
ෙ:වා මැcදට එ[ල N 1:\ත තUජන වලට ල&ව @û ෙබzයා යනා9= සලකc9, X@E ෙකෙනI ආර&tත 

ෙනාBය. බල •රාව<ෙ7 තවE පහළට යc9, 4ද කාලෙ7 @ට නැවත ක§ඩායR ගැෙස\= @û 5ලධාä= අතර 

එ¶3 ózස ද ෙරßමෙ7 ත:ත®වා9 පැ-කඩට ©ය B එය පb-&ෙãප කළහ. :ථාවර වෘE-ය& 1™මට ඔ~=ට 
-© එකම බාධකය රහ: ෙපා¶@ෙ7 N සUවබලධාäEවයW. මාû= ම<යා ද&වන පzG, එක ෙ&වල චzතයකට 

ඔ^ෙ> සගය= සහ ෙcශපාලන එGzවා9=ට වැ´ෙය= ඉහළට ෙනායෑම සහ-ක කර=නට නR ගලවා දම=නට 
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අවශÑ ~ෙ7 “:ටා<= 1@= ඔ^ෙ> ෙපෟcග<ක භා1තය සඳහා” óaïවන ලද යා=ත®ණයW. ෙගෙන=නට අවශÑ 
පb-සං:කරණ ගැන 11ධ මත දැäම ෙවrවට, ෙබzයාට එෙරa ෙව=නට :ටා<=ෙ> උරැම&කාරය=ව 

ෙපාළඹවන ලcෙc තවE ආඥාදායකෙයI බලයට පැ\ෙ§1 යන ∞-යW. සම:ත රාජÑ ආර&ෂක යා=ත®ණය සහ 

අභÑ=තර කට4| óhබඳ අමාතÑාංශය ද ඔ^ කැම- පzG ෙයාදා ගැQමට ෙබzයාට අව:ථාව -yණ 5සා ඔ^ 
වඩාEම බලවE චzතය හැûයට ෙප5ණ. පාඩම Iම&දැW Xයා එa @û @ය[ල=ටම මනා ෙල@= පැහැG< 

Nහ: එනR මUදන යා=ත®ණය නැවත X@ 1ෙටක “ප&ෂෙ7 පාලනෙය= _<Å,” එක 'cගලෙයIෙ> අ1ය& 

බවට හැä එW= ෙcශපාලන ක-පයා¢කාරයට තUජනය& Bම @cධ ෙනා1ය 4|W. 

 කෘwෙචm @ට මෙල=ෙකාm ද&වා, @ය} පbධාන නායකය= එකා ෙම= වටහා ග=න ලද, ආU≤ක සහ 
සමාජ පb-සං:කරණ දැ= දැ´ ෙ: අවශÑයW ය=න, ෙවනස සඳහා ෙදවැ5 සහ වඩාEම වැදගE ෙ†|ව Nෙ7ය. 

^A මUදනෙය= පමණ&ම ආU≤කය කළමනාකරණය Xäම, 11ධ 1ෂම හැGයාව= අපරාධකරණය, සහ 

වැහැෙරන îලා> කMමය, යනාGය දැ´ ආU≤ක අU≥දය& ඇ-කර -yJ අතර සමාජය එක තැන ප[ෙව\= ශ¥ම 
ඵලදා∂Eවෙ7 X@A වැ´ Bම& කළ ෙනාහැX තEවයට ඇද වැ∑ -yá. 1930 9 අ- මහE ජනතාවකෙ> 

කැමැEතට óïපා ය\= :ථාóත කරන ලද ආU≤ක ෙමාඩලය ෙR ඉහත 1:තර කරන ලද පb-ඵල ලබා 9 

-yá. දැ= එය ය[ පැන _ය එක& යැW සැලXණ. 

 ෙවනස ඇ-BෙR ෙතවැ5 ෙ†|ව නR බල අරගලයම 1ය. ඒ 5සා ෙcශපාලකය= අතර වැ´ වැ´ෙය= 

බලය අπකරන ෙවන:කR ගැන අදහ: 5තර ඇ- Nහ. ෙමතැන 1:තර සඳහ= ෙනාකරන ෙ†| අrව 5Xටා 

කෘwෙචm ඔ^ෙ> සගය=ට වඩා ඉGzයකට ය\=, ෙcශපාලන ෙmGකාෙm පමණ& ෙනාව එGෙනදා ජන ∫1තෙ7 9 

ද, ෙහ\= සහ කMමාrªලව :ටා<=හරණය XMයාව<ය ඉල&ක කරන ලcෙcය. ඔ^ෙ>ම :ටා<=වා9 ඉ-හාසයට 
Ç^ණ ෙද=නට සමE N, ඒ ගැන අවÑාජ ෙශ0කය& -yණා යැW Xයත හැX, එෙ:ම යහපE අනාගතය& ගැන 

සැබෑ 1wවාසය& -≥ ද&ෂ ෙcශපාලකෙය& සහ මහE ෙල@= ජනකා=තවාGෙය& N ද ඔ^ට ඔ^ 1@= 

QතÑාrªල සමාජවා9 :ථාවරය& යැW ඔ^ සලකන ලcදට ආප^ ය=නට උවමනාව& -©ණ. 

 මUදන යා=ත®ණය ගලවා දැºම සඳහා ෙR වÑාපාරෙ7 පbධාන óයවර Iම& Nවාද?වසර Xaපය& ඇ|ළත 

9 ෙස01ය3 45යනය, ඉතාමE ඉහළ ම3ටමX= @cධ N Q-මය සහ Q- බාහÑ මUදනය 4| රටX= 

ආඥාදායක ෙපා<: රාජÑය& බවට පEව @ûෙ7ය. එa එක පරRපරාවකට වැ´ෙය= ózසකට පwචාE :ටා<= 
කMමෙ7 වඩාEම කාUය&ෂම සහ-කය= Nෙ7 ∞ෂණෙ7 මතකයW. 

 :ටා<=ෙ> මරණෙය= ස- ෙදකකට වඩා අπ කාලය& ඇ|ළත 9 îලා> කMමය සRñUණෙය= 

පb-සං1ධානය කර අ¢කරණ අමාතÑංශෙ7 අ¢කාරය යටතට ෙගෙනr ලැæය. එa ආU≤ක යûතල පහfකR 

වහාම ඒ ඒ කාU\ක අමාතÑාංශ වලට පවරන ලG. ෙR @ය} පzපාලන ෙවන:කR වලට වඩා අ-ශය f1ෙws 
ෙලසX=, වඩාEම බලවE අමාතÑාංශයට හැûයට අභÑ=තර කට4| අමාතÑාංශය එයට a\ N තැන අa\ 

කරග5\= පව-න බව පැහැG<වම ෙප=වන ලcද Nෙ7, 1953 මාU| 28 වැ5දා ‘පbාmඩා' a පළ කරන ලද මහා 

&ෂමාව ගැන දැ=BමW. U.S.S.R. fgbR ෙස01ය3 ම§ඩලය 1@= ෙපර Gන එa සභාප- ෙවාෙරාtෙලාm අEස= 
කරන ලද, පහත &ෂමාව ózනැºෙR Q-ය 5ෙmදනය කරන ලG: 

වසර පහකට අπ @ර ද¬වම& 5යම N ඕනෑම අෙය& 

ෙබාරැ �ම, ආU≤ක අපරාධ, සහ බලය අපහරණය සඳහා @ර ද¬වම& 5යම N ඕනෑම අෙය& 

ගැüබර කා=තාව=, වයස අ~රැA දහයට අπ දරැව= @ûන මmවරැ, බාලවය:කරැව=, වයස අ~රැA 

පන:පහට වැ´ óz\, සහ වයස අ~රැA පනහට වැ´ ගැහැJ 

එයට අමතරව &ෂමාව ෙව-= පb-ෙර0ධ XMයා සඳහා, මහා ෙසාරකR, මං පැහැäම, සහ ñUවමUශන \QමැරැR 

හැෙර=නට @ය} අෙන& ද¬වR කාලය බාගයX= අπ කර=නට අව:ථාව ලබා A5. 

 ස- Xaපය& ඇ|ළත \<යන 1.2 ක @රකරැව= —කඳ~රැ සහ ද§ඩන ජනපද වලට ජනගහනෙය= 

බාගය& පමණ— îලා> ව<= 5දහ: කරr ලැæය. ඔ~= බ^තරය Iඩා අපරාධ කරන ලAව f} ෙසාරකR 

සඳහා ද¬වR 5යම N අයW. එෙහE තවE ෙබාෙහාමය& Nෙ7 “රƒXයා :ථානෙය= óටව යාම” @ට “අභÑ=තර 
ගම= බලපත® සRබ=ධ Q- කඩ Xäම” ද&වා N @ය} ආකාරෙ7 XMයාව= ආ§π කළ, අෙ=ක N මUදQය Q- 
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කඩ කරන ලද සාමානÑ ජනතාවW. ෙR අUධ &ෂමාව සැලXය 4| ෙලසX= ෙcශපාලන @රකරැව=ව සහ 
1ෙwෂෙය= óටමං කරන ලcද~= බැහැරලා -yá. එaම ඇ- ෙනාපැහැG<තාවෙය= තවමE rfAf ෙල@= 

5Uවචනය කරන ලද ෙවන:කR පැව- බව ෙපQ යW. 1953 වස=තෙ7 9, සං�Uණ ෙල@= 1චාරය පැව- 

කාලය යr බල අරගලය Dව≈ N කාලය ද N අතර, අභÑ=තර කට4| óhබඳ ඇම- සහ ඇම-වරැ=ෙ> 
ක~=@ලෙ7 පbථම උප සභාප- ද N ෙලmෙර=û ෙබzයා ද මහා පb-සං:කරණවාGෙය& බවට හැෙරන බව& 

ෙප=rR කරන ලද කාලයW. 

 එවැ5 1ශාල &ෂමාව& ෙගෙන=නට ෙ†| Nෙ7 Iමන සලකා බැ¶R ද? ෙබzයාෙ> චzතපදානය <∆ ඒ\ 

නW3 (Amy Knight) ට අrව, 1953 මාU| 27 වැ5දා &ෂමාව, අභÑ=තර කට4| óhබඳ අමාතÑාංශෙ7 ඉ[¶ම 
පzG ඔ^ 1@=ම සRමත කරන ලcද, නව, <බර[ මාවතක යන ෙබzයාෙ> «=තනය ද&වන ෙcශපාලන óයවර 

මාලාවක ෙකාටසX. අෙන& අය ෙ: ඔ^ ද :ටා<=ෙ> මරණෙය= පf බල අරගලෙ7 ෙය9 @ûෙ7ය. ඒ 5සා 

ෙමෙ: ෙcශපාලන අවදානR ගැQෙR ඉහළ යෑමට ඔ^ ද සහභා»ව @ûෙ7ය. &ෂමාව 4&- සහගත Xäම 
óáස ෙබzයා 1@= මධÑම ක\ïෙm බල ම§ඩලය ෙවත මාU| 24 වැ5දා |§πව& යැBය. îලා>වල @ûන 

2,526,402 ක @රකරැව= ෙව-= “1ෙwෂෙය=ම අන|රැදායක අපරාධකාරය=” @û=ෙ= 221,435 & පමණ& 

යැW, සහ ඒ බ^තරය 1ෙwෂ කඳ~රැ |ළ රඳවා @ûන බව එW= ඔ^ පැහැG< කෙ ය. @රකරැව=ෙ> Ç} 
මහE බ^තරෙය= රජයට X@A තUජනය& නැතැW Xයා දැ´ 1w\ත ෙලසX= වරද óhෙගන ඔ^ Xයා 

@ûෙ7ය. පමණට වැ´ රƒඳ~Rකරැව= 5සා ඇ- තදබදෙය= සහ ෛනසU_කව ආRබාR කරගත ෙනාහැXයාව 

යන සාධක ෙදකම ෙ†|ෙව= ද§ඩ පcධ-ය 5දහ: Xäම සඳහා 1ශාල &ෂමාව& වැ´ෙය= ඵලදායක ෙmයැW 

ඔ^ �ය.  2

 îලා> පzපාලනය එ=න එ=නම Aãකර BෙR කාරණය ගැන 1950 ගණ= Çල 5තර සඳහ= ෙකzණ. 

:ටා<=ෙ> මරණයට ෙපර '}[ ෙල@= óhෙගන -yණ කඳ~රැ වල අU≥දය, ෙR මාU| 27 &ෂමාව óhබඳව 

අÃE එhයX= ෙප=වW. ෙR 1ශාල ඒE අUධ &ෂමාව 5ෙmදනය Xäමට, :ටා<=ෙ> අrපbාÕ-කය= 1ය හැX 
Nව=ට ආU≤ක ෙම=ම ෙcශපාලන ෙ†| ද -©ණ. îලා> තදබදය සහ සRñUණෙය=ම අකාUය&ෂම යැW 

ඔ~= දැන @ûයහ. 

 ෙවනE අව:ථාවල 9 ෙම=ම ෙමa 9 ද, :ටා<= ∫ව|= අතර @ûන තා& ක[ නව රƒ´ක[ óයවර 
X@ව& ගත ෙනාහැX 1ණ. ඉ-හාසඥ ෙම0s ෙල1= (Moshe Lewin) -තට ගැලෙපන ෙල@= වර& දැ& N පzG, 

ආඥාදායකEවෙ7 අවසාන වසර Xaපෙ7 9 @ය[ල “එRබාR කර ක[ තබා ගත හැX ෙලසX= මºකරණයව” 

-©ණ. 

 :ටා<=ෙ> මරණෙය= පfව ~වද, සැබැ1=ම @ය[ල කළ හැX Nෙ7 නැත. කMමෙ7 a|මත :වභාවෙ7 
පbධාන 1=Gතය= N—පb-ෙර0ධ කට4| වලට @රගත කරන ලද ෙcශපාලන @රකරැව=— &ෂමාෙව= වා@ය& 

ලබ=නට අසමE Nහ. ෙcශපාලන @රකරැව=ව &ෂමාෙව= ඉවE Xäම 5සා 1ෙwෂ îලා> කඳ~රැ N ෙරuලැ> 

(Rechlag) සහ :ෙටÕලැ> a @රකරැව= අතර කැර< සහ උcෙඝ0ෂණ Xaපය& @cධ Nහ.  3

 ෛවදÑවරැ=ෙ> Iම=ත®ණෙ7 9 4&-ය අවගමනය Bම 5සා ඒ Iම=ත®ණකරැව=ම 1=Gතය= B @ûන 

බවE, සහ ඔ~=ෙ> පාෙප0uචාරණ “QතÑාrªල ෙනාවන පbwන XäෙR කMමයX=,” එනR වධaංසාවට ල& 

Xäෙම= යැW හැෙම0ම දැන @û ආකාරෙය= ලබාග=නා ලදැW අෙÕb[ 4 වැ5දා ‘පbාmඩා' a 5ෙmදනය ෙකzණ. 
ෙR óhගැQෙR වැදගEකම තවE 1ස[ කර ද&වන ලcෙc දව: Xaපයකට පfව මධÑම ක\ïව 1@= “රාජÑ 

ආර&ෂක ෙ:වා 1@= උ[ලංඝනය කළ QD=,” යන ෙය0ජනාව සRමතෙය5. එW= පැහැG<වම ෙපQ _ෙ7 

ෛවදÑවරැ=ෙ> Iම=ත®ණය ^දකලා @ABම& ෙනාවන බවW. එෙ:ම වසර ගණනාව& -:ෙ: ආර&ෂක ෙ:වා 

1@= ඔ~=ෙ> බලය අපහරණය කර\= @û බවE සහ QතÑාrªල ෙනාවන කට4|වල 5යැœ @û බවEය. 
ෙR කMම දැ= පb-&ෙãප කර=ෙ= යැW සහ ෙපා¶@ෙ7 පමණට වැ´ බලය අπ කර=ෙ= යැW ප&ෂය Xයා 

@ûෙ7ය. ෙR පbකාශ 5සා හටගE බලාෙපාෙරාE|ව වහාම ඉමහE පb-චාරය& ප|රව=නට සමE Nෙ7ය. 

'නරැEථාපනය උcයාචනය කර\= @ය දහ: ගණන& උසා1 ෙවත එ&ෙරා& ෙව=නට පට= ගEහ. 
1ෙwෂෙය=ම ඒ 1ෙwෂ කඳ~රැ |ළ @û @රකරැව=, මාU| 27 වැ5 &ෂමාෙm –\ත සහ වරණාEමක N 
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:වභාවය ගැන ෙනාඉව@<මEව @ûයහ. Çරකරැව= අතර පැව- කලබැගෑ5ය සහ පcධ-ය 'රා පැ- -yණ 
අU≥දය ගැන ඔ~= ඉතා ෙහා—= දැන @ûයහ. ඒ 5සා Çරකරැව= හා අණෙදන 5ලධාä= ෙවත සරලව හැෙරන 

ඔ~= 5යම óhපැ9ම සහ වැඩ Xäම පb-&ෙãප කර=නට Nහ. 1953 මැW 14 වැ5දා @රකරැව= 14,000 කට 

වැ´ සංඛÑාව& ෙනාz[:& @රබ=ධනාගාර පcධ-ෙ7 11ධ අංශ 1@= වැඩ වUජනය& සං1ධානය කර, 11ධ 
ජා-ක ක§ඩායR ව<= එන 5ෙය0ßතය= 4| ක\ï හදා ගEහ. ඒවාෙ7 4&ෙUන සහ බා[û& ෙcශ ව<= ආ 

ජනතාව පbධාන “\කා රඟපාන ලදහ. වැඩ Gනය& පැය නවයකට අπ Xäම, ඔ~=ෙ> ඇàRවල දැ&ෙවන 

ෙ[බ[ ඉවE Xäම, ඔ~=ෙ> ප~ෙ[ අයව}= සමඟ සRබ=”කරණයට -© තහනම ඉවE Xäම, @ය} 

ෙතාර|රැ සපය=න=ව ඉවE Xäම, සහ ෙcශපාලන @රකරැව= ෙවතට ද &ෂමාව ලබා 9ම, යනාGය 
@රකරැව=ෙ> පbධාන උcයාචන අතර Nහ. 

 ඉං»ú@ චර'රැෂෙය& සහ පb@c¢ෙ7 óhගැෙනන ජනතා හ|ෙර& යන ෙච0දනාෙව= ෙබzයා අE අඩංîවට 

ගEෙEය යන, 1953 ê< 10 වැ5දා 5ල 5ෙmදනය, ෙමා:කm |ළ යR ෙවනස& සැබැ1=ම හටෙගන ඇතැW යන 
@රකරැව=ෙ> හැ‘ම තහ~රැ කරන ලද 5සා ඔ~= තම=ෙ> උcයාචන ගැන වඩාE දැ´ :ථාවරය& ගEහ. 

වැඩ වUජනය තවE වැ´ෙය= පැ-ර ය=නට 1ය. ê< 14 ෙවc9 ෙවාUIටා (Vorkuta) @රබ=ධනාගාර පcධ-ෙ7 
@රකරැව= 12,000 කට වැ´ සංඛÑාව& වැඩ වUජනෙ7 5යැœ @ûයහ. තEවය ෙවන: අතකට හැä ඇතැW 
සහ-ක කරන ලද සංඥාව& Nෙ7 අ¢කාä= නැවත නැවතE පහර 9ම ක[ දම\= @රකරැව= සමඟ ෙ&ව[ 

කර=නට පට= ග5c9ය. 

 1953 _Rහානෙ7 @ට 1956 ෙපබරවාz මාසෙ7 1@වැ5 ප&ෂ ෙකාංගúසය ද&වාම 1ෙwෂ රƒඳ~R කඳ~රැ 

|ළ 1ය~[ සහගත තEවය= බ^ල ෙල@= පැ-ර පැව-ණ. කසක:තානෙ7 කරග=ඩා අසල ෙක=_U (Kengir) 
a :ෙටÕලැ> @රකඳ~ෙU ෙතවැ5 අංශය |ළ වඩාEම 1ශාල සහ 9Uඝ කාලය& පැව- කැරƒ[ල 1954 මැW 

මාසෙ7 පට= ගැ5ණ. එය Gන හතhහ& 'රා පැව-ණ. එය නවEවන ලcෙc අභÑ=තර කට4| අමාතÑංශෙ7 

1ෙwෂ බලකාය 4ද ටැංX සaතව කඳ~ර වටලෑෙම= පfව පමá. @රකරැව= 400 & පමණ අE අඩංîවට 
ගැ5ණ. ඔ~නට නැවත @රද¬වR 5යම Nහ. පb-ෙර0ධෙ7 නායකය= N ෙකා\සෙR ඉ-z සාමාßකය= හය 

ෙදනාව ෙව´ තබා මරා දමන ලG. 

 :ටා<=ෙ> මරණය 5සා සැබැ1=ම තEවය= ෙවන: B ඇතැW ද&වන ලද අෙනIE සලIණ Nෙ7 1953 
සහ 1954 වැඩ වUජක @රකරැව=ෙ> උcයාචන ව<= Xaපය& ඔ~නට ලැæම |h5; වැඩ දවෙ: පැය ගණන 

නවය& ද&වා අπ කරන ලG, සහ @රකරැව=ෙ> ∫වන îණEවය G4J Xäම සඳහා වැදගE óයවර ගැ5ණ. 

 1954-55 |ළ 9, ෙබzයා අE අඩංîවට ගැQෙම= පfව සහÇ<= පb-සං1ධානය B -© රාජÑ ආර&ෂක 

හÇදාවල ඉමහE බලය සැලXය 4| ෙලසX= ෙවන: කරන ෙමෙහ4R ගණනාව& රජය 1@= කරන ලG. 
ෙට÷ාWX (troiki) —රහ: ෙපා¶@ෙ7 @ය} නπ 1භාග 15wචය කළ 1ෙwෂ උසා1— සRñUණෙය= 

Öෙල0Eපාටනය කරr ලැæය. රහ: ෙපා¶@ය :වායEත ඒකකය& හැûයට පb-සං1ධානය කර, එය රාජÑ 

ආර&ෂාව සඳහා ක\ïව, නැEනR KGB  (Komitet Gosudarstvennoi  Bezopasnosti) යැW නR කරන ලG. 

:ටා<=ෙ> මරණයට ෙපර එතැන ෙ:වය කළ ózෙස= පෙහ= එක& ද&වා ◊cධකරණය කර එය ජනරා[ 
ඉවා= ෙසෙර0m (Ivan Serov) ෙ> අ¢කාzය යටතට පEකරන ලG. ඔ^ෙ> ද&ෂතා වලට ඇ|ළE Nෙ7 4ද සමෙ7 

9 11ධ ජනවාU_ක ක§ඩායR óටමං XäෙR ෙමෙහ4R අ”&ෂණයW. 5Xටා කෘwෙචmෙ> සගෙය& N 

ෙසෙරාm ෙප=rR කෙ  තවමE අ¢කාä බලතල දරන ලද aට' නායකය= ෙබාෙහාමය& තවමE බලෙ7 @ûන 
සංකMා=-ක 4ගයක පැව- ෙනාපැහැG< තEවයW. රජය 1@= තවE අUධ &ෂමා 5ෙmදනය කෙ ය. “හ|ර= 

සමඟ හ~[ Nවා,” යන ෙච0දනාෙව= @රගතව @û @ය[ල=වම සහ 4cධෙ7 ජUම= 4ද @රකරැව= හැûයට 

ඉ-zව @û සංඛÑාව 1955 සැÕතැRබU මාසෙ7 9 5දහ: Xäම එW= වැ´ෙය=ම වැදගE NවW. අවසාන 

වශෙය= “1ෙwෂෙය= අවතැ= Nව=,” සඳහා වා@දායක N ෙමෙහ4R ගණනාව& ද ෙගෙනන ලG. ඒ අයට වැ´ 
5දහසX= එහා ෙමහා යෑමට හැXයාවE, එතරR 5- ෙලසX= පz:ථාQය ආඥා පාලන කාUයාල වල 

(Komandatury) <යා පGං« BමE, එතැ= @ට අ5වාUය ෙනාBය. 1955 සැÕතැRබ U මාසෙ7 තහනR <a[ 

Xäෙම= Ç<=ම යහපත& අEපE කරග=නට සමE Nෙ7 ජUම= සRභවෙය= 4| óටමං කරන ලcද~=ය. 

ඉහළ 5ල ම3ටමX= පැව- ජUම=-ෙස01ය3 සාකuඡා ව<= පfව, 1ෙwෂ ජනපද වල රඳවා -yණ (දළ 
වශෙය= 2,750,000 X= 1,000,000 කට වැ´ සංඛÑාවX= 4|) @රකරැව= ෙග= @යයට 40 & එW= 5දහ: 

Nහ. ෙකෙ: ~වE, අ¢කරණ  තහනR ඉවE Xäම, සහ වෘE-මය තEවෙ7 සහ වාස:ථාන අ5වාUය BෙR 

ෙවන:කR @cධ NවE එW= “රජයට පවරා ගE භා§ඩ ආප^ ලැෙබ=ෙ= නැතැW සහ ‘1ෙwෂෙය= අවතැ= 
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Nව=’ ඔ~= කh= @û :ථාන වලට නැවත යාමට අවසරය& නැතැW” Xයන වද= අÃE Q-ෙ7 ෙයදBම 
පැහැG< ෙල@= ද&වන ලG.  4

 :ටා<=හරණය යැW පfව හැ—=ෙවන අUධ සහ කMමාrªල XMයාව<ෙ7 වැදගE ෙකාටස& ෙR තහනR 

ව<= දැ&ෙm. ඒවා XMයාEමක Nෙ7 :ටා<=වාGෙය& N 5Xටා කෘwෙචm යටෙEමය. ඔ^, ඔ^ෙ> පරRපරාෙm 
අ5IE නායකය= @ය[ල= ෙල@=ම, මUදනෙ7 ඉතාමE Aãට XMයා වල, එනR Iලා&හරණය, ◊cධ XäR, 

óටමං XäR සහ ෙව´ තබා මරා දැºR |ළ පbධාන “\කාව& ග=නා ලcෙදX. ඒ 5සා :ටා<=හරණයට ෙහළා 

දX=නට හැX Nෙ7 “1ෙwෂ ක§ඩායමකට අදාළව ජනóbය ෙපෟරැෂෙ7” සමහර පමණට වඩා වැ´ යැW සලකන 

ලද කට4| පමණ& Nෙ7ය. 1956 ෙපබරවාz 24 වැ5දා 1@වැ5 ප&ෂ ෙකාංගúසෙ7 ෙස01ය3 5ෙය0ßතය= 
ඉGzෙ7 කළ ඔ^ෙ> “රහ@ගත කථාෙm” 9 කෘwෙචm ඔ^ෙ> :ටා<=වාදෙ7 ෙහළා දැ�R ඉතා f1ෙws 

ෙලසX= ෙත0රාෙගන -yá. එෙ:ම ප&ෂය 1@= 1917 @ට ග=නා ලද බ^තර D=A ඔ^ පbwන කෙ  නැත. 

:ටා<=වාදෙය= “වÑපගමනය” ගැන Gන වකවාr අrව @c¢ ෙපළගැ:BෙR 9 ද ෙR f1ෙws ෙලසX= 
ෙත0රාගැQම පැහැG<ව ෙපQ ය=නX. ම=ද, ෙR වÑපගමනය 1934 9 පට= ගැrනා යැW XයැෙවW, එය 1932-33 

සාගතෙ7 සÖහකරණෙ7 අපරාධ අEහැර දමා ඇත. ෙR ෙත0රාගැQR |ළ 1=Gතය= ක~රැ= ෙව=ෙ= ද ය=නද 

ෙත0රා ගැQම @cධ B ඇත. 1=Gතය= ෙල@= සැලIෙ§ :ටා<=වා9 මාUගය ෙපාAෙm අrගමනය කළ සහ 
@ය[ල=ම ෙකා\45:3 N අයව පමණX. ඔ~= X@ෙව& සාමානÑ 'රවැ@ය= ෙනාNහ. :ටා<=ෙ> අ-= 

මUදනෙය= A& 1—න ලද 1=Gතය=ෙ> ලැW:|ව ෙකා\45:3වා9=ට පමණ& –මා කර -æෙම=, සහ 

Xෙරාm ඝාතනෙය= පf @cධෙවන ෛඵ-හා@ක @c”= ගැන පමණ&ම අවධානය ෙයාÇ කර -æෙම=, 1917 

@ට සමාජය ෙවත -©ය 4| ප&ෂෙ7 සාÖaක වග�ම ගැන පbධාන පbwනය ‘රහ@ගත කථාව' 1@= මඟ 
හැරBය. 

 රහ@ගත කථාෙව= පfව දැනටමE ෙගන ඇ- –\ත óයවර සRñUණ කරන 5w«ත ෙමෙහ4R 

ගණනාව& @cධ Nහ. 1943-1945 කාලෙ7 9 නා3@ ජUම5ය හා හ~[ Nවාය යන ෙබාරැ ෙච0දනාවට ද¬වR 
වශෙය= óටමං කරන ලද ජනවාU_ක ක§ඩායR ව<= “1ෙwෂෙය= අවතැ=” Nව= සRබ=ධෙය= 1956 මාU| 

සහ අෙÕb[ මාස වල 9 අÃE Q- 5IE කරන ලG. Q- වලට අrව, ෙR ජනතාව “තව AරටE අභÑ=තර 

කට4| අමාතÑංශෙ7 පzපාලනමය ෙස0G@ය යටෙE @∑මට අවශÑ නැත.” එනÇE ඔ~= ෙව-= රජයට පවරා 
ග=නා ලද බπ බාaරාGය නැවත ලබා 9ම& ෙහ0 ඔ~=ෙ> 5වහ= බලා ය=නට අවසරය& ඔ~නට ලැyෙ§ 

නැත. ෙR අUධ ෙමෙහ4R ගැන ඔ~= දැ´ ෙ: ෙක0ප Nහ; @ය} ව=G, ඔ~=ෙ> බπ නැවත ලැæම, සහ 

5වහ= බලා යෑමට ගැන අWD= අEහz=ෙ= යැW පbකාශය= සඳහා අ5වාUය අEස= තැæම ෙබාෙහ0 óටමං 

කරන ලcද~= 1@= පb-&ෙãප කළහ. ෙcශපාලන වාතාවරණෙ7 සහ ජනතාව අතර ජනóbය මෙන0භාවෙ7 අñරැ 
ෙවන:Bම හÇෙm, ෙස01ය3 ආ§πව අÃE සහන ෙගන ආහ. 1957 ජනවාz 9 වැ5දා, 4cධෙය= පf වහාම 

Öෙල0Eපාටනය කරන ලද, óටමං කරන ලද ජනතාවෙ> ජනරජ සහ :වායEත පbෙcශය= යh හàනාගැQමට 

රජය නැවතE óයවර ග-. කMW\යාෙm ටාටාU :වායEත ජනපදය පමණ& යh :ථාóත ෙනාකරන ලG. 

 දශක |නකට වැ´ කාලය& -:ෙ: කMW\ය= ටාටාU 1@= තම 5වහ= බලා යෑෙR අW-ය ෙවrෙව= 

අරගල කර\= @ûයහ. 1957 9 පට= කරාචාW, ක[\&:, බ[කාU, ෙචuනÑ, සහ ඉ=îã යන ජනවාU_කය= 

දස දහ: ගණ5= අාපf එ=නට පට= ගEහ. අ¢කාä= 1@= ඔ~නට X@ව& පහf කෙ  නැත. තම තම=ෙ> 
කh= -© වාස:ථාන ෙවත පැ\ණ ආප^ පGං« ෙව=නට වෑයR කළ óටමං කර ලcද~= අතර සහ 1945 9 

අස[වැ@ පbෙcශ ව<= ෙගනැ1E එa පGං« කරවන ලද රැ@ය= ජනපදවා–= අතර අෙ=ක ගැïR හට ගැ5ණ. 

යR තැනක වාසය සඳහා අW-ය& ලැෙබන (propiski) බලපත®ය& පz:ථාQය ෙපා¶@ෙය= 5IE ෙනාN ෙහW= 

ෙමෙ: ආප^ එන óටමං කරන ලcද~= Çπ&I ෙපෙද:, කඳ~රැ ලෑම, සහ ෙවනE තාවකා<ක 5වහ= අටවා 

ගැQෙම= ∫වE ව=නට පට= ගEහ. එW= ඔ~=ට ගම=බලපත® Q-ය යටෙE (වසර ෙදකක @රද¬වම& 
5ය\ත වරද&) ද¬වR ලැ©ය හැX තUජනය යටෙE :≤ර කා¶නව වාසය කර=නට @cධ Nහ. 1958 ê< 

මාසෙ7 9 ෙගúා:5 (Grosny) නැම- ෙචචනÑාr අගනගරය රැ@යාrව= සහ ෙචuනÑාrව= අතර ෙ[ හලන 

ගැïR @cධ N :ථානයW. ෙනාස=f= සාමය& óaïවන ලcෙc අ¢කාä= 1@= aට' óටමං කරන ලcද~= 
සඳහා වාස:ථාන ඉGකර=නට අරÇද[ ෙව= කරන ලද පfවW.  5

 V. N. Zemskov, “Massivnoe osvobozhdenie spetzposelentsev i ssylnykh” (The mass release of specially displaced and exiled people), 4

Sotsiologicheskie issledovaniya, no. 1 (1991), 5-26.

 J.-J. Marie, Les derniers complots de Staline: L’affaire des Blouses blanches (Brussels: Complexe, 1993), pp. 120 ff.5
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 5ල වශෙය= ෙR “1ෙwෂෙය= අවතැ=” යන වU»කරණය 1960 ජනවාz ද&වා පැව-ණ. ෙR Qච සමාජ 
තEවෙය= අවසාන වශෙය= 5දහ: කරන óටමං කරන ලcද~= වrෙ7 4කෙU5ය ජනතාව සහ බා[û& ෙcශ 

ජනතාවW. ඔ~=ෙ> ආපf පැ\⁄ම 5සා Ç^ණ ෙද=නට @cධ ෙවන බාධක හÇෙm 4&ෙUන සහ බා[û& ෙcශ 

ජනතාෙව= බාගයකට වැ´ ózස& ඔ~=ව óටමං කර යැN :ථානවලම පGං« Nහ. 

 îලා> ව<= 1954-55 9 “පb-1ÕලBයවා9=” 90,000 & 5දහ: කරන ලG; 1956-57 9, 1@වැ5 

ෙකාංගúසෙය= පfව, 310,000 කට ආස=න සංඛÑාව& 5දහ: Nහ. 1959 ජනවාz 1 වැ5දා ෙවc9 කඳ~රැ |ළ 

ඉ-zව @ûෙ7 ෙcශපාලන @රකරැව= 11,000 & පමá.  ෙR @රකරැව= 5දහ: XäෙR කට4| ෙmගවE Xäම 6

සඳහා 1ෙwෂ 1මUශන ක\ï 200 කට වැ´ සංඛÑාව& කඳ~රැ ෙවත යවන ලද අතර &ෂමා ගණනාව& ද 
Q-ගත කරr ලැæය. එෙ: ~වද 5දහ: Xäම යr 'නරැEථාපනය සමඟ සමාන Nෙ7 නැත. 1956 සහ 1957 9 

60,000 කට අπ ජනතාව& පමණ& යR X@ ආකාරයක සමාව& ලැæ @ûයහ. මහා බ^තරයට තවE වසර 

ගණනාව&, සමහර 1ට දශක ගණනාව& පවා 'නරැEථාපන සහ-කය ලබාගැQම සඳහා බලා @û=නට @cධ 
Nහ. එෙ: නÇA, 1956 යන ‘වසර ආප^ පැ\⁄ෙR වසර’ හැûයට ෙපාA ජනතාවෙ> මතකෙ7 ඇ™ _ෙ7, වැ@< 

ෙගúා:ම= 1@= ඔ^ෙ> “@ය[ල ඉIEව යr ඇත,” (All Things Pass) නR ඔ^ෙ> නවකතාෙm අගය කළ හැX 

ෙල@= 1:තර Xäම 5සW. ඔ~=ෙ> මහා ආපf යෑම óhබඳව රාජÑ 5ෙmදන සලකc9 එය Ç}ම5=ම 5හඬ 

ෙලසX= @cධ NවX. එෙ:ම ඒ සමඟ අEවැ[ බැෙඳ=ෙ= \<යන ගණනකට X@A දවසක ආපf එ=නට 
ෙනාහැXW යන අවෙබ0ධයW. එය මහE ජනතාව& දැ´ වÑාªලEවයට පE කරන ලcෙද= '}[ සමාජෙ7 සහ 

ආචාර ධාUºය «Eතෙm» කRපනය& පට= ගැ5ණ. එය ෙදපැEතකට ෙබAන සමාජයක ෙ‹දQය ගැïමW. 

<´යා ›ෙකාm:කායා (Lidia Chukovskaya) <∆ පzG, “රැ@යාrව= ෙද ෙදෙන& එXෙනකාෙ> ඇ: ව<= Çණ 

ගැfණහ: අෙය& @රගත කළ අයW, අෙනකා @රගත N අයW.” එවැ5 තEවයකට Ç^ණ පා @ûය 9, “1ෙwෂ 
ක§ඩායමකට අදාළ ජනóbය ෙපෟරැෂය” පැව- කාලෙ7 1මUශන සඳහා ෙයාදාගE QතÑාrªල ෙනාවන කMමෙmද 

භා1තා කළ ෙහ0 සමාජවා9 Q- කැfi 5ලධාä= නπ මඟට ෙගෙන=න යැW උcයාචනය කරන ඒ�ය 'cගලය=ට 

ෙහ0 ක§ඩායR වලට එකඟ ෙනාBම අ¢කාä=ෙ> Ç[ පb-චාරය Nෙ7ය. ප&ෂෙ7 පාලනෙය= 4| ෙකා\සR 
ව<= පමණ& එය ඉ[ලා @∑ම ඔ~නට හැX එකම කMමය 1ය. ෙcශපාලන අ¢කාz= 1@= Ç[ තැන Gය 

4EෙE ප&ෂ සාමාßකය=ට සහ ෙසා[දාAව=ට යැW පැහැG< කර\= උසා1යට සමාව ගැන උපෙද: යැNහ. 

◊cධ XäR @cධ Nෙ7 නැත. 

 ෙcශපාලන @රකරැව= 5දහ: Xäෙම= පfව, පwචාE :ටා<= îලා> |ළ රƒඳ~Rකරැව= අπ B _යහ. 

එය නැවත :ථාවර Nෙ7 1950 ගණ= අග සහ 1960 ගණ= Çල 9 @රකරැව= 900,000 ෙදෙනI පමණ 

සංඛÑාවX=. Ö<ක වශෙය= සාමානÑ අපරාධකාරය= 300,000 & ද, නැවත වරදට හf N 9Uඝ කා¶න @ර 

ද¬වR 1—න 600,000 & N f} අපරාධකාරය= ද කළ වරදට ඉතාමE වැ´ ෙලසX= පැනෙවන ලද @ර ද¬වR 
1—\= @ûයහ. ජනපදකරණය සහ ඈත උ|ෙU සහ නැෙගනaර ෙපෙද:වල :වාභා1ක සහ ඛ5ජ සRපE 

පbෙය0ජනයට ග=නා ÖලාරRභක “\කාව îලා> ව<= මැ� ය=නට පට= ගැ5ණ. දැවැ=ත :ටා<=වා9 

@රබ=ධනාගාර ෙහ\aට Iඩා ඒකක බවට කඩා ෙව= කරන ලG. îලා>වල “ෙග0¶ය ල&ෂණ ද ෙවන: Nහ. 
නැවතE ෙබාෙහ0 කඳ~රැ U.S.S.R. a 4ෙර0gය පැEෙE óaïBම පට= ගැ5ණ. අෙන& සමාජවල දX=න ට 

ලැෙබන සාRපbදාWක අරÇණ ෙලසX=ම පwචාE :ටා<= 4ගෙ7 @රගත XäR @cධ Nහ. එනÇE සාමානÑ Q- 

කMමයX= ෙවන: ෙවන ල&ෂණ එa තව AරටE තබා ගැ5ණ. 1û= 1ට 11ධ ක§ඩායR, බලෙ7 @ûන අය 
1@= ඒ කාලෙ7 මැඬල=නට ෙපQ @ûන කාරණා අrව, ෙR සාමානÑ අපරාධ වU»කරණයට ඇ|ළE කරන ලG. 

1960 9 පbඥාපනය කරන ලද නව ද§ඩ Q- සංගúහෙ7 වග=- 70 සහ 190 අrව මEපැ= ඇüබැaය, cෙmෂ 

සහගතව ෙcපල 1නාශය, සහ “පරෙප0tත බව” සඳහා :ව[පය& (සෑම වසරක 9 ම හාර ප= @යය&) සඳහා 

ද¬වR 5යම 1ණ. 

 ද§ඩ Q- සRපදානෙ7 පbධාන ෙවන:කR XaපයX= ෙR නÑාෙcශය= සහ &ෂමාව= සRñUණ කරන 

ලG. පළÇ පb-සං:කරණ අතර Nෙ7 1956 අෙÕb[ 25 වැ5දා Q-යW. එW= රƒXයා :ථානෙය= ඉවEව යෑම 

තහනR N 1940 Q-ය Öෙල0Eපාටනය 1ය. ශ¥ම Q- අපරා”මය ෙනාවන ෙල@= ෙවන: BෙR ෙමම පළÇ 
óයවෙර= පfව, තවE අUධ 5Uෙcශ Xaපය& ෙගෙනන ලG. 1958 ෙදසැRබU 25 වැ5දා අrමත කරගE නව 

“ද§ඩන Q-ෙ7 පදනම” ඒවා කMමාrªල කරන ලG. “ජනතාවෙ> හ|ර=” සහ පb-1Õලවා9 අපරාධ” ඇ|}ව 

කh= ද§ඩ Q- සංගúහෙ7 -≥ පbධාන පද ගණනාව& ෙR අÃE Q-ෙය= ඉවE කරr ලැæය. Q-මය වග�ම 

 Zemskov, “Massivnoe osvobozhdenie,” p. 14.6

267



බාර ග=නට @cධ ෙවන වයස අ~රැA දාසෙ7 @ට දහනමය ද&වා ඉහළ දමන ලG. පාෙප0uචාරණ ලබාගැQම 
සඳහා වධaංසා සහ පbච§ඩEවය භා1තය Q-1ෙර0” කරන ලG. අපරාධ ෙච0දනාව& ලබන ජනතාව 

1මUශනෙ7 සෑම අGයරක 9 ම ෙපQ @ûය 4| N අතර, නπෙm 1:තර ගැන දE Q-ඥෙය& ලබාගැQෙR 

අW-ය& ද ලැ©ණ. වÑ-ෙUක අ[පය& හැෙර=නට @ය} නπ මහජනතාව ඉGzෙ7 1භාග Nහ. එෙ: ~වE, 
1960 ද§ඩ Q- සංගúහය 1@= ෙcශපාලන සහ අW´යෙලාßමය වÑපගමනෙ7 ඕනෑම ආකාරය& සඳහා ද¬වR 

ෙදන හැXයාෙm වග=- Xaපය& තබා ගැ5ණ. 70 වැ5 වග=-ය යටෙE “රජයට 5=දා කරන ඕනෑම 

ආකාරයක අසතÑ Xයම=…ෙස01ය3 1ෙර0” ෙපbාපගැ=ඩා පැ-äෙR 9 අ[ලා ගැෙනන” ඕනෑම අෙයIට මාස 

හයක @ට වසර හත& ද&වා කඳ~රැ වල @ර ද¬වR ද, එයට පfව වසර ෙදකක @ට පහ& ද&වා óïවහ[ 
Xäම ද D=A BෙR හැXයාව පැව-ණ. ෙස01ය3 1ෙර0” හැGයාව ෙහළා දැ�මට අසමE Bම 5සා කඳ~රක 

වසර |නක @ර ද¬වම& ෙහ0 සමාජ ෙ:වා වැඩ XäෙR D=Aව& Gය හැX යැW 190 වග=-ෙය= Xයා 

@ûෙ7ය. 1960 ගණ= සහ 1970 ගණ= වල 9 ෙR වග=- ෙදක ෙයාදාෙගන '}[ ෙල@= ෙcශපාලන සහ 
අW´යෙලාßමය “වÑපගමන” සඳහා ද¬වR 9ම @cධ Nහ. “ෙස01ය3වාදයට 1ෙර0”” යැW සෑම වසරක 9 ම 

ද¬වR a\ N හාර ප=@ය ගණනක ජනතාෙව= @යයට අ·ව& ෙR වග=- ෙදක යටෙE වරදකරැව= Nහ. 

 ෙcශපාලන තEවය <a[ ෙවන ලද කාලෙ7 9 මUදනෙ7 මතකය= ශ&-මEව -©යද, ∫1තෙ7 îණEවය 
පැහැG<වම ඉහළ ය\= පැව-යද, වාද 1වාද සහ 1රැcධEවය දැ&ෙවන XMයා°< කට4| ඉතා Aලබ Nහ. KGB 
වාUතා ද&වන අ=ද\= 1961 9 “1රැcධවා9=” 1,300 &, 1962 9 2,500 & ද, 1964 9 4,500 & ද, 1965 9 1,300 

& ද, යනා9 වශෙය= @ûයහ.  1960 ගණ= සහ 1970 ගණ= වල 9 'රවැ@ වU»කරණ |න& KGB  a 7

1ෙwෂෙය= සºප ෙස0G@යට පාත® Nහ: ආග\ක f}තරය= (කෙත0<ක, බැÕû:3, ෙප=තෙකා:ත[ ප[<ෙ7 
සාමාßකය=, සහ ෙසව=E-ෙ‚ ඇ‚ෙව=û:3 යනා9=); :ටා<= මUදන වල 9 වැ´ෙය=ම බැට කෑ f} 

ජා-කය= (1ෙwෂෙය= බා[û& ෙcශ ජනතාව, කMW\යාෙm ටාටාUවරැ, ජUම= සRභවෙය= 4| Nව=, සහ 

ෙස01ය3 1ෙර0” පb-ෙර0ධය 1ෙwෂය=ම දැ´ව පැව- බටaර 4&ෙUනෙ7 4&ෙUන ජනතාව යනා9=); සහ 1960 
ගණ= වල 9 වUධනය ෙවන 5Uමාණ°< yc¢ පbජාවෙ> 1ෙර0ධතා වÑාපාරයW.  8

 1957 9 අවසාන වතාවට ආග\ක පැ1cද= ෙවත එ[ල කරන ලද 1ෙර0” ෙමෙහ4ෙම= පfව, (එa 9 @cධ 

Nෙ7 4cධෙය= පfව යh 1වෘත කරන ලද ප[< Xaපය& වසා දැºමW) රජය සහ සතÑලü¢ක ප[<ය අතර 
ගැïම ෙනාස=f= සහවාසය& බවට අπ B _ෙ7ය. óටරû= සහාය සහ ආධාර ලබාග=ෙ= යැW ෙබාෙහ0 1ට 

සැක කරන ලද ආග\ක fÃතරය ෙවතට KGB 1ෙwෂ ෙ:වෙ7 අවධානය වැ´ෙය= ෙයාÇ 1ය. ෙමය ආ=-ක 

සැලX<මE බව& පමණ& Nවා ය=න ෙප=වන දEත Xaපය& ඇත: 1973 @ට 1975 ද&වා බැÕû:3 

ආග\කය= 116 & අE අඩංîවට ගැ5ණ; 1984 9 බැÕû:3 ආග\කය= 200 & එ&ෙක0 @රෙගව[ වල 
නැEනR කඳ~රැ වල @ර ද¬වR ෙගව\= @ûයහ. ඔ~=ෙ> @ර ද¬වR කාලෙ7 සාමානÑය Nෙ7 වසර& පමá. 

 ෙස01ය3කරණයට වැ´ෙය=ම පb-ෙර0ධය ද&වන ලද එ& පbෙcශය& Nෙ7 බටaර 4&ෙUනයW. 1961 සහ 

1973 අතර කාලෙ7 9 ටUෙනාó[ (Ternopil), සෙපාz:@යා (Zaporizhzhia), ඉවාෙන0-ෆ„ෑ=Xm:& (Ivano-Frankivsk) 
සහ <1m යන :ථානය= a 9 පැව- OUN සRපbදාෙ7 A@R ගණන& පමණ ජා-කවා9 ක§ඩායR කඩා දමන 

ලG. ෙR ක§ඩායR වල සාමාßකය= ෙවත පනවන ලද ද¬වR සාමානÑෙය= වසර පහක @ට දහය& ද&වා N 

@ර ද¬වR Nහ. 1940 ගණ= වල 9 මෘග ෙල@= න| කරග=නා ලද තවE පbෙcශය& N <|ෙm5යාෙm 9 
ෙසායා ගැෙනන පz:ථාQය Öලාශ¥ ෙහh කර=ෙ= 1960 ගණ= සහ 1970 ගණ= වල 9 සාෙÕ&ෂව අE 

අඩංîවට ගැQR ඉතා f} පbමාණය& -yණ බවW. 1981 9 සැකයට පාත®ව @û කෙත0<ක ñජකවරැ -ෙදෙන& 

ඝාතනය, KGB  එa අrගතව @ûයා යැW ඉතා පැ හැG< ෙල@= ෙපrනා  ~වද එය දරා ගත ෙනා හැ X තරR 

පbමාණයX= Ióත කරවන ලcද& 5සා @cධ N XMයාව& ෙල@= හැ‘ _ෙ7ය. 

  U.S.S.R. a කැ‰ යාම ෙත&, 1944 9 óටමං කරන ලද, ඔ~=ෙ> :වායEත ජනරජය නැවත X@දා 

:ථාóත ෙනාකරන ලද කMW\ය= ටාටාUවරැ යr :ටා<=වා9 4ගෙ7 gඩාකාä උරැමය& ෙල@= Gගටම 

පැව-ෙ7ය. 1950 ගණ= අග 9, ෙබාෙහාමය& මධÑම ආ@යාෙm පGං« B @ûන ලද කMW\ය= ටාටාUවරැ 1@= 

 Nicolas Werth and Gael Moullec, Rapports secrets soviétiques, 1921-1991: La société russe dans les documents confidentiels (Paris: 7

Gallimard, 1994), pp. 501-503.

 Liudmila Alexeeva, Soviet Dissent: Contemporary Movements for National, Religious, and Human Rights (Middletown, Conn.,: 8

Wesleyan University Press, 1985). This is the most complete synthesis of dissident movements, and the source of most of the data 
provided here.
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(කාලය සැබැ1=ම ෙවන: B ඇතැW ද&වන තවE ල&ෂණය&) ඔ~=ට ආපf මm©ම බලා එ=නට අවසරය 
සහ සාÖaකය& හැûයට @ය[ල=ටම 'නරැEථාපනය a\ 1ය 4| යැW Xයා ෙපEසR වÑාපාරය& පට= 

ගEහ. 1966 9 130,000 & අEස= සaත ෙපEසම ටාටාU 5ෙය0ßත ක§ඩායම& 1@= 1@ |=වැ5 ප&ෂ 

ෙකාංගúසයට බාර A=හ. 1967 සැÕතැRබU මාසෙ7 9 fgbR ෙස01ය3 ම§ඩලෙ7 Q-යX= “සාÖaක ෙÂ0ÅEවය” 
යන වරද අෙහ0@ කර දමන ලG. මාස |නකට පfව අÃE Q-යX=, ගම=බලපත® Q-යට ෙගෟරව කර=ෙ= 

නR ඔ~= කැම- තැනක වාස:ථානය සඳහා ටාටාU ෙවත අවසර ලැ©ණ. ගම=බලපත® Q-ෙය= ඕනෑම තැනක 

වැඩ Xäම සඳහා Q-මය අවසරය& අවශÑ 1ය. 1967 සහ 1978 අතර කාලය |ළ 9 15,000 කට අπ ජනතාව& 

—ටාටාU ජනගහනෙය= @යයට 2 & පමණ— ෙR ගම=බලපත® Q-ය ස'රාල\= ආප^ මm©ම ෙවත එ=නට 
සමE Nහ. කMW\ය= ටාටාU වÑාපාරයට සහාය A=ෙ= ජනරා[ ෙපෙට÷ා _úෙගාෙර=ෙක0 (Petro Grigorenko) 1@5. 
ඔ^ව 1967 මැW මාසෙ7 9 අE අඩංîවට ෙගන මාන@ක ෙර0හලකට යැෙවන ලG. 1970 ගණ= වල 9 එවැ5 

@රද¬වR තවE A@R ගණනක ózස& සඳහා භා1තා Nහ. 

 ෙබාෙහ0 ඉ-හාසඥය= 1@= 1ෙර0” වÑාපාරෙ7 ආරRභය හැûයට ද&වන Gනය පට= ගැෙන=ෙ= 

පwචාE :ටා<= 4ගෙ7 ෙcශපාලන @රකරැව=ෙ> පළÇ මහා පb@cධ නπව පැව- GනයW. 1966 ෙපබරවාz 

මාසෙ7 9 අ=ෙÊ @නයාm:X (Sinyavsky) සහ ∆z ඩැ5ෙය[ යන ෙ[ඛකය= ෙද ෙදනාට @රකඳ~රක 
අróhෙව<= වසර හත& සහ වසර පහ& වශෙය= දπවR a\ Nහ. 1965 ෙදසැRබU 5 වැ5දා, ෙR ෙ[ඛකය= 

ෙදෙදනා අE අඩංîවට ෙගන වැ´ කාලය& ෙනායc9 ඔ~= ෙදෙදනාට සහාය පළකර\= පන: ෙදෙනIෙග= 4| 

ózස& ෙමා:කm a 'wX= ච|රශ¥ෙ7 උcෙඝ0ෂණය& පැවැENහ. 1960 ගණ= a 9 ෙද|= @යය& 1cව|= 

ෙව-= හැAන 1ෙර0ධතාවා9=, (තවE දශකය& ෙගB යc9 එම වÑාපාරෙ7 උuචතම අව:ථාෙm සංඛÑාව 1,000 E 
2,000 E අතර N) රƒ´ක[ ෙල@= ෙවන: N ආකාරයX= 1ෙර0ධතාවය දැ&Nහ. ෙරßමෙ7 QතÑාrªල භාවය 

ගැන තUක කරනවා ෙවrවට ඔ~= ෙස01ය3 Q- වලට, වÑව:ථාවට, සහ U.S.S.R. 1@= අEස= කර ඇ- 

ජාතÑ=තර එකඟතාවය=ට දැ´ ෙ: ෙගෟරවය& දැ&Bම ඉ[ලා @ûයහ. ඔ~=ෙ> 1ෙර0ධතා XMයාව=ද එෙ:ම 
@cධ Nහ. එනR පතාල ක[<ය& හැûයට සැලX[ලට පාත® Bම ඔ~= පb-&ෙãප කළහ, ඔ~=ෙ> අකෘ-ය සහ 

හැ@ෙරන ආකාරය ගැන ඔ~= ඉතා 1වෘතව @ûයහ. ජාතÑ=තර මාධÑ සමඟ සහාෙය= කට4| කර\= 

ඔ~=ෙ> XMයා දැ=BR කර\= මහජන අවධානය& Gනාග=නට සමE Nහ. 

 ෙස01ය3 ෙcශෙ7 මහE බලය සහ 1ෙර0ධතාවා9= ෙද|= @යයකෙ> අසමාrපා-ක අරගලෙ7 9 

ජාතÑ=තර මතෙ7 ගැRම ඉතා වැදගE 1ය. 1ෙwෂෙය=ම 1973 9 බටaර 9 ඇෙල&සැ=ඩU ෙසා[aQ3@ය=ෙ> 

“îලා> ෙකාෙදm රƒස” (Gulag Archipelago) පbකාශනය Bෙම= පfව ඔ^ව හ5කට ෙස01ය3 ෙcශෙය= óïවහ[ 

කරන ලG. ඉතාමE Iඩා fÃතරයකෙ> XMයාකාäEවය 5සා වසර Xaපය& ඇ|ළ 

ත 9 U.S.S.R. a මාrsය අWD= පbධාන ජාතÑ=තර සැලX[ලකට පා ත®  1ය. එය 4ෙර0පෙ7 ආර&ෂක සහ 
සහෙය0ගය óhබඳ සRම=ත®ණෙ7 පbධාන 1ෂයය& ද Nෙ7ය. එW= 1975 ෙහ[@=X සRÇ-ෙය= අවස= 1ය. 

සRම=ත®ණෙ7 අවසාන වාUතාව U.S.S.R. 1@= ද අEස= කරන ලcද 5සා, 1ෙර0ධතාවා9=ෙ> තEවය ශ&-මE 

1ය. ෙහ[@=X සRÇ-ය ඔ~= වාසය කරන නගර වල 9 (ෙමා:කm, ෙල5=ගúෑ‚, Xෙයm, 1[5ය:, යනා9) 
óhපැ9ම තහ~රැ කරගැQම සහ මාrsය අWD= උ[ලංඝණය ගැන ඕනෑම ෙතාර|ර& යැBම සඳහා ඔ~= ක\ï 

óaïවා ගEහ. ෙR ෙතාර|රැ එක| කර ගැQම 1968 9 ඉතාමE Aãකර තEවය= යටෙE පට= ෙගන -yá. ඒ 

මාස Xaපයකට සැරය& පbකාශනය කරන ලද “කා¶න @ABR ගැන වාUතාව” (Chronicle of Current Events) යන 

පාතාල සඟරාව& මාUගෙය5. එa මාrsය අWD= ෙහ0 5දහස කඩකරන ඕනෑම අව:ථාව& ගැන සටහ= 1ය. 

ඒ අrව U.S.S.R. a මාrsය අWD= ඉතා ඉ&මá= ජාතÑ=තර 5ä&ෂණයට පාත® 1ය. එW= රහ: ෙපා¶@ය 
වගXව 4| ෙලසX= පවEවා ගැ5ණ. ෙරßමයට එෙරa Nව= f'@cධ 'cගලය= බවට පEෙවc9 ඔ~= අE 

අඩංîවට ගැQම X@ෙවIටE ෙනාදැQ කරෙගන යෑම ෙනාහැX 1ය. ඔ~=ෙ> ඉරණම ගැන ෙතාර|රැ ඉතා 

ෙmගෙය= óටරට පැ-ර යා හැXයාව පැව-ණ. වඩා වැදගE ෙලසX= @cධ Nෙ7, එa 9 ෙපා¶@ෙ7 හැGයාෙm 
රටාව= ඉ&මá= රජෙ7 ෙනාස=f= තEවය= සමනය කරග=නට ඉGzපE Nව= සමඟ සRබ=”කරණය 

BමW. 1973-1976 කාලයට වැ´ෙය= අE අඩංîවට ගැQR 1968-1972 කාලය සහ 1979-1982 කාලෙ7 9 දX=නට 

ලැෙü. ෙcශපාලන ෙ†| 5සා 1960-1985 වUෂ වල 9 අE අඩංîවට ග=නා ලද ජන සංඛÑාව ගණනය Xäමට 
X@E ෙලසX= ෙනාහැXW. නරකම වUෂ හැûයට සැලෙකන කාලය= a 9 @ය ගණ5= අE අඩංîවට ගE අය 

ගැන ලැW:| 1ෙර0ධතාවා9= 1@= සපයW; 1970 9 “කා¶න @ABR ගැන වාUතාව” ද¬වR 106 & වාUතා 

කෙ ය, “ආර&ෂක ෙමෙහ4ම& හැûයට” Xය\= මාන@ක ෙර0හ[ වලට බලහEකාරෙය= ඇ|ළE කරන 
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සංඛÑාව 21 & Nහ. 1971 9 “කා¶න @ABR ගැන වාUතාව” ද&ව=ෙ= අE අඩංîවට ගE සංඛÑාව 85 & සහ 
මාන@ක ෙර0හ[ වලට යවන ලද සංඛÑාව 24 & හැûයටW. 1979-1981 කාලෙ7 9, ජාතÑ=තර වශෙය= 

මැGහEBR -©ය 9, එවැ5 ෙච0දනා යටෙE 500 & පමණ ජනතාව අE අඩංîවට ෙගන ඇත. 

 1ෙර0ධතාවාදය යන පbපංචය රƒ´ක[ 1රැcධEවය දැ&BමX. එW= ෙcශපාලනය ගැන Ç}ම5=ම ෙවන: 
අදහස& Xයා පෑම& 1ය. එනR සාÖaකEවය ෙවrවට ඒ�ය 'cගලEවය ඉGzපE XäමW. ඒE හැම 1ටම 

5දහ: භාෂණයට සැම 1ටම 1රැcධ N ආ§πව& -yණ, 1ෙwෂෙය=ම ඔ~=ෙ> අදහසට ෙවන: මත 

දැ&BෙR 5දහස& ෙනාN රටක, එවැ5 පbපංචය& ෙපාAෙm සමාජය ෙවත මහE බලපෑම& ෙනාකර=නX. සැබෑ 

ෙවනස හටගEෙE ෙවන තැනකW. සං:කෘ-ක සහ සමාජමය ෙල@= 11ධ N :වායEත පUෂදය= |ළ 1960 
සහ 1970 ගණ= වල 9 වUධනය B, 1980 ගණ= ෙවc9 තවE වැ´ වUධනය Nෙ7 ෙcශපාලන එ¶3වා9= එක 

පාUශවය& 1@= අවෙබ0ධ කරගEෙE 1950 ගණ= තරR රƒ´ක[ N ෙවන:කR නැවත වතාව& දැ´ 

වැදගEකමX= 4| බවW.
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සමා$%ය 

	 ඉහත ප%&ෙ(ද ව+, U.S.S.R. . රාජ2 ප3ච5ඩ7වය ගැන අ=7 ෙහ>දර? @AB @CවD ඉE%ප7 කළ 

බවD ෙහI ෙසIKයL ෙරMමෙO PQ බාගය Rළ S ආ5Uව KC, ෙගන Vය මWදXය කටZR [මන ආකාරෙය, 

\වාදැ] අැඟ_මට වෑයමD කර නැත. aෂණෙO තරම සහ වWධනය දැනග,නට eරාෙQඛනාගාර Kවෘත කරන 

ෙතD බලා Ci,නට Cjධ ෙනා\ ඉkහාසඥය, KC, යB කාලයක Cට ඒවා ගැන ෙසායා බලා ඇත. අෙනD 
අතට, eරාෙQඛනාගාර Kවෘත @Aම pසා පෑෙද,ෙ, ප3ච5ඩ7වය ගැන කාල වකවාq අrව Cjs, Eගහැෙරන 

t>ෙවලD හැSමට සහ එ. KKධ ආකාරය, සහ ප%මාණය ගැන KvතරයD සපය,නට]. ඒ අrව, ක>, 

සඳහ, ප%&ෙ(ද R>, ඉE%ප7 කරන ලද කx සටහන KC, ප3ච5ඩ7වය ෙයාදා ගැXම, එය නැවත නැවත7 
Cjධ _ම, සහ KKධ පyzB යටෙ7 එ. අWථය ගැන ඇCය ZR මහ7 ප3|න රා}ය හදාගැXමට PQ tයවරD 

සපය]. 

 එයාකාරෙය,, ෙB පWෙOෂණය යr බට.ර සහ රැCයාෙ? යන ෙදෙDම පට, ෙගන දශකයD eරා 

පැවැ7ෙවන Kශාල ව2ාපාරයක ෙකාටස@. eරාෙQඛන අWධ ෙලC, Kවෘත _ම7 සමඟ, ඉkහාස ෙQඛන 
අධ2යනෙO අසාමාන2 ත7වය, Rළ උපEන ලද එD ආකාරයD සමඟ, අ=k, ලැෙබන ද7ත බාරගැXම සඳහා 

ඉkහාසඥය, KC, උ7සාහ කරÄ, Cik. දැ, වසර @.පයD kvෙv, ඉkහාසඥය, @.ප ෙදෙනD, 

Kෙ|ෂෙය,ම රැCයාව Rළ ප3කාශනය කරÄ, පවkන Kvතර pසා ඒවාෙය, ෙවන7 අධ2යන සහ K|වKද2ාල 
පාඨමාලා වලට පදනB ලැÇ ඇත. සමහර DෙÉතÑ Rල KමWශන අෙනD ඒවාට වැÖෙය, ෙහාÜ, Cá _ ඇත. 

Kෙ|ෂෙය,ම රàඳâB කඳâරැ, ආ5Uව සහ ගBබද වැCය, අතර ගැxB, සහ ආ5Uෙ? ඉහළම pල මLටB 

අතර äරණ ගැෙනන ලද ආකාරය ගැන. _. එ,. ෙසBvෙකා? (Zemskov) සහ එ,. çගා] (Bugai) යනා S, 
vටා+,වාS ZගෙO Cjධ \ tටමං @AB සංඛ2ාව ගැන ගණනය @Aමට උ7සාහ කර ඇත. රැCයාෙ? _. è. 

ඩැpෙලා? (Danilov) සහ ඉතා+ෙO ඒ. ගêැCෙයIC (Graziosi) KC, ගBබද වැCය, සහ නව ෙරMමය අතර ගැxB 

EV, Eගටම පැවäම ගැන ඉvමR කර දDවා ඇත. මධ2ම කÄxෙ? eරාෙQඛන Kමසා බලÄ, ඕ. íෙල?pZD 

(Khelvnyuk) KC, ෙකìB+, Rළ “පළP කවය” ඇRලත @ìයාකාA7වය ගැන වැදග7 එ>යD එQල කරන 
ලjෙjය. 

 එවැp පWෙOෂණ මත පදනB කරගpÄ,, මෙñ වෑයෙම, උ7සාහ කර,ෙ, 1917 වසෙර, පyව Eග 

හැෙරන කාලෙO U.S.S.R. . ප3ච5ඩ7ව චකì සාමාන2යD බවට ප7 \ ආකාරය දැD_මට]. තවම7 සටහ,ගත 
කළ ZR ඉkහාසයD ෙලC, පවkන ෙසIKයL ZpයනෙO සමාජ ඉkහාසෙO හදවත Rළ ෙB ප3ච5ඩ7ව චකì 

පවä. ෙB ඉkහාසෙO වඩා7ම ෙíදXය පැkකඩ KමWශනය @Aමට ක>, ග,නා ලද වෑයB මත ෙගාඩනඟÄ,, 

ප3ච5ඩ7වෙO සහ මWදනෙO KKධ ආකාර, ප3ාෙයIVකව Cjධ \ ෙjවQ, සහ K,Eතය, \ ක5ඩායB ගැන 
වැÖෙය,ම පැහැE+ව ෙගනහැර පා,නට හැ@ öලාශõ මම ෙයාදා ග7ෙතÄ. “CයQල,වම ෙවÖ තබා මරා දැÄය 

ZR” යැ] @යැâණ ඒ7 ඔâ,ව ෙබාෙහI Kට Cරගත @Aම පමණD Cjධ \ ෙම,ෙෂKD එE%වාS, 

සBබ,ධෙය, ෙලp,වාS සංවාද වල kz අ,තවාS ප3ච5ඩ7වය; ආහාර කැඳâB කා5ඩ KC, ෙගන Vය 

අසාමාන2 ප3ච5ඩ7වය, එනB වසරකට7 වැÖ කාලයD NEP  ප3kප7k වචනාWථෙය, පැවkය S tiසරබද 
පළා7 තවම7 තÑvත ෙලC, ෙමෙහය_ම; එෙvම පරvපර ෙලස@, එක පැ7ත@, Kශාල වශෙය, සාö.ක 

අ7 අඩංûවට ගැXB රà+ පැkර යjS තව7 පැ7ත@, “CරෙගවQ .v @Aම” සඳහා Kශාල t%සD ෙවත 

Dෂමාව ලබා Sම7 යනාEෙO පරvපර KෙරIධය, සහ අසංvüකතා ෙB öලාශõ ව+, ෙහ> කරr ලබ]. ෙයාදා 
ග,නා ලද ප3ච5ඩ7වෙO සහ මWදනෙO ආකාර t>බඳ, ප3ාෙයIVකව කරන ලද කටZR සහ එ. ප%මාණ ගැන 

KමWශනය e†Q @AමD, සහ මහා aෂණෙO අWථය ගැන ෙතාග ෙQඛනයD ෙB KKධ Kෂම \ Cjs, R>, 

ලැෙ°. 

 vටා+,ෙñ මරණය දDවා එවැp ප3kප7k EV, Eගටම පැවäම සහ U.S.S.R. . සමාජ ඉkහාසයට එ], 

Cjධ \ äරණා7මක බලපෑම, ෙjශපාලන ඉkහාසය ෙදවැp තැනට ඇද දැ¢ම ZDk සහගත කරන ෙvයාවD, 

එවැp KමWශනයක පළP අEයර වල S  පමණ@, ෙපX ය]. ෙමවර නැවත ෙගාඩනැ£ෙB S මම වෑයB කරන 

271



ලjෙj, SWඝ කා•න ෙලC, t>ග,නා ලද ප%Cj¶ සමඟ pතරම අ=7 ප3|න මRකරන මෑත කාලෙO ඉE%ප7 
කරන ලද වාWතාගත සාDß, සං|ෙQෂණය @Aමට]. සාගතය සBබ,ධෙය, CKQ ෙvවකය, අතර පැවk +t 

ගrෙදr, ®ලා . වැඩ වWජන ගැන ප%vථාXය ෙචකා වාWතා, සහ රàඳâB කඳâරැ Rළ Cරකරැව,ෙñ ත7වය 

ගැන ප%පාලන වාWතා වැp zB මLටÄ, එන බ©තර වාWතා CයQෙල,ම ඒ දැÖ ප3ච5ඩ7ව ෙලIකෙO 
සහkකවම පැවk යථාWථය ෙහ>දර? කර]. 

 ෙB අධ2යනය මැද පවkන ප3ධාන ගැට† ෙවත අවධානය ෙයාP කර,නට ෙපර, මWදනෙO සහ 

ප3ච5ඩ7වෙO KKධ චකì නැවත C.@Aම අවශ2ය]. 

 පළP චකìය, 1917 අග Cට 1922 අග දDවා පැවk, පට, ගැrෙ, ෙලp, KC, බලය අQලා ගැXම7 
සමඟ]. එය ඔ© CKQ ZjධෙO අත2වශ2 අංගයD හැiයට áxෙ?ය. ඕපපාkකව හටග7 සමාජ ප3ච5ඩ7වය 

pල ව´හය, ෙවත හරවන ලද ෙකi කාලය@, පyව, එය අනRරැව කටZR කෙ¨, පරණ කìමය කඩා zඳ 

දමන උ7ෙ≠3රකයD හැiයට]. එය 1918 වස,තෙO හැඩ ගැyෙ5 ගBබද වැCය,ට එෙර. උවමනාෙව,ම එQල 
කරන ප3හාරයD KEයට]. රR සහ yá අතර පැවk හPදා ගැටB වලට7 වැÖෙය, ෙB ප3හාරය KC, තව7 

දශක ගණනාවD Rළ පවkන aෂණයට ආකෘkයD සපයන ලE. එ], ෙjශපාලන යා,තÑණය ගැන පැවk 

ජනතාවෙñ භDkය Kනාශ කර දමන ලE. කැè ෙපෙනන ෙලස@, ද@,නට ලැෙබ,ෙ,, ෙකාතරB ඉහළ 
අනRරැදායක ත7වය, kzයද සාක&ඡා R>, t>යමD ෙසායා ගැXම pk ෙලස@, ප3kDෙÉප _ම7, 

ෙරMමෙO බලය ඉතා අQප ෙලC, පැවäම7, @යා Ci ඉලDක ව+, ෙවන මාWගයක යෑම pතර Cjධ _ම7 

යනාEය]. Kෙ|ෂෙය,ම ෙබාQෙෂKDවාS,ෙñ vවභාKක ÄතÑ පාWශවය යැ] Ckය හැ@ ක5ඩායම \ වැඩ 

කරන පංk වලට එෙර.ව ග7 මWදXය ෙමෙහZB එයට සාDß සපය]. ඒ අrව බලjS ෙකìා,vටා± කැරàQල 
යr මඟ එන Cjs, ගැන පැහැE+ සංඥාව@. පළP චකìය yá හPදාව පරාජය @Aෙම, ෙහI NEP ෙගන ඒෙම, 

පyව නැවRෙ, නැත. ඒවා හැ≤ අයම KC, aෂණය SWඝ කරග7හ. එය අවස, \ෙO, ගBබද  වැCය,ෙñ 

අවසාන ප3kෙරIධය කැ≥ෙම, පyව, එනB 1922 සාගතෙය, පම¥. 

 1923 Cට 1927 දDවා පැවk ප3ච5ඩ7ව චකì ෙදක අතර ද@,නට හැ@ \ ෙB ෙකi Kරාමය ගැන 

අෙය[ට [මD Ckය හැ@ද? CKQ Zjධය අවස, \වාට පyව රහv ෙපා•CෙO ශõම බලකාය අU කරාK යැ] 

යB සංඥා දැ@ය හැ@ Kය. ගBබද වැCය, සමඟ යB සාම එකඟතාවයD t.xවා ගXK, සහ Xk පjධkෙO 
ප3kසංvකරණ ඇk ෙ?Kදා යැ] Ckය හැ@ \ෙOය. ඒ7 ඒ සහනය, ලැÇමට හැ@යාව kçණ7, රහv ෙපා•Cය 

පැවRණා පමණD ෙනාව ඔâ,ෙñ ප3ධාන කාWයය,, එනB EV, Eගටම පාලනය, ෙහාෙර, ඇ©Bක, Sම, සහ 

රහC, ෙතාරRරැ එකR කරගැXම යනාEය ආරDෂා කරග,නට සම7 Kය. එ. ෙකi බව ගැන පමණD pසා 

Kරාමය වැදග7 ෙව]. 

 පළP ප3ච5ඩ7ව චකìය සල[q \ෙO ඍ∏ සහ ෙපාáෙ? ෙගන Vය ගැxB අrව ෙවjS, ෙදවැ,න පට, 

ගැrෙ, vටා+,වාS ක5ඩායම KC, ගBබද වැCය,ට එQල කරන ප3හාරෙයp. ඉහළ pල මLටB ඇRලත 

පැවk ෙjශපාලන සට, ස,දWභය@p. ෙදවැp ප3ච5ඩ7ව චකìය අදාල Cය† පාWශවය, සඳහා නව 
ආරBභයD හැiයට ද@න ලjද@. ෙjශපාලකය, KC, ක+, වWෂ Rළ S අ7හදා බලා ෙසායාෙගන kπ 

කìමෙ?ද නැවත7 භාKතා කළහ. ප3ච5ඩ7වය එEෙනදා Cjධ ෙව,නD බවට ප7Kය. එය ∫Kතය ෙගවන 

ආකාරයD බවට ප7_ම pසා නව aෂණය තව7 ශතක කාලD eරා Eග හැ%ණ. tiසරබද වැCය,ට එෙර.ව 
Eය7 \ ෙදවැp Zjධය ආ5Uෙ? කටZR කරෙගන යෑම සඳහා ප3ච5ඩ7වය ආයතpක කර kçණ බව 

äරණා7මකම දැD_ය. ෙමය KKධ Kෂම ආකාර ව+, ෙප,වන ලE. ක>, Cට පවkන සමාජ èඩන 

භාKතෙය, සöහකරණය ෙගන ඒම pසා සමාජෙO මRtට යi, සැඟ_ Ci යQ tª ප3ච5ඩ7වය නැවත 

eçáවන ලjෙjය. එය පට, ගැrෙ5 සöහ වශෙය, tටමං @Aෙමp. එය නැ£ එන ෙjශපාලකය,ට තම,ෙñ 
දDෂතා ෙප,Kය හැ@ ෙ?EකාවD \ෙOය. pÉපාදන චකìයට බාධා පPqවන KෙලIèය කìමයD t.x_ම මº,

—çක%,ෙñ වචන ව+, @?ෙවා7, “tiසරබද වැCය,ව හPදාමය සහ වැඩවසB ෙලස@, æරාකන”—අ=7 

ආකාරයක වහQ කìමයD ෙසායා ගැpණ. ෙම], vටා+,වාදෙO වඩා7ම දරැq පWෙOෂණ සඳහා මාවතD 
Kවෘත කරන ලE, එෙvම vටා+, යට7 Cjධ \ සමvත මරණ ප3මාණය, ඉහළම සංඛ2ාවD දDවන ලද 1933 

සාගතය ද CáKණ. ඒ øමාව කරා පැÄණ Ki—ඊ ළඟ අvවැ,න වeර,නට ෙවන7 ගBබද වැCය, ෙනාමැk \ 

Kට, සහ Cරබ,ධනාගාර tA Vය Kට—තව7 ෙකi, වWෂ ෙදකක සාමයD t.xවන ලE. එෙvම ප3ථම වතාවට 
DෂමාවD kzණ. ඒ7 ඒ ෙමාෙහාතD තරB පැවk áලබ +.Q @AB pසා අ=7 ෙනාස,y, ත7වයD 
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උ7පාදනය හැෙර,නට ෙවනකD ඉx ෙනා_ය. උදාහරණයD වශෙය,, tටමං කරන ලද [ලාD අයෙñ 
දරැව,ෙñ CKQ අ]ä, නැවත vථාtත \හ. ඒ7 ඔâනට ආප© Cය pවහ, බලා ය,නට අවසර ෙනාලැzණ. 

 ගBබද වැCය,ට එෙර. Zjධෙය, පyව, 1930 ගණ, සහ 1940 ගණ, වල S එ. ආකාර සහ äව√තාවය 

ෙවනv ෙවÄ, aෂණය ෙවන7 K¶ ව+, ඇkෙව,නට පට, ගැpණ. 1930 වසර අග Cට 1938 දDවා මහා 
aෂණය කාලය Rළ S, vටා+,වාS ZගෙO Cjධ \ P† මරණ සංඛ2ාෙව, Cයයට 85 කට වැÖ සංඛ2ාවD 

නැවත ද@,නට ලැzණ. ෙB වWෂ Rළ S K,Eතය,ෙñ සමාජ සBභවය, ෙබාෙහI Kට ඉතාම7 Äශõව පැවkණ. 

ෙබාෙහI කාඩW අ7 අඩංûවට ගැXම සහ ෙවÖ තබා මරා දැ¢ම Cjධ âව7, aෂණය KC, Cය† සමාජ≈ය 

පyzB ව+, එන K,Eතය, ෙගාáරැ කර ගැpණ. ෙකIටා සB∆Wණ @Aම අවශ2 \ Kෙටක එ], ෙබාෙහාමයD 
.RමතෙO ෙතIරා ගැpණ. aෂණය එ. උ&චතම අවvථාෙ? පැවkය S Cjධ \ ෙB අ,ධ සහ BෙQ&ඡ මWදන 

යr ජයගත ෙනාහැ@ සමහර බාධක pසා රජයට එ. කැමැ7ත ෙයාදව,නට ෙවන7 මාWගයD ෙනා\ බැK, ඒ 

සඳහා Rර, @Aම ෙයාදා ග7තා යැ] ෙපX ය]. 

 මWදන t>ෙවත KමWශනය කරන තව7 ආකාරයD වrෙO එ], බලපෑB Cjධ \ සමාජ ක5ඩායB Eහා 

බැ•ම]. දශක eරාම KKධ පැkකඩ ව+, සමාජ සබඳතා එ,න එ,නම ෙරûලාCකරණය _ෙB S ප3Cjධ ෙනා\ 

අපරාධ ගණනාවD ඇk_ම පැහැE+ කරගත හැ@ෙ?. අවසානෙO සඳහ, කරන ලjද සඳහා Kෙ|ෂෙය,ම 
ෙගාáරැ රෙL සාමාන2 ජනතාව]. 1938 S වැÖ වශෙය, ෙගෙනන ලද Xk P†මp,ම පාෙ« වැඩකරන පංkය 

ෙවත එQල â¥. 

 1940 , පyව, “මහා ෙjශෙ≠3¢ Zjධය” සහ අ=7 »Ä ප3ෙjශය ෙසIKයLකරණය නාමෙය, ඈඳා ගැXෙB S 

මWදන ගණනාවD නැවත පට, ගැpණ. ෙB අවvථාෙ? S අ=7 K,Eත ක5ඩායB ද@,නට ලැzණ
—“ජාkකවාS,” සහ “හRරැ ජනතාව” යන ඔâ, අනRරැව කìමාr ලව tටමං @Aමට ලD \හ. ෙB නව 

රàQෙQ PQ අවvථා 1936 සහ 1937 S ද@,නට kç¥. Kෙ|ෂෙය,ම මා]Bබඩ ෙපෙදv මWදනය කරjS 

ෙකා%යාrව,ව tටමං @Aෙම, එය ෙපX VෙOය. 

 නැෙගන.ර ෙපIල,තය සහ 1939 S බාQiD ෙjශය ඈඳා ගැXම අනRරැව, 1941 වසෙW S Cjධ \ෙO 

“ජාkකවාS çW∏වාø,” Rර, කර දැ¢ම සහ ඒ ඒ y=තර ජනවාWVක ෙකාටv, උදාහරණ හැiයට නැෙගන.ර 

ගැ•Cයාෙව, (Galicia) ෙපIල,ත අයව tටමං @Aම]. Zjධය කාලෙO S ෙB අවසාන ප3kප7k ය äව√ \ෙO 
සB∆Wණෙය, පරාජයD අ7වන අවදානෙම, රට ආරDෂා කරගත ZR දැÖ අවශ2තාවය kzයSය. එ@, එක 

සමvත ජනවාWVක ක5ඩායB ෙලC, tටමං @Aම—ජWම,, ෙචචන2,, ටාටාW, කැQÄDv යනාS— ෙහ>දර? 

කර,ෙ, ද ෙB ෙමෙහZB සඳහා 1930 ගණ, වල S වWධනය කරග7 Kෙ|ßත දැrම]. ප3kප7k ඒ7 Zද 

අâරැá වලට පමණD øමා \ෙO නැත. 1940 ගණ, eරා ඒවා ෙවන7 ආකාර ව+, EV, Eගටම පැවkණ. ඒ 
ෙසIKයL අ¶රාජ2යට අ=k, ඈඳාග7 ප3ෙjශය,. ෙසIKයLකරණය සහ සාමකරණය යන SWඝ @ìයාව+ෙO 

ෙකාටසD වශෙයp. ඒ කාලෙO S ම ෙසIKයL ûලාñ ෙවතට ඇRQ ෙකෙරන මහ7 ජාkකවාS ක5ඩායB pසා 

රàඳâB කඳâරැ ෙලIකෙO ව´හයට සහ සංZkයට දැවැ,ත බලපෑමD ඇk කෙ¨ය. “දÃවB ෙදන ලද ජනතාව” 
pෙයIජනය කළ t%ස සහ ජාkකවාS ප3kෙරIධ සට,කා¢, ඉතා ඉDම¥, ෙසIKයL Cරකරැව,ට වඩා වැÖ 

\හ. 

 ඒ වWධනයට සාමා,තරව, Zjධෙය, පy එන අâරැá වල S ද@,නට ලැçෙ5 අෙ,ක KKධ CKQ 
හැEයාව, ගැන රජෙO ප3kප7k තව7 දැÖ_ම]. එ. ප3kඵලය ûලාñ ජනගහනය කìමෙය, ඉහළ යාම]. එම 

කාලයම සල[q ෙව,ෙ, ûලාñ ජනගහනෙO සංඛ2ානමය වශෙය, ඉහළම අව¶ය ද@,නට ලැÇම7 ûලාñ 

අWπද පට, ගැXම7ය. එය යQ පැන Vය ûලාñ කìමය අභ2,තර ෙනාස,y, ත7ව ගණනාව@, අඩාළ _ 

kÇම සහ ආWüක අකාWයDෂමතාවෙO වැÖෙය,ම බ©ල ගැට† ද@,නට ලැෙබන කාලය]. 

 vටා+,වාS ZගෙO අවසාන අâරැá, අKp|Œත බැK, Kශාල වශෙය, පැවk pසා ආපvසට යන Cj¶ 

මාලාවD ද@,නට ලැzණ: සැඟ_ kz ෙසම]L KෙරIධය නැවත නැ£ ඒම; [ම,තÑණ, එE%වාEකB, සහ හ% 

හැiයකට pWවචනය ෙනා\ පාWශව අතර ඇRලත සට,, යනාS අදහv නැවත පැÄ–ම; සහ රහv ෙපා•CෙO 
සහ ප3ාෙj—ය පDෂ සංKධාන වල එ•LවාS සහ කQ+ ගැyන හැEයාව. අවසාන ෙමෙහZමD, නව මහා 

aෂණයD, සඳහා සැලyB හැෙදÄ, kçණා ද, එ. ප3ධාන K,Eතය, ෙව,නට VෙO ෙසIKයL Zෙද?ව,ද, යැ] 

Cතා බල,නට ඉkහාසඥය,ව ෙයාP කරවන ලE. 
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 ෙB ෙකi ෙලC, දDවන ෙසIKයL ඉkහාසෙO පළP kvපv වසර ගැන සමvත Kගêහය Kදහා පා,ෙ, 
සමාජෙO ෙjශපාලන පාලනය සඳහා කìමයD හැiයට අ,තවාS ප3ච5ඩ7වයD EV, Eගටම පැවRන බව]. 

 ෙB ස,දWභෙය, ෙබාෙහI Kට මR ෙකෙරන සBභව2 ප3|නය, පළP ෙලp,වාS චකìය සහ ෙදවැp 

vටා+,වාS චකìය අතර අඛ,ඩතාවය ගැන]: ෙදවැ,න සඳහා පළPවැ,න ෙකාතරB ප3මාණයකට සpxහ, 
\වාද? අවvථා ෙදකම සBබ,ධෙය, ඇk ෛඵkහාCක හැඩ©රැව සැබැK,ම @Cෙv7ම සමාන කළ ෙනාහැ@]. 

“රR aෂණය” ඇk \ෙO 1918 CCරෙO e†Qව පැkර පැවk ගැxB pසා]. මWදනෙO අ,තවාS vවභාවය ඒ 

කාලෙO kz රàÖකQ හැEයාවට එQල කරන ලද ප3kචාරෙO ෙකාටස@. එනP7 ගBබද වැCය,ට එෙර.ව Zjධය 

නැවත ඇර”ම, ෙදවැp aෂණ රàQෙQ ö+ක ෙලC, පවkන ලjද, Cjධ \ෙO සාමය පැවk කාලයක S Kය. 
එෙvම එය සමාජෙO බ©තරය ෙවත SWඝ කා•න ෙලC, බලපාන ප%E ෙගන යන ලද ප3හාරයක ෙකාටසD Kය. 

ස,දWභය Rල ඇk ෙB වැදග7 ෙවනvකB වලට අමතරව, CKQ Zjධය පට, ග,නට ෙපර Cට ෙලp,වාS 

ෙjශපාලන ව2ාපෘkෙO ප3ධාන උපකරණයD හැiයට aෂණය භාKතා @Aම කQ ඇkව ද@න ලjද@. එෙvම 
අරPණ \ෙO aෂණය ෙකi කා•න ෙලC, ෙයාදා ගැXම]. ඒ ලDෂෙය, බලjS, NEP pසා කැඳවන ලද ෙකi 

Kරාමය සහ ඉE%යට යා හැ@ KKධ මාWග t>බඳව ෙබාQෙෂKDවාS නායකය, අතර ඇk \ සං’Wණ Kවාද 

දDව,ෙ, ෙබාQෙෂKDවාS, සහ සමාජය අතර සාමාන2 සබඳතා ඇk_මට7, aෂණය රජෙO කìමෙ?දයD 
හැiයට ෙයාදා ගැXම අ7හැර දම,නට7 kçණ හැ@යාව]. එෙහ7 ප3ාෙයIVකව, ෙB කාලය Rළ S ගBබද 

ෙලIකයා ∫ව7\ෙO පරාMත ෙලස@p. ආ5Uව සහ සමාජය අතර සBබ,ධතාවය Kශාල වශෙය, එ@ෙනකා 

ගැන Pñධ බවD දDවන හැEයව@, පැවkණ. 

 ප3ච5ඩ7ව චකì ෙදෙD බැÜ ෙපල යා කර,ෙ, ගBබද වැCය,ට එෙර. Zjධය]. 1918-1922 Rළ S මR \ 
ප3kප7k EV, Eගටම පැවkණ. Zගය, ෙදෙD S ම, ආහාර කැඳâB ප3kප7k ෙයාදා ගැpණ. ගBබද වැCය, 

අතර සමාජ ෙනාස,y,තාවය, E% ගැ,Kණ. මෘග බැK, ZR යQ පැන Vය කìම ෙයාදා ගැXම සාමාන2යD 

Kය. ෙවÖ තබා මරා දමන වධකය, සහ K,Eතය, යන ෙදෙකාLඨාශයටම ඔâ, ක+, P©ණ ෙදන ලද 
ත7වෙOම නැවත ∫ව7ෙවන බව තහâරැ \හ. 

 ආ5U @Aම සහ සමාජ කළමනාකරණය සඳහා aෂණය ෙයාදා ගැXම ගැන vටා+,වාS Zගය yKෙ|ßත 

සමාජ ස,දWභයD pෙයIජනය කළ7, ෙසIKයL ඉkහාසෙO අෙන7 Zග හා සබැÜයාව සමඟ ප3|න පවä. 
උදාහරණයD වශෙය, tටමං @AෙB ප3kප7kය ග7ෙතා7, එයට 1919-20 S Cjධ \ [ලාDහරණ ෙමෙහZB 

වැදග7 ∆Wව Cjs, \වා Kය හැ@]. ෙකාසැD »Ä ප3ෙjශ අQලා ගැෙනන ෙමාෙහාෙ7 S, ආ5Uව පට, ග7ෙ7 

එ], බලපෑB එQල \ සමvත ආEවාø ජනගහනය tටමං @AෙB ෙමෙහZම]. වැÖෙය, යහප7 සමාජ 

ත7වයක Ci ෙකාසැD ඉලDක කරන ලද tටමං @AෙB ෙමෙහZෙම, පyව, ප%vථාXය ඒජ,තවරැ,ෙñ 
පමණට වැÖ කාWය—•7වයට v◊kෙව,නට, “මහා ප%මාන ෙභෟkක Rර, @AB” ව+, ෙමෙහZම pමා ෙව]. 

ෙB Cjs, තව7 දශකයකට පyව එන ප3kප7k ක>, හැඟ\වා යැ] @යත හැ@]. ඒ7 ඒ සB∆Wණෙය,ම 

ෙවන7 ප%මාණය@p. ෙමෙහZB ෙදකටම ඇRල7 \ෙO සමvත සමාජ ක5ඩායමD අවනBçවට පාතÑ කරÄp. 
ගB මLටÄ, පමණට වැÖ ප3kචාර Cjධ _ෙම,. සහ tටමං @Aම R+, ඔâ, Rර, කර දැ¢ෙB උ7සාහය]. 

ෙB Cය† පැkකඩ ව+, ෙපX ය,ෙ, [ලාDහරණෙO ප3kප7k සමඟ ගැට† සහගත සමානකB kçණ බව]. 

 හRරැ ක5ඩායB බැහැර @Aම සහ ©දකලා @Aම යන ප3පංචෙO e†Q අWථය, සහ අනRරැව CKQ 
Zjධය කාලෙO කඳâරැ පjධkෙO pWමාණය7, අෙයD Kභාග කර,ෙ, ද, මWදXය චකì ෙදක Rළ සැබැK,ම 

වැදග7 ෙවනvකB ඇතැ] අෙය[ට t>ග,නට Cjධ ෙ?. 1920 ගණ, Rළ පැවk CKQ Zjධ කාලෙO S 

ෙගාඩනැŸ සහ භාKතා කළ කඳâරැ, 1930 ගණ, වල ඒවාට ඉතා y† සමානකමD පමණD දDවk. 1929 මහා 

ප3kසංvකරණ සාමාන2 රàඳâB කìමය අ7හැර දම,නට සම7 \වා පමණD ෙනාව, P†මp,ම බලා7කාර ශõමය 
යන අදහස මත පදනB \ අ=7 කìමයකට අ7kවාරමD ද දමන ලE. ûලාñ කìමය සංවWධනය කරනවා යන 

මවා පෑම, ජනගහනෙO සමහර ෙකාටv බැහැර @Aම සඳහා ෙම,ම ආWüකය සහ සමාජය P†මp, ෙවනv 

@AෙB ව2ාපෘkයD හැiයට ප3ධාන සැලyමD පැවäම ෙප,ව]. එවැp දැවැ,ත සැලyමක පැවැ7ම පැහැE+වම 
ෙප,වන සාධක @.පයD ඇත. එය වැදග7 අධ2යන වල අරPණ ද \හ. P+,ම, aෂණය ෙකාතරB ෙහාÜ, 

සැලyB කර සහ ෙහාÜ, ප3දWශනය කරන ලද ප3පංචයD \වාද ය,න. [ලාDහරණෙO Cට මහා aෂණය දDවා 

පැkර යන ෙකIටා කìමය, එවැp සැලyමD පැවkෙOය යැ] ප%වWතනය කර,නට සාධකයD සපය]. උඩ Cට 
පහළට යන ෙතD ප%පාලනය Rළ සංඛ2ාන සහ ද7ත ගැන ව2ා≠ත ෙලC, පැවk Œ7තහාරයD kçණ බව 

eරාෙQඛන KC, තහâරැ කරk. මWදXය @ìයාව+ෙO ග¥තමය t%Kතර ගැන වැÖ වශෙය, Œ7තරහාර ගැ• 
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C⁄මD kçණා යැ] සාමාන2 ඉතාම7 සමබර ෙලC, දDවන සංඛ2ාන සාDß සපය]. එවැp ද7ත සB∆Wණ 
ෙලC, K|වාස @Aම @C Kෙටක7 කළ ෙනාහැ@ âව7, ඒවා ඉkහාසඥය,ට ප3පංචෙO äව√ Zග නැවත 

සංvකරණයට ඉඩD ලබා ෙද]. KKධ මWදන රà+ Eන වකවාq අrව Eග හැරැq t>ෙවල අද වඩා ෙහාÜ, 

වටහා ගැXමට හැ@]. එ], ෙමෙහZB මාලාවD සඳහා අණ p[7 කරන ලදැ] යන න2ාය සනාථ ෙව]. 

 මWදXය @ìයාව+ෙO සමvත මාලාව නැවත සංvකරණෙය,, අාඥා p[7 කරන ලද අrt>ෙව+,, Eය7 

කරන ලද කìමෙ?ද යනාEෙය,, ෙකෙv âවද, SWඝ කා•න ෙලස@, ඉතා ෙහාÜ, සකv කරන ලද සැලyමD 

kçෙ,ය, යන න2ාෙය, තරමD áරට පරvපර ෙව]. මWදන සැලyB කළ ආකාරය Eහා බලjS අෙය[ට ෙපX 

ය,ෙ, අහ¤ව ය,න Kශාල »ÄකාවD ග,නා ලද බව7 සහ ෙමෙහZBවල Cය† අEයර වල S දැÖ Cáරැ ඇk 
\ බව7ය. [ලාD tටමං @Aම ෙB ගැන උදාහරණය@. ඔâ,ව ෙබාෙහI Kට tටමං කරන ලjෙj @Cá 

ගමනා,තයD ගැන අදහසD ෙනාමැkවය. ඉk, ඔâ,ව “tටමං @AෙB S අ7හැර දැ¢ම” ඒ ගැන ඇk \ 

Kයâල ගැන පැහැE+ දWශකය@. එයාකාරෙය,ම “කඳâරැ .v @AෙB” ෙමෙහZම ද @ය,ෙ, සැලyමD 
ෙනා\වා @යා]. @ìයා7මක කරන ආඥා පැවAෙB S, හPදා කා5ඩ ෙබාෙහI Kට පමණට වැÖ áරD පමණට වැÖ 

ඉDම¥, Vයහ. එෙvම “පමණට වැÖ උෙද2Iගය” නැ7නB "පාෙර, tට පැXම” ගැන zB මLටB ව+, ඔâ, 

වරදකරැව, \හ. 

 ûලාñ . »Äකාව ද ඉතා සං’Wණ]. පWෙOෂණ තව7 වැÖ ෙවjS එය තව7 දැÖ ෙලC, පවkන බව 

ෙපX ය]. ෙරMමෙO සැඟâන ලද ඒ7 සමvතෙය,ම ෙරMමය pෙයIජනය කර,නD හැiයට vටා+, KC, 

ûලාñ pයම @AෙB දැDමට පටහැpව, අද ලැෙබන වාWතා ඊට පරvපර ප%වWතනයD t>ග,ව]. කìමෙO 

කාWයDෂමතාවය ෙවrවට එ. අසංKධානා7මක ත7වය, වැÖ \ෙO මWදනයට ලD \ එක ක5ඩායමD 
පvෙv එන තව7 ක5ඩායමD බැV, \ ෙ«Rව pසා එය Cjධ \ බව]. රàඳâBකරැව,ව දැÖ Kvතරා7මක 

ෙලස@, වW›කරණය \ව7, ඒ වW›කරණ අතර øමා áWවල ෙලC, සහ ෙබාෙහI Kට රàවi+ සහගත ෙලC, 

පැවkණ. තව áරට7 @යෙතා7, කìමෙO ආWüක ලාබදායක7වය ගැන t>RරD තවම7 ලැÇ නැත. 

 ෙB පරvපරතාවය,, අrෙයI›කරණය,, සහ අතාW@ක \ ත7වය,, සමඟ තහâරැ කරගත හැ@ සාDß 

ඉE%ප7 @Aම සඳහා, pතර Cjධ \ මහා මWදන ෙමෙහZB වලට ආපy යෑම7 සහ ප3ච5ඩ7වය සහ aෂණය 

KC, ඒවාෙOම \ තWකයD pWමාණය කළ අ,දම ගැන, උපන2ාස ගණනාවD ඉE%ප7 කර ඇත.  

 අrෙයI›කරණය යන fiÄකාව ගැන, සහ vටා+,වාS මWදන චකì වල S Pදා හ%න ලද ªතනකරණෙO 

“K}Éට ෙමාෙහාතD” ෙමෙහය_ම සඳහා ෙD,flය \ අවධානයD ෙපාáෙ? ෙනාමැk _ම ගැන ඉkහාසඥය, 

වැÖෙය, අවධානය ෙයාP කර ඇත. ෙබාෙහI Kට අ¶කාA, KC, aෂණෙO äව√තාවය වැÖ කරන ලjෙj ෙB 

ප3ච5ඩකාA වාතාවරණ Rළ S ඔâ, අත පාලනයD kçq බව ඔâ,ටම @යා ගැXම සඳහා]. øඝ‡ෙය, ඉහළ 
Vය ප3ච5ඩ7වයට හyෙවන ඔâ, ඒ හා සමඟම එය EV, Eගටම පව7වා ෙගන යෑමට දායක \හ. ෙB 

ප3පංචෙO ප%මාණය සමකා•න ඉkහාසඥය, ෙවk, V•· VෙOය. දැ, ඒ ගැන අවෙබIධයD ලැÇම ඇර” 

ඇත. මWදන @ìයාව+ය එෙලC, Cjධ _ම, ගැxB සහ බාධක වලට අ¶කාA, KC, P©ණ SෙB S දැDKය ZR 
එකම ප3kචාරය ෙලසට සැලෙකන ලjද pසා aෂණයට táරැ දැෙමන පාලනය කරගත ෙනාහැ@ ෙමෙහZB 

උ7පාදනය \ෙOය. 

 U.S.S.R. . ෙjශපා ලනෙO සහ සමාජ ඉkහාසෙO aෂණය ග,නා  ප3ධාන තැන R>, අද එ,න එ,න 
වැÖෙවන සං’Wණ ප3|න ඇk කර]. ෙසIKයLවාදය අධ2නය කර,නâ, KC, ක>, එළෙඹන ලද pගමන 

ෙබාෙහාමයD වWතමාන පWෙOෂණ ව+, p|ප3භා ෙවන ආකාරය ෙපX ය]. P† ප3පංචය ගැන ෙපාá සහ 

p|Œත පැහැE+ @AමD ඉkහාසඥය, KC, තව áරට7 ෙසායÄ, Ciයා âව7 එය අවෙබIධයට ඉතා අපහy 

\ව@. ප3ච5ඩ7වෙO යා,තÑණ සහ ගාමක බලය ගැන අවෙබIධය t¥ස වැÖ ප3ගkයD Cjධ ෙවÄ, පවä. 

 ෙබාෙහI අ„රැ පැk තවම7 පවä, Kෙ|ෂෙය,ම ප3ච5ඩ7වය ජනතාව එEෙනදා ∫KතෙO S ෙකෙv P©ණ 

á,නා දැ] ගැන. අ=ෙගIyව, කâරැ, \වා දැ] ෙසායාග,නට අෙය[ කැමk නB, —K,Eතය, පමණD ෙනාව, 

ෙB Cjs, Rළ යB කාWය භාරයD ඉx කළ සෑම අෙයDවම— එKට සමvත සමාජයම ප3|න කළ ZR ෙ?.
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II ෙල#ක %&ලවය, *%+ ,-ධය, සහ 1ෂණය 

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

16 ෙකා&'ට)' *+යාකා-.වය  

 4ෙටෆ7 89:වා සහ ෙඡා=-?% පැ=ෙන 

  

 ,ෙර#පය සහ ෙසF ෙල#කය Gරා සමාජවාJ %&ලවයK ඇM NOමට, Pල පට=ම ෙල7= QරණාRමකව 

*SෙTය. ෙමය, “ෙල#කවාW ශYCකෙය7, එKෙවය[!” යන 1948 J bc d ෙකාC,74e මැ7ෙෆ4ෙට#ෙ[ එන 
Fපf*-ධ සට= පාඨය තා9Nකව ඉ: NOෙj  ඉලKකෙT ෙකාටසN. ෙවනR k,l රටව+ වල %&ලව ඇM 

ෙනාDවෙහාR ඔD=ෙn සමාජවාJ %&ලවය oර= p යා හැN යැq ඔD= *Qම 7සා ෙබා+ෙෂ%Kවාදය පැMරpම 

ඉතා හk* කට,RතK ෙල*= 1917 රැ*යාu %&ලවෙT J පට= පැවMෙTය. ඒ අuව ජ9ම7ෙT පැවM අM 
මහR, මනාව සං%ධානය කරන ලද 79ධන පංMය සහ එc බලවR කා9Cක ධාyතාව 7සා ෙල7= හැරැෙz 

අෙනK *ය{ රටව+ ෙවතට වඩා ජ9ම7යටq. ෙමාෙහාෙR අවශ}තාවයK ෙලස සරල සහ පfථමෙය= Mෙබන 

ල-ද අනoරැව අංග සjÄ9ණ ෙල*= *-ධ වන ෙ-ශපාලන ව}ාපෘMයK බවට පR%ය: එනj ෙල#ක සමාජවාJ 
%&ලවයq. 

 ආරjභෙT J දN=නට ලැෙබන *-Ö= kග හැරැl ආකාරෙය= ෙස#%යe නායකයා 7වැරk බවN= ෙපÜ 

áෙTය. පළP ෙල#ක ,-ධෙය= ජ9ම= සහ ඔ4ෙටâා-හංෙnyය= අäරාජ}ය= කැã යාම 7සා ,ෙර#පෙT 

ෙ-ශපාලන %යD+ ගණනාවK ඇM%ය. ඒවාෙT ෙබාෙහාමයක %&ලpය හැkයාවK දN=නට ලැbණ. 
ෙබා+ෙෂ%KවාJ=ට වහාම තම= %*= ගත හැN Nåයා නැMdවR, ඔD=ට ත7කරම ෙපfාපගැ=ඩා මත 

%çවාසය තබාෙගන éටරට බලපෑj ලබාග=නට *-ධ dහ. ජ9ම= සහ ඔ4ෙටâා-හංෙnyය= පරාජය පFපස එන 

%&ලවය ඕපපාMකව තැන තැන පට= ගැuë. 

0ෙර2පෙ4 56ලවය 

 %&ලpය උ-JපනෙT P+ම ඵල%පාක අR%î පළP රට ජ9ම7යq. යටR ෙව=නටR ෙපර, ඔD=ෙn නාDක 
හPදාව ඇoළM= හටගR මහා ෙපරïෙj 8ම=තñණයකට Póණ ò7. රqK (Reich) පරාජය සහ අනoරැ ව 

සමාජ පfජාත=තñවාJ=ෙn õúකRවෙය= ,o d ජනරජයK නැù ඒම 7සා ,ද හPදාෙ[ සහ ෙපාû*ෙT ද, 

රැ*යාෙ[ ෙබා+ෙෂ%KවාJ=ෙn Nåයා අගයන ලද අ=තවාJ ජාMකවාJ= සහ %&ලpය කzඩායj අතර ද, දැü 

ගැ:j ඇM dහ. 

 ෙර#සා ලKසjබ9n (Rosa Luxemburg) සහ කා+ û†ෙනKe (Karl Liebknecht) %*= 1918 ෙදසැjබ9 

මාසෙT J බ9úනෙT J 4පාටක4 කzඩායෙj වැඩ é°ෙවත පfකාශනය කළහ. ඔD= 4වාÖන සමාජ 

පfජාත=තñවාJ (Independent Social  Democratic) පKෂෙය= කැã යC= තවR කzඩායj අ+පයK සමඟ kන 
Ncපයකට පFව ජ9ම= ෙකාC,74e පKෂය (German Communist Party -KPD) éc:වා ගRහ. û†ෙනKeෙn 

õúකRවෙය= ,oව 1919 ජනවාy Pල J 4පාටN4eවාJ=—ලKසjබ9nට වඩා වැüෙය= ර§üක+ %&ලpය 
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dව=, සහ ෙල7= ෙම=, ව}ව4ථාදායක සභාවක අදහස පfMKෙ•ප කළ අය— බ9úනෙT J ආz¶වට එෙරc 
කැර§+ලK පට= ග=නට උRසාහ කළහ.  සමාජ පfජාත=තñවාJ රජෙT 7යම අuව හPදාව %*= ඉතා 1

ඉKමë= කැර§+ල මැඬල=නට සමR dහ. කැර§+ෙ+ නායකය= ෙදෙදනාව අR අඩං®වට ෙගන ජනවාy 15 

වැ7දා ඔD=ව ෙවü තබා මරා දමන ලk. ෙj රටාව ෙබෙ[yයාෙ[ ද ෙත#රාගR මා9ගය dෙTය. ඒ KPD නායකයා 
d ඉ,ජ= ෙල%ෙන (Eugen Leviné) %*= yප†úක= කD=*ලෙT නායකRවය බාර ගැÜෙම= අනoරැව බැං8 

ජනසo කරC= රo හPදාවK හද=නට ගR වෑයමq. ,ද හPදාව %*= අෙ&f+ 30 වැ7දා C,7K සාõcකය 

(Munich Commune) Fu%Fl කර දැ ¨ය. මැq 13 වැ7දා ෙල%ෙන  අR අඩං®වට ෙගන, ,-ධාäකරණයට 

පPlවා, මරණයට 7යම කර, ≠7 5 වැ7දා ෙවü තබා මරා දැCණ. 

 ෙj %&ලpය ව}ාපාර වú= වඩාRම පf*-ධ උදාහරණය එ=ෙ= හංෙnyයාෙව=. ,-ධෙT ජයගÆාහකය= 

%*= කළ ÜM 7ෙ[දනෙය= පFව ටâා=*+ෙ[7යාෙ[ (Transylvania) පරාජය බාරගැÜම හංෙnyයාවට දරාගත 

ෙනාහැN තRවයK %ය.  එය ෙබා+ෙෂ%KවාJ= %*= ඔD=ෙn %&ලවය අපනයනය කරන ලද P+ම අව}ාජ 2

අව4ථාව බවට පR%ය. “%ෙ-∞ය ෙකාC,74e කzඩායjවල ඒකාබ-ධ සංගමය” (Federation of  Foreign 
Communist Groups) යටෙR 1918 වසර Pල J ෙබා+ෙෂ%K පKෂය %*= *ය{ රැ*යාu-ෙනාවන ෙකාC,74e 

cතවාJ=ව එකo කර Mbණ. එc පfMඵලයK හැSයට හංෙnyය= කzඩායමK, බóතර වශෙය= cටG ,ද 
*රකරැව= ෙවM= හැෙදන ල-දK, ෙමා4ක[ වල Mbණ. 1918 ඔKෙත#බ9 මාසෙT J ෙj කzඩායම ඔD=ෙn 

සාමා±කය= 20 K පමණ ආපF හංෙnyයාව ෙවත යවන ලk. ෙබලා 8= (Béla Kun) ෙn නායකRවය යටෙR 

≤ඩාෙප4e c ෙනාවැjබ9 4 වැ7දා හංෙnyයාu ශYCකය=ෙn (ෙකාC,74e) පKෂය (Hungarian 
Workers’ (Communist) Party -HCP) éc:වන ලk. ,ද *රකරැෙවK ෙල*= *S 8= ඉතා ඉKමë= ෙබා+ෙෂ%K 
%&ලවෙT cතවාJෙයK බවට හැO, 1918 අෙ&f+ මාසෙT J ‘%ෙ-∞ය ෙකාC,74e කzඩායjවල ඒකාබ-ධ 

සංගමෙT’ සභාපM බවට පRව *SෙTය. Nåයාකරැව= 80 ෙදෙනK සමඟ ෙනාවැjබ9 මාසෙT J හංෙnyයාවට 

පැCë වහාම ඔóව පKෂ නායකRවයට ෙත#රා ගැ7ණ. ෙ-ශපාලන %ෙර#ධතා සඳහා මහජනතාව ෙපාළඹවන 
අය සහ %&ලpයවාJ= තවR 250 *ට 300 ක සංඛ}ාවK 1918 අග සහ 1919 Pල J හංෙnyයාවට පැCë බව 

ඇ4තෙj=o p ඇත. ෙබා+ෙෂ%KවාJ=ෙග= ලැෙබන Pල}ාධාර සහාෙය=, හංෙnyයාu ෙකාC,74eවාJ= 

ෙපfාපගැ=ඩා පoරැව=නට පට= ගRහ. එc J ඔD=ෙn බලපෑම වැüෙව=නට පට= ගැ7ණ. 

 ෙබා+ෙෂ%KවාJ=ට තරෙT %රැ-ධව *S සමාජ පfජාත=තñවාJ=ෙn 7ල GවRපත, ‘ජනතා හඬ’ (Népszava) 
ෙවත ෙකාC,74eවාJ= %*= ෙමෙහයවන ලද ර§Nයා %රcත ශYCකය= සහ ෙසා+දාòව=ෙග= ,o 

කzඩායමK %*= 1919 ෙපබරවාy 18 වැ7දා පහර ò=හ. ඔD=ෙn අරPණ dෙT P∏ණාලය අ+ලා ෙගන එය 

%නාශ කර දැ¨මටq. ෙපාû*ය මැkහR dහ. එc J හටගR ගැ:ෙj J 8 ෙදෙනK Cය áයහ. 100 K oවාල 

ලැπහ. එkන රාMñෙT ෙබලා 8= සහ ඔóෙn සහායකය=ව අR අඩං®වට ගැ7ණ. ‘ජනතා හඬ’ ෙවත පහර Jෙj 
J ගැ:ම සමනයට áය තම ෙපාú4 සගය= Cය යාම ගැන ප°ග=නට ෙපාû*ය %*= ෙපාú4 õල4ථානෙT J 

*රකරැව=ට පහර ò=හ. හංෙnyයාෙ[ ජනාäපM Cෙ∫ú කැෙරා+q (Mihály Károlyi), ෙකාC,74e නායකයාෙn 

ෙසෟඛ} තRවය ගැන ෙසායා බල=නට තම ෙ+කjවරයා යැpය. පFව අR අඩං®වට ගැÜම 7සා පFගා¨ d 
කට,o ඉතා ඉKමë= ෙවන4 කරග=නට, ජනාäපMවරයාෙn මැkහRpෙම= ලැ≤l ඉතාමR úබර+ අRභාර 

Wමාව= පfදානය ෙ∫o dෙTය. *රෙගදර *Sය J ම, HCP සහ සමාජ පfජාත=තñවාJ පKෂය ඒකාබ-ධ කරන මහා 

ජයගÆහණයට ෙ∫ මා9o 21 වැ7දා සමR pය. ඒ අව4ථාෙ[ J ම ජනාäපM කැෙරා+qෙn ඉ+ලා අ4pම 7සා, 
*ය{ ෙකාC,74වාJ= 7දහ4 කරC=, එෙ4ම ‘ෙස#%යe ජනතාවෙn ෙකාC4සා9’ අකෘMය අuව හැòන ‘රාජ} 

%&ලpය කD=*ලය’ වැ7 ෙබා+ෙෂ%K ආකෘMෙය= d “ෙස#%යeවාJ=ෙn ජනරජයK” éc:ව=නට මඟ පෑkණ. 

ෙj ජනරජය 1919 මා9o 21 *ට අෙග#4o 1 වැ7දා දKවා kන 133 K පවMන ලk. 

 ෙකාC4සා9 පළP ර§4pෙj J ඔD= ජනතාව අතy= ෙත#රා ගැෙනන %7Fරැව= *Sන %&ලpය උසා% 
éc:ව=නට Qරණය කළහ. ෙල#ක 79ධන පංMෙT නායකයා හැSයට ෙබලා 8= %*= é°ගR ෙල7=, 

≤ඩෙප4e නගරෙT écS සං%ධානය සමඟ මා9o 22 වැ7දාq= පFව ෙටúගÆෑj මº= 7Mපතා සබඳතා 

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

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

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

direct consequence of the policies pursued by the West, when the great democracies turned their backs on their liberal allies.”; La 
code raide (Paris: Robert Laffront, 1994), p. 78.
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පවRවා ඇත. පë%ඩ 218 K ඔD= අතර óවමාරැ dහ. සමාජ පfජාත=තñවාJ=ව සහ “පහළ මධ}ම 
පාංMකය=ව” (petits-bourgeois) ෙවü තබා මරා දැCය ,o යැq ඔó උපෙද4 ò=ෙ=ය. 1919 මැq 27 වැ7දා 

හංෙnyයාu වැඩකරන ජනතාව ෙවත එවන පë%ඩයN= ඔó ෙj 1ෂණයට මා9ගය ,KM සහගත කෙΩය: 

“æරාක=න=ෙn, ධනවාJ=ෙn, ඉඩj cCය=ෙn, සහ ඔD=ෙn ෙහංචqය=ෙn පfMෙර#ධය පාගා දැ¨ම සඳහා 
අපfමාද, අuකjපා %රcත, සසල ෙනාෙවන පfචzඩRවයK ෙයාදා ගැÜම 79ධන පංMෙT ආඥාදායකRවය සඳහා 

අවශ}යq. ෙමය අවෙබ#ධ කරගත ෙනාහැN N*ෙවK %&ලpයවාkෙයK ෙනාෙ[.” වා7ජ} ෙකාC4සා9 d මeයා4 

රෙකා* (Mátyás Rákosi), සහ ආ9¡ක කට,o ෙකාC4සා9 d ඉ,ජ= ව9ගා (Eugen Varga), ඇo{ අ?R 

උසා%වල *ය{ පfධාÜ= %*= ව}ාපාyකය=, ක9මා=ත ෙ4වකය=, සහ ÜQඥය= යන *ය+ල=වම අq= කර 
(පරාෙර#පණය) දැõහ. ෙමාෙහාෙR මෙන#භාවය තා&පවල අලවා M≤ණ ෙප#4ට9 වú= 7ෙ[දනය %ය: “79ධන 

පංM ෙ-ශයක, ¬වRවන අවසරය ඇRෙR ශYCකය=ට පමණN!” වැඩ NOම අ7වා9ය dහ. එෙ4ම ෙ4වකය= 

%* ෙදෙන8ට වැüෙය= *Sන *ය{ ව}ාපාර ජනසo ෙකyණ. අනoරැව ෙ4වකය= දහයකට වැüය *Sන 
ව}ාපාර ජනසo ෙකyණ. වැü කලK ය=නට ෙපර ඉMy *ය+ලR ජනසo ෙකyණ. 

 ,ද හPදාව සහ ෙපාû*ය %Fරැවා හැyණ. 4ෙ[√ඡාෙව= එකo d %&ලpයවාJ= ෙවM= පමණK d 

අ?R හPදාවK 79මාණය ෙකyණ. ඉKමë=ම “ෙල7=ෙn ෙකා+ෙල#” (Lenin’s Boys) නC= හැî=ෙවන, 
‘රජෙT %&ලpයවාJ කD=*ලෙT තñ4තවාJ කzඩායම’ (Terror Group  of  the  Revolutionary  Council  of  the 
Government) 79මාණය %ය. තñ4තවාJ කzඩායම %*= දහ ෙදෙනK ඝාතනය කළහ. නාDක හPදාෙ[ පහළම 

‘එ=සq=’ තනoරK දැරෑ ලü4ලා4 ෙඩා†සා (Ladislas Dobsa), රජෙT cටG පළP ෙ+කjවරෙයK සහ òjyය 

පfධා7යා d ඔóෙn Gතා, සහ ෙපාú4 7ලධාO= MෙදෙනK ද ඒ ඝාතන වලට ලK dහ. ‘ෙල7=ෙn ෙකා+ෙල#’ c 
අණ ෙද=නා dෙT ෙය#ෙස≈ ස97 (József Czerny) නමැM %ශYාම ලR නැ%ෙයN. රැ*ය= %&ලවයට සහභා∆ d 

cටG ,ද *රකරැව= අතy= වඩාRම ර§üක+වාJ ෙකාC,74eවාJ=ව ඔó එම කzඩායමට බඳවා ගRෙRය. 

වරK ‘ෙල7=ෙn ෙකා+ෙල#’ %Fරැවා හy=නට ෙය#ජනා කළ ෙබලා 8=ට වැüෙය= ස97 ස¨ප dෙT වඩාRම 
ර§üක+ ෙකාC,74eවාkයා d Sෙබා9 සැPඑú (Tibor Szamuely) සමඟq. %Fරැවා හyන ෙය#ජනාවට පfMචාර 

වශෙය= සැPඑú ඔóෙn බලකාය සමඟ ‘ෙස#%යeවාJ=ෙn 7වස’ (House of  Soviets) ෙවත පාගම= කෙΩය. 

සමාජ පfජාත=තñවාkෙයK, සහ ,ද é°බඳ ජනතා සම ෙකාC4සා9 d ද, ෙයාෙස≈ හDb«√ (Yósef Haubrich) ෙn 
සහාය 8=ට ලැbණ. අනoරැව සාක√ඡා පට= ගැ7ණ. ස97ෙn éyස අභ}=තර කට,o é°බඳ ජනතා 

ෙකාC4සා9 c හPදා සමඟ ෙහ# හPදාවට බැ»මට එකඟ dහ. එය ඔD= ෙබාෙහ# ෙදෙනK ඉ: කළහ. 

 ‘ෙල7=ෙn ෙකා+ෙල#’ %4සK පමණ ෙදෙන8ෙග= ,oව සැPඑú එ%ට හංෙnyයාu රo හPදාෙව= 

අ+ලා ෙගන *S පළP නගරය වන ෙසා+ෙනාK (Szolnok) ෙවත áෙTය. එc J රැෙj7යාuව= සමඟ හDෙ+ 
කට,o කළා යැq ෙච#දනා ලැබ *S Ncප ෙදෙනKව ඔó ඝාතනය කෙΩය. ටâා=*+ෙ[7යා අ+ලා ගැÜම 7සා 

ඔD= ජාMෙT හoර= යැq සැල8ë. ඔD=ෙn ෙර±මය ෙබා+ෙෂ%KවාJ=ට එෙරc d 7සා ඔD= ෙ-ශපාලන 

හoර= යැq ද සැල8ë. තමාෙn éයාෙn ¬%තය ෙ†රා ගැÜම සඳහා යා&G d එක පාසැ+ යන වයෙ4 d ,ෙද[ 
éyC දරැෙවK සැPඑúට “ව+ සෙතK’ (wild beast) යැq …ම 7සා ඔóව මරා දැPë. සැPඑú oළ d 1ෂණයට 

ඇM රැ ය Wමා කර=නට රo හPදාෙ[ පfධා7යා අසා9ථක උRසාහයK ග=නා ලk. තම=ට òjyයK ලබාගR 

සැPඑú රට Gරා සංචාරය කර=නට පට= ගRෙRය. සõහකරණයට %රැ-ධ d ඕනෑම ගjබද වැ*ෙයKව ඔó 
එ+ලා මරා දැPෙ[ය. 150 කට වැü éyසK ඝාතනය කළා යැq ෙච#දනා එ+ල d %ට ඔóෙn සහායක ෙය#ෙස≈ 

ෙකෙරෙක4 (Yósef Kerekes), තම අM= 5 ෙදෙන8ට ෙවü තබා මරා දැPවා යැq ද, තවR 13 ෙදෙනK එ+ලා 

මරා දැPවා යැq ද é°ගRෙRය. මරා දැõව= ෙකාපමණKදැq Nයා 7ç ත සංඛ}ාවK N*දා ගණනය ෙනාdවR, 

ආත9 ෙකා4ල9 (Arthur Koestler) එය සමහර %ට 500 කට SකK වැüෙය= යැq පfකාශ කරC=, තව òරටR 
ෙමෙ4 සඳහ= කරq: “හංෙnyයාෙ[ ෙකාC,74eවාදය එc රැ*යාෙ[ ෙමාඩ+ එකම අuගමනය කර=නට áයාය 

ය=න ගැන, සහ ඉතා ඉKමë= ආඥාදායක ෙපාú4 රාජ}යK බවට පyහා7යට පR ෙව=නට áයාය ය=න 

ගැනR, මට N*R සැකයK නැහැ. නPR ඒ 7ç ත %çවාසය ඇM dෙT ෙගාඩK ක+ ác=. %&ලවෙT 
…9MමR P+ කාලය oළ J පැවM බලාෙපාෙරාRoව අ¶ කර=නට එq= N*ම බලපෑමK *-ධ dෙT නැහැ.”  3

ඉMහාසඥය= %*= “ෙල7=ෙn ෙකා+ෙල#” ඝාතනය කළ මරණ 80 ගණනක *ට 129 K දKවා ඇM වා9තා 

වලට ෙගාu කරM. එනPR සැබෑ සංඛ}ාව අවම වශෙය= ෙහ# හාර ප=*යයK තරj d බව පහFෙව= Nව 
හැNq. 
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 රැෙj7යාu බලකාෙT ත9ජනය වැü pම 7සාR Póණ ෙදන %ෙර#ධය එ=න එ=නම වැü pම 7සාR, 
%&ලpය ආz¶ව ජනéfය ෙසමqe %ෙර#ධෙT écට පැÀහ. ෙපරPෙz සට= වැJම පfMKෙ•ප කළ ,ෙද[ව=ව 

එක ෙප#4ටරයN= ෙහළා දNන ලk: “79ධන පංMෙT ආඥාදායකRවෙT ÄජÜය අෙ&Kෂාවට ¬%ත Äජා 

කර=නට ඔD= අකමැM නj, ඔD=ව oර= කර=න!” ආහාර ෙසායාෙගන පැCë ෙප#ල=ත ,ෙද[ව= 5,000 Kව 
ෙබලා 8= %*= අR අඩං®වට ගැÜමට 7යම කරන ලk. අනoරැව ඔó ඔD=ෙn බ¶ බාcරාkය රජයට 

පවරාෙගන ඔD=ව é:වහ+ කෙΩය. HCP උ-යාචනය කෙΩ සැPඑú %*= උ-ගතව ඇM තRවය බාරගත ,o 

යැq Nයාq. එෙ4ම, ෙ∫oව 8මK DවR,  ජනරජෙT කD=*+ පyහා7යට යෑම නැවMය හැN එකම කåමය 

ෙමය යැq *තC= ඔD= “ෙස=e බෙත#ලCDෙn kනෙT රo ඝාතනය” කැඳවා *Sයහ. ස97 %*= “ෙල7=ෙn 
ෙකා+ෙල#” පfMසං%ධානය කර=නට තැR කෙΩය. ඒ අuව ≠ú මාසය මැද J ‘ජනතා හඬ’ c ආයාචනාවK 

දN=නට ලැ≤ë: “තñ4තවාJ කzඩායෙj cටG *ය{ සාමා±කය=, කzඩායම කැÃ පF %Fරැවා හyන ලද 

*ය+ල=, නැවත බඳවා ගැÜම éëස ෙය#ෙස≈ ස97ෙn කා9යලයට ෙමq= නැවත කැඳවu ලබq.” එයට පF 
kනෙT 7ල වශෙය= එය ෙනාé°ගැෙනන බවට පfකාශයK P∏ණය %ය: “N*R ෙලසN= ‘ෙල7=ෙn ෙකා+ෙල#’ 

කzඩායම නැවත éc:ව=ෙ= නැM බව ෙමq= දැuj ෙදu ලැෙ†. 79ධන පංMෙT ෙගෟරවයට එෙරc එවැ7 

මහා අපරාධ කරන ලද කzඩායම, ජනරජෙT කD=*+වල ෙ4වාව=c N*ò ÕCකාවට ෙයාදා ගැෙන=ෙ= 
නැත.” 

 ≤ඩාෙප4e සාõcකෙT අවස= සM Ncපය මහR %යD+ සcත dෙTය. ඔóෙn නායකRවය ෙපරළා දමන 

8ම=තñණයකට, සමහර %ට එc õúකයා dෙT සැPඑú %ය හැNq, ෙබලා 8= %*= Póණ පෑෙ[ය. 1919 

අෙග#4o 1 වැ7දා ඔó ඉතාú ,ද හPදාෙ[ ආරKෂාව යටෙR ≤ඩාෙප4e වú= éටRp áෙTය. 1920 
ájහානෙT J ඔó U.S.S.R. c සරණාගතෙයK dෙTය. රo හPදාෙ[ ද8l ෙපරPෙz  ෙ-ශපාලන ෙකාC4සා9 

බවට ඔó වහාම පR dෙTය. එc J තම ¬%ත ෙ†රා ෙදනවා නj යටR ෙව=නට එකඟ d වŒැ=ග+ෙn 

හPදාෙ[ 7ලධාO=ව ඝාතනය NOෙම= ඔó කැœ ෙපෙන=නට සමR %ය. සැPඑú ඔ4Sâයාවට පලා යමට 
උRසහ කළR අෙග#4o 2 වැ7දා ඔóව අR අඩං®වට ග=නා ලk. ඔó Sක kනN= පFව *යk%නසා ගRෙRය.  4

ෙකා&'ට)' සහ :5; 0<ධය 

 ෙබලා 8= සහ ඔóෙn සගය= %*= ෙදවැ7 ෙස#%යe ෙ-ශයK හැJමට වෑයj කළ ෙමාෙහාෙR J ම, 

ෙල7= %*= ෙල#කය Gරා %&ලවය පැMරpම සඳහා ජාත}=තර සං%ධානයK éc:ව=නට Qරණය කෙΩය. 

ෙකාC,74e ජාත}=තරය —ෙකාC=ට9= ෙනාෙහාR ෙතවැ7 ජාත}=තරය—1919 මා9o මාසෙT J ෙමා4ක[ 

වල J 79මාණය කරන ලk. එය වහාම 1889 J éc:වන ලද ෙදවැ7 ජාත}=තරය ෙනාෙහාR සමාජවාJ 
ශYCකය=ෙn ජාත}=තරය සමඟ දැü ෙ4 තරඟ කර=නට පට= ගැ7ණ. 1919 c ෙකාC=ට9= ෙකාංගÆසයට 

සැබෑ සං%ධානාRමක ධාyතාවK ෙනාpය. ,ෙර#පය ෙසාලවC= *S ඕපපාMක %&ලpය ව}ාපාරවල අවධානය 

අ+ලා ග=නට හ7කට අවශ} d ෙකාC,74e ෙපfාපගැ=ඩා පැMර pමට වැüෙය= පfාෙය#áකව දැයK ඔD= 
ෙනාකළහ. ඒ 7සා ෙකාC=ට9= c සැබෑ පදනම වැ:l kනය හැSයට සැලNය ,RෙR 1920 ájහානෙT එc 

ෙදවැ7 ෙකාංගÆසෙT J පට= ය. එkන ඒ සං%ධානය සමඟ සjබ=ධ යැq Nය=නට කැමM *ය{ සමාජවාJ= 

%*= බාරගත ,o ෙකා=ෙ-* %* එකK ඉkyපR කරu ලැ–ය. එතැ= පට= “ෙල#ක %&ලවෙT õල4ථානය” 
හැSයට සං%ධානය ඉතාමR මධ}ගතව, සහ සjÄ9ණෙය=ම ෙබා+ෙෂ%K පKෂ පාලනය යටෙR පැවMණ. 

පKෂෙය= එයට නj≤ව, අRදැ…j, සහ Pල}, හPදා, සහ රාජ}තා=Mñක මeටෙම= සැබෑ ෙ-ශපාලන බලය ලබා 

ගැÜමට ඉඩ පෑkණ. 

 ජාත}=තරය නjවාගත හැN උපකරණ බóතරය අතෙර= එකK ෙකාC=ට9= ෙ[ යැq ෙල7= Pල *ටම 
එය සලකන ලk. රo හPදාව, රාෙජ#පාය, සහ චරGරැෂ ෙ4වය අෙනKවා dහ. ෙබා+ෙෂ%KවාදෙT පfධාන අදහස 

d, කතා NOෙj කාලය නවතා අ%ගR %&ලවයK සඳහා කාලය පැCණ ඇතැq ය=න, එc ෙ-ශපාලන 

ඇෙජ=ඩාව හැSයට ඉතා ස¨පෙය= අuගමනය කරන ල-දq. ෙදවැ7 ෙකාංගÆසෙT J සjමත කරගR එc 
පfMපRM පfකාශය ආඩjබරෙය= ෙමෙ4 Nයා *SෙTය: “ෙකාC,74e ජාත}=තරය යu 79ධන පංMෙT 

ආඥාදායකRවය සහ කැරú ෙක#ලාහල සඳහා d ජාත}=තර පKෂයq.” ඒ අuව, ෙකා=ෙ-* %*එෙක= oෙන= 

 Miklós Molnar, From Béla Kun to János Kádár: Seventy Years of Hungarian Communism (New York: St. Martin’s Press, 1990); Arpád 4

Szepal, Les 133 jours de Béla Kun (Paris: Fayard, 1959).
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එකK Nයා *SෙT, “,ෙර#පෙT සහ ඇෙමyකාෙ[ *ය{ම රටවල පාෙ∫, පංM අරගලය *%+ ,-ධ ,ගයකට 
é%ෙසC= පවQ. එවැ7 තRවය= යටෙR J ෙකාC,74eවාJ=ට ≤9—වාW ÜM ගැන තව òරටR %çවාසයK 

තබා ගැÜමට ෙනාහැNq. ÜMමය සං%ධානයට සාමා=තරව යන ෙල*=, සත}ය é°බඳ ෙමාෙහාෙR J %&ලවෙT 

QරණාRමක ෙ4වය සඳහා කැප %ය හැN පාතාල ව}ාපාරයK හැම තැනකම éc:pම වග…ම ෙවq.” ෙj 
වKෙකåාRMය= පැහැkú dහ: “සත}ෙT ෙමාෙහාත” යu %&ලpය කැරú ෙක#ලාහල වල ෙමාෙහාත %ය. එෙ4ම 

“QරණාRමක Nåයාව” යu *%+ ,-ධෙT සහභා∆Rවයq. එම පfMපRMය පfජාත=තñවාJ, ජනරජ, සහ 

ව}ව4ථාදායක රාජාz¶ වශෙය= ෙ-ශපාලන ෙර±මය 8මK Dවද, *ය{ රටව+ වලට එකෙ4 ව}වහාර dෙTය. 

 *%+ ,-ධයට æදානj pෙම= හටගR සං%ධානාRමක අවශ}තාවයK වශෙය= ෙදාෙළා4වැ7 ෙකා=ෙ-*ය 
úයැp M≤ë: “දැü ෙ4 සට= වkන *%+ ,-ධෙT ෙj ෙමාෙහාෙR J, ෙකාC,74e පKෂයට එc ÕCකාව 

සGරාල=නට හැN ෙවuෙT සjÄ9ණ ෙල*=ම මධ}ගත ආකාරෙය= සං%ධානයව ඇRෙR නj පමë. එෙ4ම 

එc මධ}ම සං%ධානයට සjÄ9ණ බලතල පැවෙර=ෙ= නj, සහ N*ෙව8R පfçන ෙනාකරන අäකාO බලතල 
භා%තයට 7දහස ඇRනj, එෙ4ම එc යකඩ හ4ත %නය ඕනෑම හPදාවක තරj  දැü නj ද, එෙ4ම එc 

සාමා±කය=ෙn ඒකමMක %çවාසය ලැෙබ=ෙ= නj ද පමණN.” දහo= වැ7 ෙකා=ෙ-*ෙය= NයැDෙ= 

සට=කා¨= අතර %රැ-ධ මත ඇM d %ෙටක කළ ,Rත 8මKදැq Nයාq: “ෙකාC,74e පKෂ…මධ}ම 
පාංMකය= ෙහ# ෙවනR යS ”e: අදහ4 ඇM සාමා±කය= *ය+ල oර= කර දැ¨ම සඳහා කú= කල 

‘-ධකරණ *ò කළ ,o ෙ[.” 

 මෑතක J éc:වන ලද ෙකාC,74e පKෂ වල සහභා∆Rවෙය= ෙමා4ක[ c 1921 ≠7 මාසෙT පැවM 

o=වැ7 ෙකාංගÆසෙT J ෙj 7යම තව òරටR පැහැkú කරන ලk. “කåෙම#පායය=c 7බ=ධනය” ෙමෙ4 දKවන 
ලk: “වාතාරවණය සo:දායක නj ඕනෑම ආ9¡ක ෙහ# ෙ-ශපාලන අරගලයK *%+ ,-ධයK බවට හැර%ය 

හැN යැq යන අදහස වචනෙය= සහ Nåයාෙව= 79ධන පංMෙT %ශාල ෙකාට4 වලට Nයා kය ,o සහ 

කාවැ-kය ,oq, එම NåයාවúෙT J 79ධන පංMෙT වග…ම බලය අ+ලා ගැÜමq.” එයට අමතරව, “ආකෘM, 
කåමෙ[ද, සහ NåයාකාORවය= ගැන ෙකාC,74e පKෂ 7බ=ධන” වú= “%වෘතව කරන %&ලpය කැරú” සහ 

“පfහාර සං%ධානය NOම” ගැන පරෙතරට %4තර කරu ලැ≤ෙ[ සෑම ෙකාC,74e පKෂයK %*=ම කැළ’j 

ඇM NOම ඔD=ෙn  වග…j හැSයට දKවC7. “සjමතාu”ල රo හPදාවK éc:ව=නට තාවකාúකව 
N*ෙ4Rම ෙනාහැN” තාK කාලයK æදානj කට,o නැMවම බැy ඒවා යැq ෙj 7බ=ධන %*= පැහැkú කරන 

ලk. 

 න}ාය ෙවM= පfාෙය#áක බවට යන éයවර ගැෙනන ල-ෙ- 1921 මා9o මාසෙT ජ9ම7ෙT J ය. ඒ ෙව-J 

ෙකාC=ට9= මzඩලෙT සාමා±කෙයK හැSයට ෙRO පRව *S ෙබලා 8=ෙn නායකRවය යටෙR %ශාල 
පyමාණයක %&ලpය Nåයා *-ධ ෙ[ යැq ෙකාC=ට9= අෙ&Kෂා කළහ. ෙබා+ෙෂ%KවාJ= %*= ෙකåා=4ටා÷ 

කැර§+ල මැඬලන අව4ථාෙ[ J ම kයR කරන ලද සැKස7 (Saxony) c “මා9o සටන” යu කැර§+ලK සඳහා 

ගR අව}ාජ වෑයමN. හැල (Halle) *ට û&*n දKවා òවන Wඝ◊ගා¨ òjyයකට ඩයනමqe පfහාරයK එ+ල 
NOෙj *ට පfචzඩRවය ෙයාදවා ගRත ද කැර§+ෙ+ වෑයම අසා9ථක %ය. ෙකාC=ට9= c පළP ෙපල තනoරැ 

වල පළP ‘-ධකරණය ෙමම අසා9ථකRවය 7සා වහාම *-ධ dවN. “%කåමා=තය=” කර=න áයා යැq පද 

වහර ෙයාදා %ෙ[චනය කළ යන වරදට KPD c සභාපM සහ එc 79මාතෘවරෙයK ද d ෙප#+ ûවq (Paul Levi) 
පැRතකට දමන ලk. ෙබා+ෙෂ%K ආකෘMයට අuව ඒ ෙව-J ද බලපෑමට හFව *S ෙකාC,74e පKෂ, එනj 

ආයත7ක ලKෂයN= බල-J ජාත}=තරෙT óò ජාMක ෙකාට4 පමණK dව, ඉතා Wඝ◊ෙය= තව තවR වැදගR 

කC= අ¶ p ෙගා4 ෙකාC=ට9= ෙවතට සjÄ9ණෙය= යටR dහ. ෙj යටR pම ෙ-ශපාල7ක ෙම=ම 

සං%ධානාRමක ද dෙTය. අවසානෙT J ෙකාC=ට9= %*= ෙj පKෂ වල *ය{ පfධාන Qරණ ගRතා පමණK 
ෙනාව ඒවාෙT *ය{ පfMපRM ගැට{ ද Qරණය කෙΩය. “කැරú ගැWෙj පfවණතාවය” සඳහා áÆෙග#y *ෙනාp[ 

õúක dවR, ෙල7= %*=ම එය %ෙ[චනය කරන ල-ෙ-ය. ෙප#+ ûවq සමඟ ෙල7= õúක වශෙය= 

එකඟතාවයN= *Sය ද, ඔó KPD  පාලනය ûවqෙn එkyවාJ=ට බාර ò=ෙ= ෙකාC=ට9= oළ තම=ෙn 
පාලනය තර කර ගැÜම සඳහාය. 

 'වාෙසq á%Fෙම=' (Treaty of Versailles) 7යම කරන ලද පyk ජ9ම7ෙය= ව=k ලබා ග=නට පfංශ සහ 

ෙබ+±යj කzඩායj 1923 ජනවාyෙT රැඅ9 (Ruhr) අäවාසෙT *Sයහ. “පfංශ අäරාජ}වාදයට” එෙරcව ඇM 
ෙපාò %ෙර#ධය 7සා ෙj éයවර ජාMකවාJ= සහ ෙකාC,74eවාJ= අතර අuස=ධානයK ඇM කරන ලk. 

7ç තව N[ෙවාR, හPදා අäවාසය 7සා ජනගහනය o°= සාමකා¨ පfMෙර#ධ ව}ාපාරයK G≤òවා Mbණ. ඒ 
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ව}ාපාරයට ආz¶ෙව= සහාය ලැ≤ë. ඒ ෙව-JR අ4ථාŸව M≤ණ ආ9¡ක තRවය ඉතා ඉKමë= නරක අතට 
හැරැë. Pදෙ+ අගය දැü ෙලසN= පහතට වැ:ë. අෙග#4o මාසය ෙව-J එක ඇෙමyක= ෙඩාලරයK මාK4 

Cúයන 13 ක අගයN= %ය. වැඩ ව9ජන, ෙපළපාú, සහ කැරú G{+ ෙල*= පැMර áෙTය. අෙග#4o 13 වැ7දා 

%&ලවෙT Fළං හමා ය-J %+ෙහ+j 8ෙන# (Wilhelm Cuno) ෙn රජය කඩා වැ:ë. 

 ෙමා4ක[ c *S ෙකාC=ට9= නායකය= *oෙ[ නව ඔKෙත#බ9 %&ලවයK තවමR ෙගන ඒමට හැN 

යැq Nයාq. නව %&ලවෙT නායකRවය ගත ,RෙR කDදැq Nයා ෙටâාe4N, *ෙනාp[ සහ 4ටාú= අතර පැවM 

අyයාò සමනය කළ පFව ෙකාC=ට9= é%*ෙT අ%ගR කැරú ෙක#ලාහල අරඹන වැදගR කා9යයටq. %ෙçෂ 

7ෙය#±තය= හැSයට ඕග4e ®ර+4N (August Guralsky) සහ මeයා4 රෙකා* සමඟ *%+ ,-ධෙT 
%ෙçෂඥය=, උදාහරණයK හැSයට ෙගාෙර[ (Gorev) යන ආරෑඪ නාමෙය= හැî=ෙවන ලද ජනරා+ 

ඇෙලKසැ=ඩ9 4Kෙලාෙබෙව4N (Aleksander Sklobewski) යවන ල-ෙ-ය. ෙපාò ජනතාව ෙවuෙව= අ% සැපŸම 

සඳහා වාමාං¤ක සමාජ පfජාත=තñවාJ සහ ෙකාC,74eවාJ ශYCකය=ෙn ආz¶වK මත %çවාසය තබා ගැÜම 
ඔD=ෙn සැලFම dෙTය. සැKස7 c J රෙක#* සැලFj කෙΩ පfා=තය ෙචෙකා4ෙල#වැNයාවට යා කරන òjyය 

පාලමK GGරවා දැ¨මq. එq= ෙචෙකා4ෙල#වැNයාව ද සjබ=ධ pෙම= තව òරටR %යD+ තRවය වැü NOම 

ඔD=ෙn අරPණ dෙTය. 

 ෙj Nåයා කට,o අරඹ=නට 7යම p M≤ෙz ෙබා+ෙෂ%K %&ලවෙT සංවRසර kනෙT J ය. ෙමා4ක[ c 

පfෙබ#ධය වැü %ය. ඔD= *oෙ[ ජයගÆහණය 7ç ත යැq Nයාq. රo හPදාව බටcර ෙපරPෙz æදානC= 

*SෙT කැර§+ෙ+ සහයට එ=නටq. ඔKෙත#බ9 මැද J, සමාජ පfජාත=තñවාJ= *යයට 25 N= සහ 

ෙකාC,74eවාJ= *යයට 50 N= හැෙදන, 79ධන පංMෙT හාර ප= දහසක Cû‹යා බලවR කර=නට 
ෙකාC=ට9= නායකය=, සැKස7 සහ oy=±යා (Thuringia) ආz¶ සමඟ එකo dහ. නPR, ඔKෙත#බ9 13 

වැ7දා ®4ටා[ 4ෙටâසමා= (Gustav Stresemann) සැKස7ෙT හk* තRවයK පfකාශ කර *SෙTය. ඔó පfා=තෙT 

ඍ— පාලනය *යතට ගRෙR මාqjබඩ ආරKෂක හPදාව (Reichswehr) මැkහRෙව=නට æදානjව *Sය J ය. 
තRවය එෙල*= kග හැරැණR, ෙමා4ක[ %*= ශYCකය=ට අ% ග=න යැq කැඳpය. ෙමා4ක[ *ට පැCë 

%ගස හq=yK බ«ෑ=÷ල9 (Heinrich Brandler) ඔKෙත#බ9 21 වැ7දා ෙචj7e4 (Chemnitz) c ශYCක 

සjම=තñණෙT J මහා වැඩ ව9ජනයK කැඳpය. ෙකාC,74eවාJ= ඊට පFව වැඩ ව9ජනය අවලං® කළා dවR 
ෙj පë%ඩය ෙද#ෂ සහගත óවමාරැ 7සා හැjබ9n ෙවතට ආෙ[ නැත. ඔKෙත#බ9 23 වැ7දා උදෑසන, 200-300 

අතර සංඛ}ාවක ෙකාC,74eවාJ පfහාර කzඩායj %*= %%ධ ෙපාú4 4ථාන වලට පහර ò=හ. 

බලාෙපාෙරාRo ෙනාd ෙලසN= පහර Jම *-ධ dවR ඔD=ෙn අරPl සාKෂාR ෙනාpය. මාqjබඩ ආරKෂක 

හPදාව සමº= ෙපාû*ය පfM පfහාරයK එ+ල කළහ. පැය M4 එකK Gරා සට= වැJෙම= පFව හැjබ9n 
ෙකාC,74eවාJ= P{ම7=ම óදකලා dහ. අනoරැව ඔDනට යටR ෙව=නට *-ධ Dë. බලාෙපාෙරාRo d 

“ෙදවැ7 ඔKෙත#බරය” *-ධ dෙT නැත. එෙ4 නPò, “හPදා යා=තñණය” (M-Apparat) 1930 ගණ= දKවා KPD c 

වැදගR අංශයK හැSයට පැවMණ. ෙමය ස%4තර ෙල*= එc නායකෙයK d ජැ= වැ+S= (Jan Valtin), ඔóෙn 
සැබෑ නම yච÷ ෙකå†4 (Richard Krebs) %*= ඉkyපR කර ඇත.  5

 ඊ ළඟ කැර§+ලK පoරැව=නට ග=නා වෑයම දN=නට ලැෙබ=ෙ= එ4ෙට#7යා ජනරජෙය7. ෙමය, ඒ 

8ඩා රටට ෙකාC,74eවාJ= එ+ල කරන ෙදවැ7 පfහාරයq. 1917 ඔKෙත#බ9 27 වැ7දා ෙස#%යeවාJ=ෙn 
කD=*ලය %*= ටැú= (Tallinn) බලය අ+ලාෙගන, පාලන සභාව %Fරැවා හැර, ෙකාC,74eවාJ=ට අවා* d 

මැMවරණ පfMඵල අෙහ#* කර දමා Mbණ. ෙකෙ4 Dවද, ජ9ම= %ෙçෂ හPදාව ඉkyෙT ෙකාC,74eවාJ= 

*ය+ල=ම පFගම= කළහ. 1918 ෙපබරවාy 24 වැ7දා, ජ9මාuව= එ=නට මඳකට ෙපර, එ4ෙට#7යාuව= 

7දහස පfකාශ කරන ලk. ජ9ම= අäවාසය 1918 ෙනාවැjබ9 දKවා පැවMණ. කqස9ෙn පරාජෙය= පFව 
ජ9ම= හPදා වලට පFගම= ය=නට *-ධ dහ. නැවතR ෙකාC,74eවාk= %*= õúකRවය ඔD= අතට 

ග=නා ලk. ෙනාවැjබ9 18 වැ7දා ෙපෙටâාගÆෑ÷ c J එ4ෙට#7යාව ෙවuෙව= ෙකාC,74e ආz¶වK éc:වන 

ලk. රo හPදාෙ[ ,ද හPදා ෙ4නාංක ෙදකK ආකåමණයට é%*යහ. ෙj පfහාරෙT අරPණ 8මKදැq ය=න 
“උoරැ සාõcකය” (Severnaya Kommuna) නමැM GවRපෙත= පැහැkúව ෙප=වා ෙද න ලk: “රැ*යාu 

ෙස#%යeවාJ= සහ ජ9ම7 සහ ඔ4Sâයාෙ[ 79ධන පංMය යා කරන පාලමK තැÜම අපෙn වග…මq…අෙ& 

ජයගÆහණය බටcර ,ෙර#පෙT %&ලpය හPදා සමඟ රැ*යාෙ[ ඒවා සjබ=ධ කරu ඇත. එq= %çව සමාජ 

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

Bundesministerium für Gesamtdeutsche Fragen, 1951).
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%&ලවයට අRහැyය ෙනාහැN තරj බලයK සපයu ඇත.”  1919 ජනවාy මාසෙT J අගuවy= සැතGj %4සK 6

ඇoළත J එ4ෙට#7යාෙ[ පfMපfහාරයK 7සා ෙස#%යe හPදා ෙ4නාංක නවRවu ලැ–ය. ඒ ෙදවැ7 පfහාරය ද 

අසා9ථක dෙTය. 1920 ෙපබරවාy 2 වැ7දා රැ*ය= ෙකාC,74eවාJ= %*= එ4ෙට#7යාෙ[ 7දහස ටා9‡ 

(Tartu) සාම á%Fෙම= é°ගRහ . ඒ ෙව-J  ඔD= අ+ලා ගR පfෙ-ශ oළ J සõල ඝා තන NcපයK 
ෙබා+ෙෂ%KවාJ= %*= කර M≤ë. 1920 ජනවාy 14 වැ7දා, ඔD= පFගම= áය kනෙT J, ටා9‡ c 250 ක 

éyසK ද, රKෙවය9 (Rakvere) k4MñKකෙT 1,000 කට වැü éyසK ද ඝාතනය කළහ. ජනවාy 17 වැ7දා 

ෙවෙස=බ9n (Wesenburg) 7දහස ලබ-J, මහා ෙසාෙහා= bj oනN= මළ*රැරැ 86 K ෙසායා ගැ7ණ. ටා9‡ 

පfාණ ඇපකරැව=ව 1919 ෙදසැjබ9 26 වැ7දා ෙවü තබන ල-ෙ- ඔD=ෙn අත පය කඩා දමා සමහර අයෙn 
ඇ4 ද උ®+ලා දැõ පFවq. ජනවාy 14 වැ7දා, අගරද®රැ &ෙ+ෙට# ද ඇo{ව ඔD= ටා9‡ c *රකරැව= 

හැSයට අ+ලාෙගන *S 200 ක éyස අතෙර=, ෙබා+ෙෂ%KවාJ=ට කාලය M≤ෙz 20 ෙදෙන8 මරා දම=නට 

පමණN. %=kතය=ව කැM වú= සහ රqෆලෙT é:ප*= ගසා මරා දමා M≤ණ ෙහq= ඔD=ව හ‚නාගැÜම 
ඉතාමR ò•කර dෙTය. ඔóෙn පද% ලාංඡනය ඔóෙn *රැරටම තබා ඇණ ගසන ලද එක 7ලධාyෙයKව ෙසායා 

ගැuë. 

 ෙj පරාජය *-ධ DවR, ෙස#%යe ,7යනය %*= ඔD=ෙn මාqj අසල ශාඛා රාජ} éc:pෙj 
බලාෙපාෙරාRoව අR හැyෙT නැත. *ෙනාp[ සමඟ ෙමා4ක[ c 1924 අෙ&f+ මාසෙT J පැවැRd රහ*ගත 

සාක√ඡා වල J, එ4ෙට#7යාu ෙකාC,74eවාJ= අ%ගR කැර§+ලකට æදානj dහ. ෙකාjපැë oළ පfහාරක 

කzඩායj 79මාණය කළහ. **රය ෙව-J ඔD= 1,000 කට වැü C7F= සංඛ}ාවK සං%ධානය කර M≤ණහ. 

අනoරැව ඔD= හPදාෙ[ kyබල *î=නට කට,o පට= ගRහ. කැර§+ල පට= ෙගන අනoරැව එය මහා වැඩ 
ව9ජනයN= තහDරැ NOම ඔD=ෙn P+ සැලFම dෙTය. සාමා±කය= 3,000 කට ආස=න සංඛ}ාවK *S, දැü 

ම9දනයK අR%îන ලද එ4ෙට#7යාෙ[ ෙකාC,74e පKෂය 1924 ෙදසැjබ9 1 වැ7දා ටැú= c බලය අ+ලා 

ග=නට වෑයj කෙΩය. ඔDනට අවශ} dෙT එය ෙස#%යe ජනරජයK හැSයට පfකාශ කර වහාම රැ*ය= 
ෙස#%යe ජනරජය සමඟ අuබ-ධ pමට ඉ+ලා *„මq. එq= රo හPදාෙ[ පැC‰ම ,KM සගහත NOමට 

හැNයාව පාදා ගැÜමq. රජය ෙපරïෙj 8ම=තñණය එක kනයK ඇoළත අසා9ථක %ය. “පfM%&ලpයවාJ=ට 

එෙරc අරගලෙT J කැරúකරැව= ෙවත Nåයා∞ûව සහාය ෙද=නට…ශYCක සාõcකය ඉkyපR ෙනාpය. ෙරෙව+ 
[ටැú=] c බóතර වැඩකරන ජනතාව පැRතක *ට වැü උවමනාවN= ෙතාරව බලා *S=න= පමණK dහ.” 

එම ෙමෙහ,j අධ}Kෂණය කළ ජැ= ඇ=ෙව+e (Jan Anvelt) U.S.S.R. ෙවත පලා áෙTය. එc J ෙකාC=ට9= c 

7ලධාyෙයK හැSයට වසර ගණනාවK ෙ4වය කළ ඔó ‘-ධකරණයක J Cය áෙTය.  7

 එ4ෙට#7යාෙව= පFව කට,o ෙගන යන ල-ෙ- බ+ෙnyයාවටq. 1923 J රට දරැl ò•කරතා වලට 
Póණ ෙදC= M≤ë. ෙකාC,74eවාJ=ෙn සහ ඔóෙnම කෘ‹ක9ම පKෂෙT ඒකාබ-ධ ෙපරPණක නායකයා d 

ඇෙලKසැ=ඩ9 4ටැjෙබාú4N (Aleksandr Stamboliski) ≠7 මාසෙT ඝාතනය කරන ලk. ඔó ෙවuවට හPදාව 

සහ ෙපාû*ය යන ෙදෙක=ම සහෙය#ගය ලැ– M≤ණ ඇෙලKසැ=ඩ9 eසැ=ෙකා[ (Aleksandr Tsankov) 
ආz¶ෙ[ පfධා7යා හැSයට පRකරන ලk. සැ&තැjබ9 මාසෙT J සMයK Gරා පැවෙතන කැර§+ලK 

ෙකාC,74eවාJ= %*= kයR කරන ලk. එය තk= ම9දනය %ය. 1924 අෙ&f+ වú= පFව ඔD= කåෙම#පාය 

ෙවන4 කළහ. ඍ— පfහාර සහ ඝාතන පට= ගRහ. 1925 ෙපබරවාy 8 වැ7දා ෙගාෙඩK (Godech) ෙපාú4 
4ථානයට ò= පfහාරයK 7සා මරණ හතරK *-ධ dහ. ෙපබරවාy 11 වැ7දා ෙසාÁයා (Sofia) c පා9úෙj=o 

7ෙය#±තෙයK d ද, 4ෙලාෙවe (Slovet) සඟරාෙ[ පfධා7යා d ද, බ+ෙnyය= GවRපR කලාෙ[J=ෙn වෘRQය 

සCMෙT සභාපM d ද, 7ෙකාල4 Cෙල[ (Nikolas Milev) ඝාතනය කරන ලk. මා9o 24 වැ7දා බ+ෙnyය= 

ෙකාC,74e පKෂෙT (BKP) පfMපRM පfකාශනෙය= eසැ =ෙකා[ ෙනා වැරJම 7ලෙය = පහ ෙවනවා යැq 

7ෙ[දනය කෙΩය. ඒR *-ධ ෙව=නට ක°= පළ d ඒ පfකාශය 7සා තñ4තවාJ Nåයාවල සහ ෙකාC,74e 
ෙ-ශපාලන අරPl අතර සjබ=ධය ෙහ°දර[ %ය. අෙ&f+ Pල J පළP ඇෙලKසැ=ඩ9 ර— ෙවත ò= පfහාරයK 

සා9ථක ෙව=නට ෙබෙහ%= ඉඩ M≤ë. එෙ4ම අෙ&f+ 15 වැ7දා ජනරා+ ෙකා4ටා ෙජ#¬[ (Kosta Georgiev) 
සහ ඔóෙn උපෙ-ශකෙයKව මරා දැPë. 

 අනoරැව kග හැරැෙz බ+ෙnyයාෙ[ ෙj වසර වල J දN=නට ලැෙබන පfචzඩRවෙT ඉතාමR ෙශ#චÜය 

*-Ö= dහ. අෙ&f+ 17 වැ7දා, ෙසාÁයා c සා=oවරය= හR ෙදනාෙn ෙ-ව4ථානෙT J පැවRෙවන ෙජ#¬[ෙn 

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

 Joseph Berger, Shipwreck of a Generation: The Memoirs of Joseph Berger (London: Harvill Press, 1971).7
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අවමංගල}ෙT J bcFl ෙබ#jබයK GGරා යෑම 7සා එc ෙග#ලාකාර Pòන ඇoලට කඩා වැSë. Cය áයD= 
140 ෙදනා අතර ජනරා+වරැ 14 K ද, අණෙදන 7ලධාO= 16 K ද, පා9úෙj=o 7ෙය#±තය= 3 ෙදෙනK ද dහ. 

%Kට9 ස9ෙn (Viktor Serge) ට අuව පfහාරය සං%ධානය කරන ල-ෙ- ෙකාC,74e පKෂෙT හPදා අංශයq. 

පfහාරෙT අපරාධකරැව= හැSයට සැලෙකන ලද ෙකා4ටා යැ=ෙකා[ (Kosta Yankov) සහ ඉවා= C=ෙකා[ (Ivan 
Minkov) නj සං%ධානෙT නායකය= ෙදෙදනාට, අR අඩං ®ෙව = පැන ය=න ට තැR කර-J ඇM D oවK8 

සටෙ= J, ෙවü තබන ලk. 

 දැü ප°ගැÜj ,KM සහගත NOම සඳහා ෙj තñ4තවාJ Nåයාව පfෙය#ජනයට ගැෙනන ලk. 

ෙකාC,74eවාJ= 3,000 K අR අඩං®වට ෙගන 3 ෙදෙනK මහජනතාව ඉkyෙT එ+ලා මරා දමන ලk. 
ෙකාC=ට9= c සමහර සාමා±කය= පFව Nයා *SෙT බ+ෙnyයාu ෙකාC,74eවාJ=ෙn පfධා7යා d, %ෙයනා 

*ට රහ*= පKෂෙT නායකRවය දැරෑ ෙජ#9± üCෙටâා[ (Georgi Dimitrov) ෙj Nåයාවට වගNව ,Rතා Nයාය. 

1948 ෙදසැjබ9 c J බ+ෙnyයාෙ[ ෙකාC,74e පKෂෙT ප4වැ7 ෙකාංගÆසෙT J üCෙටâා[ %*= තම= 
ෙවuෙව= සහ හPදා සං%ධානය ෙවuෙව= ද එc වග…ම බාරගRෙRය. අෙන8R õලාශY වලට අuව, 

ෙ-ව4ථානය ඩqනමqe වú= Fu%Fl කරන ල-ෙ- ෙමය9 Sâú4ස9 (Meir Trilisser), එනj 1927 J ඉ: කළ 

ෙ4වා සඳහා රo ෙකාüෙT සjමාන ලා1 (Order of the Red Flag) සහ පF කාලයක J GPU c උප පfධා7යා d 
ද, ෙචකා c %ෙ-∞ය අංශෙT පfධා7යා ද dවා %*= යැq Nයැෙ[.  Sâú4ස9, 1930 ගණ= වල J NKVD %*= 8

ෙකාC=ට9= c 4¡ර කාûන පාලනය බාරගR පFව *S ෙ+කjවරැ දහ ෙදනාෙග= එK අෙයN. 

 ෙj ,ෙර#පෙT *ò d අසා9ථක *-ä මාලාෙව= පFව 4ටාú=ෙn ෙපළඹpම අuව ෙකාC=ට9= Ëනය 

ෙවත හැරැë. අභ}=තර ,-ධ සහ සමාජ ගැ:j වú= ෙදකඩ p ආරා±ක තRවයකට පR ව *S, නPR ඒ 
අව4ථාෙ[ J ම දැවැ=ත ජාMකවාJ ර§+ලK අRදNC= *S Ëනය “අäරාජ}-%ෙර#Ö %&ලවයK” සඳහා æදානjව 

*Sන ෙලසK ෙප7ණ. 1921 අෙ&f+ c J éc:වන ලද ‘නැෙගනcර ශYCකය=ෙn ෙකාC,74e %çව%ද}ාලය’ 

oළ *S Ëන *F *F%ය=ව, 1925 **රෙT J නව ස= යe-ෙස= %çව%ද}ාලයට (Sun Yat-sen University) 
නැවත පfMසං%ධානය කර M–ම කාලෙT එක සල8ණK dෙTය.  

 ෙස#%යe ආz¶ෙ[ සහ ෙකාC=ට9= c නායකය= ෙවM= 7* අභාසය ලR, ඒ වන %ට මාඕ ෙ4oං 

නායකRවෙT ෙනා*S Ëන ෙකාC,74e පKෂය, 1925-26 J, තරැණ චැ=n කාq-ෙශK (Chiang Kai-shek) %*= 
නායකRවය ò= ජාMකවාJ පKෂය, එනj KෙවාC=nටෑ=n (Kuomintang) සමඟ ස¨ප ස=ධානයK සඳහා 

ත+? කරu ලැ–ය. ෙකාC,74e පKෂය ෙත#රා ගR උපාය මා9ගය dෙT %&ලවයK ෙහාෙර= ඇo+ NOම 

සඳහා ෙටâ#ජ= අçවෙයK ෙයාදා ග=නා ෙ4, *ය{ බලාෙපාෙරාRo KෙවාC=nටෑ=n මත ර§ඳpමq. 

ෙකාC=ට9= 7ෙය#±ත, Cකාෙය+ ෙබාෙරාü= (Mikhail Borodin) KෙවාC=nටෑ=n ෙවත උපෙ-ශකවරෙයK 
ෙලසට පැCëෙTය. 1925 J, ෙස#%යe ,7යනය හා හDෙ+ කට,o NOම éfය කළ ජාMකවාJ පKෂෙT 

වාමාං¤ක පැRත පKෂෙT පාලනය ඔD= අතට ගRහ. එ%ට ෙකාC,74eවාJ= ඔD=ෙn ෙපfාපගැ=ඩා කට,o 

වැü කළහ. ඔD= සමාජ %යD+ kyමR කළහ. KෙවාC=nටෑ=n c ෙදවන ෙකාංගÆසෙT පාලනය අ+ලා ග=නා 
ෙතK ඔD=ෙn බලපෑj වැü කළහ. ඒR වැü ක+ ෙනායා චැ=n කාq-ෙශK ෙවM= එන බාධාවකට ඔD=ට 

Póණ ෙද=නට *-ධ Dë. චැ=n ෙකාC,74e බලපෑj වැü වැüෙය= පැMර යන ආකාරය ගැන *R කරදර 

ඇM කරෙගන *SෙTය. ඔóව පැRතකට දම=නට ෙකාC,74eවාJ= උRසාහ කරන බව ගැන, 7වැරkව, ඔó 
bය dෙTය. õúකRවය තම අතට ග7C= 1926 මා9o 12 වැ7දා ඔó මාෂ+ ÜMය පfකාශ කෙΩය. 

KෙවාC=nටෑ=n *S *ය{ම ෙකාC,74eවාJ= සහ ෙස#%යe හPදා උපෙ-ශකය=ව ඔó අR අඩං®වට 

ගRෙRය. ෙස#%යe හPදා උපෙ-ශකය=ව kන Ncපයකට පFව Pදා හැyණ. එq= පKෂෙT වාමාං¤ක පැRෙR 

නායකයාව 7හඬ කරවන ලk. එෙ4ම පKෂය oළ *Sන ෙකාC,74eවාJ=ෙn වරපfසාද සහ කට,o Wමා කරන 
අරPෙණ= ලKෂණ අටN= ,o සැලFමK ද පනවන ලk. ඒ අuව චැ=n ජාMකවාJ හPදාෙ[ අ%වාkත 

නායකයා බවට පR%ය. ෙබාෙරාü= අ?R තRවය é°ගRෙRය. 

 ෙස#%යeවාJ= ෙවM= ලැ≤ණ සෑෙහන තරමක හPදා සහාෙය= ,oව 1926 ≠ú 7 වැ7දා චැ=n කාq-
ෙශK, රෙe උoරැ පැRෙR ජාMකවාJ පfහාරයK kයR කෙΩය. එය ඒ ෙව-J පැවMෙT රණÈර බලවo=ෙn 

පාලනය යටෙRය. ≠ú 29 වැ7දා ඔó කැ=ට= (Canton) c මාෂ+ ÜMය පැනpය. óනා= (Hunan) සහ óෙබq 

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

Vaksberg, Hôtel Lux (Paris: Fayard, 1993).
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(Hubei) යන éSසරබද ෙපෙද4 කෘ‹කා9Cක %&ලවයකට é%ස *Sයහ. එc ගාමක බලය ෙකාC,74eවාJ= 
සහ ජාMකවාJ= අතර ස=ධානය පfçන කරන ල-දK dෙTය. මහා කා9Cක පfධාන නගරයK d ෂැ=හq ෙවතට 

හPදාව එ-J එc වෘRQය සCM %*= මහා වැඩ ව9ජනයK ඇරÍහ. Î එ=ලාq (Zhou Enlai) ඇo{ 

ෙකාC,74eවාJ= කැර§+ලK කැඳවා *Sයහ. ඔD= බලාෙපාෙරාRo dෙT හPදාව වහාම නගරයට ඇo+ ෙ[ 
යැq Nයාq. ඒR එවැ=නK *ò ෙනාpය. 1927 ෙපබරවාy 22-24 උ-ෙඝ#ෂණය අසා9ථක %ය. ජනරා+ û 

බාඕෂෑ=n (Li Baozhang) වැඩ ව9ජකය=ට දරැl ආකාරෙය= දÏවj කෙΩය. 

 මා9o 21 වැ7දා අ?R, ඊටR වඩා %ශාල මහා වැඩ ව9ජනයK *-ධ %ය. ඒ උ-ෙඝ#ෂණෙය= බලෙT *S 

අäකාO= ඉවR ෙකරැë. ජාMකවාJ හPදාෙ[ එක අංශයක, එc 7යැïම සඳහා හº4සවන ලද ජනරා+වරෙයK 
ද සමº= ෂැ=හq ෙවත ඇo+ p ඉKමë=ම චැ=n කාq-ෙශK සමඟ එකo ෙවන ලk. පාලනය *යතට 

ග=නට චැ=n දැü ෙ4 QරණාRමකව *SෙTය. චැ=n සහ ඔóෙn හPදාෙ[ පfMපRMවල Mπ “අäරාජ}වාJ-

%ෙර#Ö” පැMකඩ 7සා ර§ව„මට ලKව *S 4ටාú= %*= KෙවාC=nටෑ=n සමඟ සාමය පවRවා ග=න යැq ද 
ඔD= හා ෙපÜ *S=න යැq ද Nයා ආඥාවK J M–ෙම= චැ=n ෙn කා9යය පහF %ය. ෂැ=හq වල ෙගන 

áය කåමෙ[දය චැ=n %*= 1927 අෙ&f+ 12 වැ7දා කැ=ට= c නැවත එෙල*=ම *ò කෙΩ ෙකාC,74eවාJ=ව 

හඹා ෙගා4 ඔD=ට ®S බැට ෙද=නට යැq 7යම කරC7. 

 4ටාú= ෙගන *S Qරණය ඉතාමR uFòF ෙමාෙහාෙR J ෙවන4 කරන ලk. අෙග#4o මාසෙT J ඔóෙn 

එkyවාJ %ෙ[චකය= ඉkyෙT හෑ+? pෙම= වැළෙක=නට ඔó යවන %ෙçෂ 7ෙය#±තය= %සාyය= ෙලාCන÷* 

(Vissarion Lominadze) සහ හq=4 7[ම= (Heinz Neumann) ෙදෙදනාෙn කා9යය dෙT , KෙවාC=nටෑ=n 

සමඟ ස=ධානය කඩා දැ¨ෙම= පFව කැරúකාර ෙපරPණ නැවත kයR NOමq.  ඔóෙn 7ෙය#±තය= ෙදෙදනා 9

%*= ෙමෙහයවන ලද “**රෙT අ4වu කැර§+ල” අසා9ථක dවR, ඔD= කැ=ට= c %&ලවයK ඇM කර=නට 

kගටම වෑයj කරC= *Sයහ. ෙබාy4 Fවාy= (Boris Suvarin) දැKd අ=දC= පහෙළා4වැ7 ෙබා+ෙෂ%K පKෂ 

ෙකාංගÆසය සඳහා “ජයගහÌණෙT පfවෘRM ඔD=ෙn පfධා7යා ෙවත ෙගෙන=නට” වෑයj කළහ. ෙj පy*-äය 
ෙප=ව=ෙ= ඔD=ට සහාය දKවන අයෙn ¬%ත පවා ඇo{ව, මuෂ} ¬%තය ගැන ෙබා+ෙෂ%KවාJ= oළ 

පැවM é°8ල ෙකාතරjදැq Nයාq. වසර Ncපයකට ෙපර බ+ෙnyයාෙ[ තñ4තවාJ කට,o වල J ¬%ත අcCය 

ගැන ෙනාසැලNúමR ෙල*= Nåයා කරන ලද අ=දC=ම *òෙවන කැ=ට= සාõcක වාස4ථානෙT කට,o 
ෙRරැමK නැM d බව තහDරැ කරq. 

 කැ=ට= c J හාර ප=*ය දහසK කැරúකරැව= හPදාව සමඟ පැය හත°4 අටක ගැ:මක 7යැ{නහ. 

එK කැරúකරැෙව8ට පහK ෙහ# හයK බැá= හPදාෙ[ අය වැüෙය= *Sයහ. සාõcක වාස4ථානෙT N*R 

æදානමK හy හැSයකට *ò d බවK දN=නට ෙනාමැM %ය; අවශ} පමණට අ% ෙනාM≤ë. එෙ4ම එc 
පැවMෙT කැ=ටÜ*යාu ශYCකය= %*= කැමM d පfMපRM ෙනාෙ[. 1927 ෙදසැjබ9 10 වැ7දා රාMñෙT J 

සාමාන}ෙය= රo Pරකරැව=ෙn පා%√ ය සඳහා d ර§4pj ශාලා වල ෙකාC,74e භට හPදාව අ+ලා ගRහ. 

හැjබ9n c J ෙම=, හk* පfහාරෙය= කැරúකරැව= Pú= වා* ලැπහ. නPR ඒ වා*ය ඉතා ඉKමë= අcC 
%ය. “ෙස#%යe ජනරජයK” යන 7ෙ[දනය ෙදසැjබ9 12 වැ7දා උදෑසන පfකාශ ෙව-J පy4ථාÜය ජනගහනෙය= 

N*ò පfMචාරයK හට ගRෙR නැත. ජාMකවාJ බලකාය= එkන ස=ධ}ාෙ[ J පfMපfහාර එ+ල කළහ. ඊ ළඟ 

kනෙT J ෙපාú4 õල4ථානය උü= ෙලළ ෙදන ලද රo ෙකාüය ජයගÆාcක බලකාය %*= ඉවR කරන ලk. 
ප°ගැÜj ඉතා jෙ+√ඡ ෙල*= *-ධ dෙTය. දහ4 ගණනK Cය áයහ. 

 ෙj අRදැ…ෙම= ෙකාC=ට9= %*= පාඩj උගත ,o dවR, එය මoéටට යS= පැවoනා d පfçන 

හදාරන තRවයක ෙනා*SෙTය. නැවත වතාවK *ය{ ඉලKක සඳහා පfචzඩRවය ෙයාදා ගැÜම සාධාර‰ය 

කරන ල-ෙ-ය. ෙකාC,74e කාඩ9 අතර *%+ ,-ධෙT සං4කෘMය ෙකාරතj තk= P+ බැස ෙගන M≤ණාදැq 
Nයා එq= පැහැkúව ෙපuë. 1931 J ෙකාC=ට9= %*= පfකා¤ත “අ%ගR නැº„ම” (The Armed Uprising) ඉතා 
ඉKමë= භාෂා Ncපයකට පyව9තනය ෙකරැë. ඉතා පැහැkúව දKවන 7ගමන සcතව එq= පහත bය8රැ 

4වයං %ෙ[චනය ඉkyපR කරq: “අé පfM%&ලpයවාJ=ව ඉවR කර=න M≤ෙz ¨ට වඩා පfෙ[සC=. කැ=ට= 

පfM%&ලpයවාJ= අත පැවM සම4ත කාලෙT J ම, අ? මැරැෙB 100 ක ?DසE පමණ*. පfMගා¨=ට එෙරc 

 Margaret Buber-Neumann, La révolution mondiale (Paris: Casterman, 1971), chap. 17, “La soulèvement de Canton.”9
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සට= කළ 7සා *රකරැව=ව මැරැෙ[ ෙකාCසම ඉkyෙT සාමාන} න¶ %භාගයK පැවැRpෙම= පFවq. 
%&ලවයK මැද *-ධ ෙවන පfහාරයක J, ෙG ?Hෙවත JK; බැ5' ඉතාම. වැNO.”  ෙj පාඩම සදා මතකෙT තබා ගැෙනන ලk. 10

 ෙj අසා9ථකRවෙය= පFව ෙකාC,74eවාJ= ටD= වú= éටp ෙගා4 ඈත éSසරබද J නැවත 

කzඩායj ගැFë. 1931 = පFව ඔD= නා= සහ Nය=n* (Kiangsi) c රo හPදාව %*= ආරKෂා කරන 
7දහ4 කලාප éc:වන ලk. ඉතාමR P+ කාලයක J *ටම ËනෙT ෙකාC,74eවාJ= අතර %&ලවය යu 

පfධාන වශෙය= හPදාමය කට,RතK යන අදහස P+බැස ග=නා ල-ෙ- ෙමයාකාරෙය7. ෙj %çවාසය හPදාෙ[ 

ෙ-ශපාලන ÕCකාව ආයත7කගත කරන ල-ෙ-ය. එq= 4වභා%කවම පැන නැÒෙ=, මාඕ %*= ඉkyපR කළ 

Fපf*-ධ ස¨කරණය d “බලය එ=ෙ= oවK8ෙ[ බැර+ එෙක=,” වැ7 මතයq. පFව kග හැරැණ *ය+ල 
උවමනාවටR වැüෙය= පැහැkúව දKව=ෙ=, බලය අ+ලා ග=ෙ= සහ එය පවRවා ග=ෙ= ෙකෙ4ද Nයා 

දැKpම ෙකාC,74e දැKෙj සැබෑ සාරය Nයාq. 

 ËනෙT අසා9ථකRවය සහ 1920 ගණ= වල J ,ෙර#පෙT J *-ධ d අසා9ථකRවය= හPෙ[ Dවද, 
ෙකාC=ට9= තරෙT %çවාස කෙΩ ඔD= 7වැරk මා9ගෙT යන බවq. *ය{ ෙකාC,74e පKෂ, පfජාත=තñවාJ 

ජනරජය වල Üත}ාu”ලව éc:වාගR ඒවාද ඇo{ව, ඉඳ cටක මහජනයා ඉkyෙT දN=නට ලැෙබන රහ4 

හPදා අංශයK M≤ë. වැüෙය=ම අuගමනය කළ ආකෘMය dෙT ජ9ම7ෙT KPD %*= පවRවා ග=නා ල-දq. 
එc පාලනය ෙස#%යe හPදා කාඩ9 අM= *-ධ d අතර %ශාල හPදා යා=තñණයN= ,o %ය. ඔD=ෙn කා9යය 

dෙT එkyවාJ= oර= NOමq. %ෙçෂෙය=ම දK‹ණාංශ පැMවලට අqM dව= සහ පKෂයට yංගා ගR 

ෙතාරoරැ සපයන අයව. එෙ4ම හාර ප=දහ4 ගණනක සාමා±කය= *S Fපf*-ධ රo ෙපරPණට 4ÀM 

ෙව=නට එය G{+ ෙලසN= Üත}ාu”ල ෙනාවන ,ද බල ඇëයK ෙල*= කට,o කරන ÕCකෙ[ ද 7යැෙළන 
ලk. වqමා ජනරජෙT ෙ-ශපාලන පfචzඩRවය අPRතK ෙනාpය. ඒR ෙකාC,74eවාJ= ඔD=ෙn අවධානය 

අ?M= හැÚ නාe* පKෂය වැ7 දK‹ණාංශ අ=තවාJ ව}ාපාර ෙවත පමණK ෙයාP ෙනාකළහ. “සමාජෙ∏#Û=” 

සහ “සමාජෆැ‹4eවාJ=” යැq ඔD= හ‚=වන ලද G-ගලය= %*= පැවැRd සමාජවාJ ර§4pj ද කඩා දම=නට 
ඔD= කට,o කළහ.  එෙ4ම ෙපාû*යට පහර ෙද=නට ද ඔD= පFබට dෙT නැත. ෙපාû*ය ඔD= සැල8ෙ[ 11

පfMගා¨ නැRනj සමහර %ට ෆැ‹4eවාJ රජයක 7ෙය#±තවරැ ෙලසටq. 1933 *-Ö= සහ අනoරැව kග 

හැෙරන ෙ-ව+ ෙප=uj කර=ෙ= සැබෑ ෆැ‹4eවාJ හoරැ dෙT ජාMක සමාජවාJ පKෂය (National Socialist 
Party) Nයාq. නාeW=ට එෙරcව, “≤9—වාW පfජා ත=තñවාදය” ආරKෂා NOම සඳහා කට,o කළ අෙන 8R 

සමාජවාJ පKෂ සමඟ ස=ධානයK හැJම වඩා FòF NåයාපSපාSය dවා යැq Nව හැNq. නPR පfජාත=තñවාදය 

ගැන අදහස ෙකාC,74eවාJ= සjÄ9ණෙය=ම පfMKෙ•ප කළහ. 

 ෙ-ශපාලන වාතාවරණය සංF=ව පැවM පfංශෙT, පfංශ ෙකාC,74e පKෂයට (PCF) ඔD=ෙnම අ%ගR 
අංශයK Mbණ. පKෂ ෙ+කjවරෙයK d ද, ,-ධය කාලෙT J කැ&ට= තනoරක ෙ4වය කළ 7සා හPදා 

අRදැ…j M≤l ඇ+බ9e „â=e (Albert Treint) එc පfධා7යා %ය. 1924 ජනවාy 11 වැ7දා ආරා±කවාJ 

කzඩායමK කෑ ගසC= ෙකාC,74e ර§4pමකට %ෙර#ධය පා-J ඔD=ෙn පfථම මහජන ද9ශනය kග හැyණ: 
„â=e %*= අණ 78R කෙΩය, එ%ට yෙවා+ව9 අතැM éyC දස ෙදෙනK නැºට ආරා±කවාJ= ෙවත Póණට 

Póණ ලා ෙවü තැπහ. එැතන J ම ෙදෙදෙනK Cය áය අතර Ncප ෙදෙන8 oවාල ලැπහ. සාK‹ ෙනාමැM d 

7සා ඒ ඝාතකය= N*ෙවK N*ම kෙනක න¶ මඟට ෙගන áෙT නැත. වසරකට පFව, 1925 අෙ&f+ 25 වැ7දා, 
නගර සභා මැMවරණ වලට සM Ncපයකට ෙපර, ෙ-ශෙ&f¨ තරැණ කzඩායම නැමM දK‹ණාංශ සං%ධානෙT 

පැy*ෙT රෑ ඩැjෙරෙමා=e (rue Damrémont) c පැවM මැMවරණ ෙකාeඨාශ ර§4pමක J PCF ආරKෂක ෙ4වා 

තවR පfචzඩ *-äයක පැට{නහ. සට=කා¨= Ncප ෙදෙනK අත අ% M≤ණ අතර ඒ අ% ෙයාදා ගැÜමට 

ඔD= පFබට ෙනාdහ. ෙ-ශෙ&f¨ තරැණ කzඩායෙj MෙදෙනKව Kෂණෙය= මරා දැCණ. තවR අෙයK kන 
Ncපයකට පFව Cය áෙTය. ෙ-ශෙ&f¨ තරැණ කzඩායෙj නායකයා d ෙඡ#= ෙටqS=ග9 (Jean Taittinger) 
අR අඩං®වට ග=නා ලk. ෙපාû*ය %*= ෙකාC,74වාJ සට=කා¨=ෙn 7වාස NcපයK ද හk* ෙස#k* වලට 

භාජනය කළහ. 

 ෙකෙ4 නPò, පKෂය එයාකාරෙය=ම කට,o කරෙගන áයහ. සjÄ9ණ පා9úෙj=o PKMය ලබා *S, 

සහ අ?M= පා9úෙj=o 7ෙය#±තෙයK ෙල*= පRව *S, ඡාK ¶Kෙලා4 (Jacques Duclos) ෙවතට 1926 J 

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

 On this see Valtin, Sans patrie (heavily abridged by Babel in 1996), esp. chap. 17.11
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ෆැ‹4e-%ෙර#Ö ආරKෂක කzඩායමK බාර කරන ලk. එc පළP ෙල#ක ,-ධෙT cටG ෙසා+දාòව= සහ 
ෙකාC,74e තරැණ කzඩායj ෙවM= බඳවා ග=නා ලද තරැණ ෆැ‹4e-%ෙර#Ö Pරකරැව=ද *Sයහ. ජ9ම= 

රo ෙපරPණට ස¨පාකාරෙය= 7මවන ලද ෙj පැරCúටy හPදා කzඩායj 1926 ෙනාවැjබ9 11 වැ7දා 7ල 

ඇ‚j වú= සැරW පාගම= පැවැRdහ. ඒ අව4ථාෙ[ J හPදා-%ෙර#Ö ෙපfාපගැ=ඩා බාරව *S ¶Kෙලා4, *%+ 
,-ධෙT කලාව Nයා ෙදන, ෛඵMහා*ක pJ සට= %4තර හා %çෙ+ෂණය යනාkය අඩං® “රo සට=” (Le 
combatant rouge) නC= %චාරයK පfකාශනය කරC= *SෙTය. 

 1920 *ට %%ධාකාර කැරú ගැන %4තර කරන “අ%ගR නැº„ම” 1934 Pල J පfංශය oළ නැවත 
පfකාශනය %ය.  1934 **රෙT පfං ශ ජනéfය ෙපරPණ (French Popular  Front) Póණ ò= අවසානාව=ත 12

ෙ-ශපාලන තRවය= 7සා ෙපාෙR ජනéfයRවය අ¶p áෙTය. ඒR ඒ පහළ බැWම ෙකාC,74e භා%තෙT 

පfචzඩRවය යන පfධාන ÕCකාවට එතරj බලපෑමK කෙΩ නැත. පfචzඩRවය සාධාර‰ය NOම, පංM -ෙ[ෂය 
පැMරpෙj kනපතා 7යැïම, සහ *%+ ,-ධෙT න}ාය නැවතR භා%තයට ගැ7ණ. ඒ 1936 4පාıඤෙT J ය. 

ෙකාC=ට9= %*= එc යවන ලද ඔD=ෙn කාඩ9 Ncප ෙදනා ෙකාC,74e ම9දන වú= තම=ව කැœ 

ෙපෙනන තRවයට පR කරග=නට සමR dහ. 

 අනාගත අ%ගR නැº„j සඳහා එකo ෙවන කාඩ9 ෙත#රා ගැÜම සහ Gólව *-ධ dෙT ෙස#%යe රහ4 

ෙ4වා සමඟ ස¨ප සjබ=ධෙය= ,oවq. %ෙçෂෙය=ම එක ෙ4වා අංශයK d පfධාන ≤-ä අංශය (Glavnoe 
razvedyvatel’noe upravlenie  -GRU) සමඟq. ෙටâාe4N %*= රo හPදාෙ[ හතරවැ7 b,ෙර#ව හැ Sයට 

79මාණය කරන ලද GRU N* %ෙටක, තRවය= ෙවන4 p එc කා9ය භාරය ඉතාමR ක&පාòවට ලK dවR, 
එc ෙමම ඉගැ=pෙj ÕCකාව අR හැර දැPෙ[ නැත. 1970 ගණ= P+ කාලෙT J පවා පfංශ ෙකාC,74e 

පKෂෙT සමහර තරැණ කාඩ9 U.S.S.R. c Gólවට áයහ. ඔD= ෙවü තබ=නට, %%ධ අ% ආ,ධ කෑú කෑú 

වලට ගලවා නැවත 7* ෙලස හද=නට, ෙබ#jබ සහ ෙ9üෙය# ටâා=4¨ට9 හද=නට, සහ කඩාක&ප+කාO 
තාKෂණය= භා%තය ඉෙගන ගRෙR ආරKෂක හPදා Gól කර=නට ෙයාදවා ගR %ෙçෂ ෙස#%යe භට 

කzඩායj d 4ෙපe4නැ4 (Spetsnaz) ෙවM7. අවශ} %ෙටක J Coරැ පKෂ ෙවතට යැ %ය හැN හPදා 

උපෙ-ශකවරැ Ncප ෙදෙනK ද GRU c *Sයහ. 1923 හැjබ9n කැර§+ල සඳහා KPD c හPදා යා=තñණය ෙවත 
යවන ලද ඔ4ෙටâා-හංෙnyයාu මැ=ෙෆ÷̃ 4ට9= (Manfred Stern), නැ මැRතා 4පාıඤෙT ජාත}=තර හPදා 

අතර “ජනරා+ Kෙලබ9” (General Kleber) නC= Fපf*-ධ ෙව=නට ෙපර ඔóව Ëනයට සහ මැ=¯yයාවට යවන 

ල-ෙ-ය. 

 ෙමවැ7 ෙබාෙහ# පාතාල හPදා සං%ධාන ෙමෙහයවන ල-ෙ- අපfස=න G-ගලය= %*7. ඒවාෙT 
සාමා±කය= ෙබාෙහ# %ට පලාෙR මං පහරන අයq. ඔD=ෙnම Nයන කzඩායj %S= %ට හදාග=නා 

ල-දD=ය. ෙj ගැන වැüෙය=ම කැœ ෙපෙනන උදාහරණයK ලැෙබ=ෙ= 1920 ගණ= ෙදවන බාගෙT J Ëන 

ෙකාC,74e පKෂෙT d “රo Pරකරැව=” නැRනj “රo 4Kෙවා÷ර=” වú7. ඔD= NåයාකාO dෙT ෂැ=හq 
නගරෙTය. එවක J එම නගරය පKෂ ෙමෙහ,j සඳහා පfධාන õල4ථානය %ය. ෂැ=හq මාÁයා පD+ ෙදෙක= 

වඩාRම බලවR d රහ*ගත ‘ෙකාළ පSෙT සමාජය’ (Green Band society) සමඟ කට,o කරන ලද මදා%ෙයK 

d ® ˘=ෂැ=n (Gu Shunzhang) පfධානව ඔD= kනපතා ගැ:j ඇM කරගRෙR ජාMකවාJ එkyවාJ= සමඟq. 
%ෙçෂෙය=ම ෆැ‹4e අuකරණෙය= ,oව *S ‘7+ කCස’ අය සමඟq. 1ෂණයට 1ෂණය ෙයාදවC= ෙj 

එkyවාJ= ෙදෙදනා ගැ:j ගණනාවක 7යැෙළන ලk. සැඟp *ට පහර Jj kනපතා *-ධ dවN. එෙ4ම ප°ගැÜම 

සඳහා මරා දැ¨ම ද සාමාන}යK %ය. ෙj *ය{ කට,o සඳහා ෂැ=හq *S ෙස#%යe තානාපMෙn සjÄ9ණ 

සහෙය#ගය ලැ≤ë. ඔóට p. ෙගා9බe,K (Gorbatyuk) වැ7 ඔóෙnම d හPදා  %ෙçෂඥය= *Sයහ. එෙ4ම 
කැමM ෙල*= ෙයාදාගත හැN ශYම බලකායK ඔóට M≤ë. 

 1928 J ෙපාû*ය %*= 7දහ4 කරන ලද සැකකරැව= ෙදෙදෙනKව ® ˘=ෂැ=nෙn C7F= %*= oර= 

කරන ලදහ: 7දාෙගන *Sය J c ±යා‹=n (He Jiaxing) සහ c ±óවා (He Jihua) ෙn *රැරැ ෙවü උzඩ වú= 
éO áයහ. oවK8 හඬ éටතට ඇWම වස= කරu éëස එ°ෙT *S අෙනK 8ම=තñණකරැව= á7ෙක° පRo 

කරන ලk. පKෂය ඇoළත හටගR මතවාJ ෙවන4කj 7රD+ කරගැÜම සඳහා එයාකාරෙය=ම d ෙනාවරkන 

කåමෙ[ද ෙයාදා ගැuë. සමහර %ෙටක සරල ෙච#දනාවK පfමාණවR සාK‹ හැSයට සැලNණ. 1931 ජනවාy 17 

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

Canton and Shanghai uprisings by General Vasily Blücher and Ho Chi Minh, who also wrote about peasant uprisings. There were also 
two chapters on military theory by Marshal Tukhachevsky.
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වැ7දා, ෙකාC=ට9= 7ෙය#±තෙයK d පෙව+ C≈ (Pavel Mif) %*= සහ ෙමා4ක[ 7යම යටෙR කට,o කරන 
අෙන8R නායකය= %*= උපාය∞úව පරදව=නට සමR dවා යැq ෙක#පා%•ට d c ෙම=K‹ෙයා=n (He 
Mengxiong) සහ ශYCකය=ෙn පා9ශවෙය= එන තවR පKෂ සෙහ#දරය= %4සK සමඟ ෂැ=හq c ඔyෙය=ට+ 

ෙහ#ටලෙT J Pණ ගැFණහ. ඔD=ෙn සාක√ඡාව පට= ගR %ගස ඩෙය#චා ෙටා=* (Diaocha Tongzhi) 
(KෙවාC=ටෑ=n c මධ}ම %ම9ශන b,ෙර#ෙ[) අ% ර§ගR ෙපාú4 7ලධාO= සහ ඒජ=තවරැ= කාමරයට කඩා 

වැJ *ය+ල=වම අR අඩං®වට ගRහ. ජාMකවාJ=ට ර§4pම ගැන 79නාCක ඔRoවK ලැ– M≤ë. 

 1931 අෙ&f+ මාසෙT J ® ˘=ෂැ=n අෙනK පැRතට මාරැ pෙම= පFව ඔó වහාම ‘ෙකාළ පS’ 

සං%ධානයට එකo %ය. ඔó ක°= දවසක ‘7+ කCස’ පැRතට ද මාරැ p *SෙයN. ඔó KෙවාC=ටෑ=n 
ෙවතට නo d පF, ෙකාC,74e කාඩ9 ප4 ෙදෙන8ෙග= සම=%ත %ෙçෂ කC:වK—කැ=n ෙෂ=n (Kang 
Sheng), ®වා= óයා= (Guang Huian), පැ= හැ7ය= (Pan Hannian), ෙච= ,= (Chen Yun), සහ N N=n‹ (Ke 
Quingshi) %*= ෂැ=හq ෙමෙහ,j ඔD= අතට බාර ගRහ. 1934 J නගරබද CCP හPදා යා=තñණයK සදහටම 
කැã ය=නට Mbය J, නගරෙT අ%ගR කzඩායj අතර අවස= නායකය= ෙදෙදනා d ü= ෙමා8= (Ding 
Mocun) සහ ú ‹8= (Li Shiqun) KෙවාC=ටෑ=n අතට හF dහ. ඔD= ජපu=ට ෙ4වය කර=නට áයහ. 

ඔD=ෙn අවසානය= ෙශ#චÜය dහ: ü= ෙමා8=ව ජාMකවාJ= %*= ෙ-ශෙ∏#Û යැq 1947 J ෙවü තබා මරා 
දමන ලද අතර ජප= 7ලධාyෙයK ú ‹8=ට %ෂ ෙපාවන ලk. කැ=n ෙෂ=n 1949 *ට ඔóෙn මරණය *-ධ d 

1975 දKවා මාඕ ෙn රහ4 ෙපාúWෙT පfධා7යාව *SෙTය. එෙ4 ඔó ෙකාC,74e ෙර±මය යටෙR ËනෙT 

ජනතාව ඝාතනය කළ පfධාන ඝාතකෙයK %ය.  13

 සමහර %ට %ෙ-∞ය ෙකාC,74eවාJ කzඩායjවල සාමා±කය=ව U.S.S.R. ඇoළත රහ4 ෙපාú4 
ෙමෙහ,j සඳහා ෙයාදා ගැ7ණ. 8ෙටෙපා[ පළcල[ව (Kutepov affair) ෙමවැ7 ෙමෙහ,මK යැ q ෙපÜ යq. 

1924 J ගÆෑ=÷ ü,K 7කල4 (Grand Duke Nicholas) %*= සම4ත හPදා ,7යනෙT (ROVS) පfධා7යා වශෙය= 

පRෙව=නට ජනරා+ ඇෙලKසැ=ඩ9 8ෙටෙපා[ව පැO*යට එ=න Nයා M≤ë. 1928 J GPU  %*= ෙj 
සං%ධානය කඩා දම=නට Qරණය කෙΩය. ජනරා+වරයා ජනවාy 26 වැ7දා අoරැදහ= %ය. කටකතා පැMර 

ය=නට පට= ගැ7ණ. ඉ= සමහරK ෙස#%යe ,7යනය %*=ම පට= ගR බවට N*R සැකයK නැත. 4වාÖන 

%ම9ශන ෙදකN= පFව පැහැරෙගන යාමට වගNව ,Rත= කDදැq පැහැkú %ය. P+ %ම9ශනය පැවැRdෙT 
[ලැüC9 බ9eෙස[ (Burtsev) %*7. ඔó සමාජවාJ %&ලpයවාJ සං%ධානයට yංගා ගR ඕඛානා (eසා9වාJ රහ4 

ෙපාû*ෙT) ඒජ=තවරෙයK d එ[ෙනා අෙ4[ (Evno Azev) ෙn ෙව4õණ ගැෙල[ව අය හැSයට Fපf*-ධ  d 

G-ගලයාq. අෙනK %ම9ශනය පැවැRd තැනැRතා dෙT ‘පැO*ෙT ෙද#ංකාරය’ (Echo de Paris) c 

GවRපRකලාෙ[kෙයK d ෙඡා= üලා˙ (Jean Delage) ය. ජනරා+ව ó+ෙne (Houlgate) ෙවත ෙගන ෙගා4 

ෙපබරවාy 19 වැ7දා ල හාවŒ (Le Havre) බලා éටR d 4පාටK (Spartak) නැමM ෙස#%යe නැවට දැjමා යැq 

üලා˙ ඔ&G කෙΩය. ජනරා+ව නැවත N* kෙනක පණ éS= දN=නට ෙනාලැ≤ë. 1965 සැ&තැjබ9 22 වැ7දා 
ෙස#%යe ජනරා+ එ= ‹මෙනා[ (Shimanov) %*= ෙස#%යe හPදාෙ[ පfධාන GවRපත d ‘රo තරැව’ (Red Star) 
o°= ඒ ෙමෙහ,ෙj වග…ම තම= අත dවා යැq Nයා *SෙTය. එc J ඔó *-äෙT අපරාධය කරන ල-දාෙn 

නම ෙහ° කෙΩය: “ස9ෙn G*e4N (Sergei Puzitsky) මං  පහර=ෙනK d සැ%=ෙකා[ අ+ලා ගැÜමට සහාය 

dවා පමණK ෙනාව… ජනරා+ 8ෙටෙපා[ සහ අ78R Fò Pරකරැ පfධාÜ=වR %¤•ට ෙල*= අ+ලා ග=නා 
ෙමෙහ,ෙj ද පfධා7යා dෙTය.”  අද ඒ පැහැරෙගන යෑම හා සjබ=ධ ෙතාරoරැ ගැන %4තර දැනගැÜමට ලැ– 14

ඇත. ජනරා+වරයාෙn %ගාCක සං%ධානයට GPU  yංගා ෙගන Mbණ. 1929 J අ-Cරා+ ෙකා+චැ Kෙn Fò 

ආz¶ෙ[ cටG ඇමMවරෙයK d ස9ෙn 7ෙකාලාq%√ ෙටâeයෙකා[ (Nikolaevich Tretyakov) රහෙ4 ෙස#%යe 
පැRතට මාරැ p, ඉවෙනා[ අංක UJ\1 යන රහ*ගත නාමය යටෙR ෙතාරoරැ සපයC= *SෙTය. ඔóෙn 
සjබ=Öකරණ G-ගලයා d ෙව =N= (Vechinkin) ෙවත ඔó යවන ලද %4තරාRමක ෙතාරoරැ වලට 4ÀM 

ෙව=න ජනරා+වරයාෙn සෑම éයවරK ගැනම ෙමා4ක[ දැන *SෙTය. ෙපාú4 7ලධාO= ෙම= ෙපÜ *S 

ෙකාමා=ෙඩ# කzඩායමK pkෙT J 8ෙටෙපා[ෙn වාහනය අ+ලා ගRහ. පැO*ෙT නගරබද ගරා˙ එකක 
කා9Cක ¤+éෙයK d, සහ පfංශ ජාMකෙයK d චා+4 ෙහාෙන+ (Charles Honel) නැමRතා 8ෙටෙපා[ට තම= 

පFප*= එ=නට යැq Nයා *SෙTය. ෙහාෙන+ෙn සෙහ#දරයා d ෙමාO4 ද ෙමෙහ,මට සහාය ò=ෙ= ඔóට 

ෙස#%යe රහ4 ෙ4වාව සමඟ සබඳතා පැවM 7සq. පFව ඔó 1936 J පා9úෙj=oෙ[ ෙකාC,74e 

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

 See Le contract social, no. 4 (July-August 1966), 253.14
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සාමා±කෙයK හැSයට ෙRO පR dෙTය. 8ෙටෙපා[ ඔD= සමඟ කට,o NOම පfMKෙ•ප කෙΩය. එc J ඔóව 
écෙය= ඇන මරා දමා ෙහාෙන+ෙn ගරාජෙT bj මහෙ+ මළ*රැර වළ දමන ලk.  15

 8ෙටෙපා[ෙn අuපfා&Mකයා, ජනරා+ ඊ. ෙK. Cල9 (Miller) ඔóෙn ෙදවැ7 අණ ෙදන 7ලධාyයා හැSයට 

පRකරගRෙR සැබැ%=ම ෙස#%යe ඒජ=තවරෙයK d 7ෙකාලාq 4ෙකා†ú= (Nikolai Skoblin) නැමැRතාවq. 
4ෙකා†ú=, ඔóෙn ගාqකාවK d භා9යාව නාüයා &ෙල%e4කායා (Nadya Plevistkaya) සමඟ ජනරා+ Cල9 

පැහැර ගැÜම සං%ධානය කෙΩය. 1937 සැ&තැjබ9 22 වැ7දා Cල9 අoරැදහ= dෙTය. සැ&තැjබ9 23 වැ7දා 

මyයා උලයාෙනා[නා (Maria Ulyanovna) නමැM ෙස#%යe නැව ල හා වŒ බලා éටR %ය. ඊට පFව ජනරා+ 

4ෙකා†ú= ද අoරැදහ= dෙTය. නැව ගැන Mb සැකය වැü Dë. ජනරා+ Cල9 නැෙ[ *SෙTය. ඒR පfංශ 

ආz¶ව නැව නවRව=නට N*ò éයවරK ෙනාගRෙRය. ෙමා4ක[ වල J Cල9ව පfçන NOj වලට සහ 
ශාOyක වධ cංසාවලට පPlවන ලk.  16

ආඥාදායක.වය, එUDවාV'ව අපරාධකරැව' කරWම, සහ ෙකා&'ට)' ඇYළත ම)දනය 

 ෙමා4ක[ c ෙපළඹpම මත ෙකාC=ට9= %*= අ%ගR කzඩායමK සෑම ෙකාC,74e පKෂයK oළම 

4ථාéත කරu ලැ≤ෙ[ %&ලවයට æදානj pමට සහ පාලන බලයට එෙරc *%+ ,-ධයට æදානj pමටq. 

U.S.S.R. c ෙයාදා ගැul ෙපාú4 උපායකåම ඔD=ෙn සාමා±කය=ට හ‚=වා ෙදන ලk. 1921 මා9o 8 *ට 16 
වැ7දා ෙතK පැවM ෙබා+ෙෂ%K පKෂෙT දහ වැ7 ෙකාංගÆසෙT J, ෙකå#=4ටා÷ කැර§+ල *-ධ d කාලය oළ J 

ම, පKෂය සඳහා d ආඥාදායක ෙර±මෙT පදනම ඉkyපR ෙකyණ. ෙකාංගÆසයට æදානj ෙවC= *Sය J, %%ධ 

ෙ[kකා දහඅටK පමණ ගැන ෙය#ජනා ඉkyපR කර ඒවා සාක√ඡා වලට බ‚= dහ. රැ*යාව %*= éc:වා 

ග=නට අරගල කරන ලද පfජාත=තñවාදෙT අවසාන ෙහ#¶වාව= ෙj වාද%වාදය= dහ. ෙj භාෂණෙT 7දහස 
ඇතැq ය=න පැවMෙT පKෂය ඇoළත පමණN, එෙ4ම එc J ද එය පැවMෙT ඉතාමR ෙකS කාලයK පමë. 

ෙල7= %*= දවස kග හැyය ,RෙR ෙකෙ4දැq Nයා Qරණය කෙΩය: “අéට %රැ-ධ පැRතK අවශ} නැහැ, 

සෙහ#දරවරැ7; ෙමය ඒ ෙමාෙහාත ෙනාෙ[. ෙමතැන ඉ=න, එෙහම නැRනj රqෆ+ එකK අර= ෙකåා=4ටා÷ වල 
ඉ=න: නPR %රැ-ධ පැRතට එකo ෙව=න එපා. ෙjක ගැන මාR එKක තරහ ෙව=න එපා, ඒR ඒකq 

තRවය. %රැ-ධ පැRතට Mත Mය=න කාලය පැCණ ඇත. මෙn මතය, ෙකාංගÆසය %*= %රැ-ධ පැM 

ඔKෙකාටම Mත Mය=න ච=දය පfකාශ කළ ,oq Nයාq, ඊට උü= කඩoරාවK දැCය ,o Nයාq, දැනටමR 
එය අéට ඇMෙවලා Mෙය=ෙන.”  වචනෙT සාමාන} අ9ථෙය= අuව කzඩායමK හද=ෙ=  නැMව, N*වK 17

පfකාශනය ෙනාකර, %රැ-ධ පැRෙR ෙ[kකා ෙදකK වටා ෙකෙ4 ෙහ# එKසR d ජනතාව ඔóෙn ඉලKකය %ණ. 

ඇෙලKසැ=ඩ9 çලායාé=ෙකා[ (Aleksandr Shylapinkov), ඇෙලKසැ=ඩා̧ ෙකාෙලා=ටාq (Aleksandra Kollontai), 
සහ ˝y ?ෙටා%ෙනා[ (Yuri Lutovinov) යනාJ= ඇoළR ශYCකය=ෙn %රැ-ධ පKෂය (Workers’ Opposition) 
ය=න පළPවැ=න හැî=%ණ. පfජාත=තñවාJ මධ}මවාJ= යැq හැî=Dන ෙදවැ7 කzඩායෙj සාමා±කය= 

අතරට Sෙමාෙෆq ස&ෙරාෙනා[ (Timofei Sapronov) සහ ගැ[y+ Cය47ෙකා[ (Gavriil Myasnikov) අයR dහ. 

 ෙල7= ෙය#ජනා ෙදකK ඉkyපR කර-J ෙකාංගÆසය 7මා ෙව=නට ළංp Mbණ. පළP ෙය#ජනාව පKෂ 
එකPoව ගැන d අතර ෙදවැ=න “පKෂය oළ පවMන වෘRQය සCM සහ අාරා±කවාJ ව}පගමනය” ගැනq, 

එනj ෙදවැ=න ශYCකය=ෙn %රැ-ධ පKෂයට එ+ල කරන ලද පහරK dෙTය. පළP ෙය#ජනාෙව= ඉ+ලා *SෙT 

යj %ෙçෂ ෙ[kකාවK මත එකo d *ය{ කzඩායj වහාම %Fරැවා හැර ඔD=ව පKෂෙය= ෙනරපා හැOමq. 
ෙj ෙය#ජනාව ගැන පfකාශනය ෙනාDන වග=MයK, 1923 ඔKෙත#බ9 දKවා රහ*ගතව තබා ගැෙනන ල-ෙද=, 

මධ}ම කC:වට එය NåයාRමක කරන බලය පැවyණ. ඒ අuව දැ= ˛úK4 ජ9*=4N (Feliks Dzerzhinksy) ෙn 

රහ4 ෙපාû*ය නම ෙමෙහ,j Kෙ•තñය බාරව *Sයහ: පKෂෙT ඇoළත *Sන ඕනෑම %රැ-ධ කzඩායමK 

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

 Un crime soviétique deviant la your d’assises de la Seine (5-14 décembre 1938): L’enlèvement du général Miller par le général 16

Sklobline. Le procès de la Plevitzkaīa. Olaidoirie de Me Maurice Ribet (Paris: Imprimerie du Palais, 1939); Marina Grey, Le général 
metro à munuit (Paris: Plon, 1981); Marina Gorboff, La Russie fantôme: L’émigration russe de 1920 à 1950 (Paris: L’Age d’Homme, 
1995); Pavel Sudoplatov and Anatoly Sudoplatov, Special Tasks: The Memoirs of an Unwanted Witness, a Soviet Spymaster (Boston: 
Little, Brown, 1994).

 V. I. Lenin, Polnoe sobranie sochinenii (Complete collected works) (Moscow: Politizdat, 1957), 17: 137-138.17
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%පරj වලට භාජනය dහ, අවශ} DවෙහාR පKෂෙය= ෙනරපා දැ¨ම දÏවම %ය, එය සැබෑ සට=කා¨= සඳහා 
ලැෙබන ෙ-ශපාලන මරණයK වැ=නN. 

 භාෂණයට ඇM 7දහස නවRව=නට ඔD= ෙගෙනන ලද ෙය#ජනාව පKෂ ව}ව4ථා වලට පටහැ7 DවR, 

ඒ ෙය#ජනා ෙදකම NåයාRමක dහ. පළPවැ=නට Ä9වද9∞ ෙලසK ෙබාෙහ# òරට දKවන සාධාර‰යකරණයK 
රෙඩK (Radek) %*= ෙදu ලැ–ය: “ඒක අéට එෙරcව ෙයාදා ගැෙන=නට G{ව= බව මට %çවාසq, සහ ඒR 

මම ඒකට ච=දය ෙදනවා…අනoරැදායක කාල වල J, මධ}ම කC:ව %*= අවශ} යැq සලකන දැü éයවර 

ග=න ඕන, ඒවා ෙහාඳම සෙහ#දරය=ට එෙරc dවR…සමහර %ට මධ}ම කC:ව DනR වැරk කරා%, ඒR ඒක 

ෙහාඳq දැ= අé ෙj ෙමාෙහාෙR දNන ෙපාò %යD+ තRවයට වඩා.” %ෙçෂ තRවය= Ncපයක පfMඵලය d ෙj 
ෙත#රාගැÜම, ෙබා+ෙෂ%KවාJ=ෙn වඩාRම බලවR සහජ ආශයය= සමඟ සjÄ9ණ ෙල*= ගැලෙපන ල-දා 

dවR, ෙස#%යe පKෂෙT අනාගතය සඳහා, සහ එයාකාරෙය=ම, ෙකාC=ට9= සඳහා ද වැදගR dෙTය. 

 දහ වැ7 පKෂ ෙකාංගÆසය %*=, “පKෂය oළ එකPoව සහ අäකාyය තහDරැ NOම,” උෙදසා යැq එc 
ÕCකාව 79වචනය කyC= පKෂ පාලන කC:ව (Party Control Committee) පfMසං%ධානය කෙΩය. පKෂෙT 
Nåයාකරැව= *ය+ල=ම é°බඳව ෙපෟ-ගúක ෙඩා*යර පවRවා ගැÜම ෙකාCසම %*= එතැ= පට= ඇරˇණ. 

ෙච#දනා එ+ල කරත හැN පදනමK හැSයට, ෙ-ශපාලන ෙපාû*ය ෙවත දKවන හැkයාෙ[ %4තර සැපŸමට, 
%රැ-ධ කzඩායj වල සහභා∆Rවය, යනාJ වශෙය= ෙj ෙඩා*යර ෙයාදා ගැ7ණ. ෙකාංගÆසය අවස= d වහාම 

ශYCකය=ෙn %රැ-ධ පKෂෙT සාමා±කය= cyහැරයට සහ ත9ජනයට ලK NOම පට= ගැ7ණ. 

“අqüයෙලා±මය මeටෙම= අරගලය ෙගන áෙT නැත, එය ඒ G-ගලය=ව ඔD=ෙn තනoරැ වú= ඉවR 

NOෙj සරල පfçනයK පමණK බවට පR %ය, එක k4MñKකයN= තවෙකකට ඔD=ව මාරැ කරC=, නැRනj 
සමහර %ට පKෂෙය= පවා අq= කරC=,” යැq පFව çලායාé=ෙකා[ පැහැkú කෙΩය. 

 අ?R ෙසායා බැûj මාලාවK අෙග#4oෙ[ පට= ෙගන මාස NcපයK Gරා පැවMණ. පKෂ 

Nåයාකරැව=ෙග= හතෙර= එකK ආස=න සංඛ}ාවK එ°යට දමන ලk. කාලෙය= කාලයට නැවත ඇMෙවන 
‘-ධකරණ (chistka) පKෂ ¬%තෙT අඛzඩ අංගයK බවට පR%ය. ෙj චකåකාර é°ෙවත ගැන අqෙන# ”*න= 

(Aino Kuusinen) %4තර කෙΩ ෙමෙ4ය: 

‘-ධකරණ (chistka) ර§4pj ෙමයාකාරෙය= dහ: ෙච#දනා එ+ල d අයෙn නම හඬ ගා Nයවන ලද 

පFව ඔóෙn 4ථාවරය ග=න යැq 7යම කරන ලk. ඊ ළඟට ‘-ධකරණ කC:ෙ[ සාමා±කය= %*= 

පfçන නඟන ලk. සමහරැ ඉතා පහFෙව= තම කට,o පැහැkú කර=නට සමR dහ; අෙනK අය ෙj 

දැü %භාගය සඳහා තරමක කාලයK ගRහ: ෙකෙ4 DවR, පKෂෙය= ෙනරœම Q=ò කරත හැN dෙT 
පාලන ෙකාCසමට පමë. ෙච#දනා එ+ල dවා පKෂෙය= ෙනරප=නට *-ධ ෙවන යමK කරන ල-දා d 

වරදකරැෙවK ෙනාෙ[ යැq ෙසායා ගැuෙණාR ච=දයK ෙනාමැMව Nåයාවúය 7මා %ය. ඒR තRවය 

අ7K පැRත dෙT නj, ෙච#දනා එ+ල dවා ෙවuෙව= මැkහR ෙව=නට N*ෙවK ඉkyපR dෙT නැත. 
සරල ෙල*= “කDද %රැ-ධ ෙව=ෙ=? (Kto protiv?) යැq සභාපM %මWය, ඉM= N*ෙවK %රැ-ධRවයK 

ෙප=ව=නට 791ත ෙනාdෙය=, න¶ %භාගය ඒකමMකව Qරණය dවා යැq සැලNණ.  18

 දහවැ7 ෙකාංගÆසෙT ඵල%පාක ඉතා ඉKමë= දැෙන=නට %ය: 1922 ෙපබරවාy මාසෙT J, ෙල7=ෙn 
7යම වලට පටහැ7ව මාධ}  7දහස ෙවuෙව= ෙපÜ *Sයා යැq ගැ[y+ Cය47ෙකා[ Gරා වසරක 

අRc:pමකට Póණ ò=ෙ=ය. ෙබා+ෙෂ%K පKෂය o°= N*ò සහෙය#ගයK ෙනාලැ≤ණ ෙහq=, ශYCකය=ෙn 

%රැ-ධ පKෂය ෙකාC=ට9= ෙවත (22 K ෙවM= පfකාශෙය=) අ"යාචනා කළහ. 4ටාú=, ජ9*=4N, සහ 

*ෙනාp[ එ%ට ඇෙලKසැ=ඩ9 çලායාé=ෙකා[, ඇෙලKසැ=ඩා̧ ෙකාෙලා=ටාq, සහ ¬. ෙම÷ෙවෙඩ[ (Medvedev) 
ෙනරපා හy=නට යැq කැඳවා *Sයහ. ඒR එකෙළා4වැ7 ෙකාංගÆසෙය= ඒ ෙනරœම පfMKෙ•ප %ය. ෙස#%යe 

බලය ෙවත ඉතාමR වැüෙය= නoව *S ෙකාC=ට9= ට ද, වැü කලK ෙනාය-J ෙබා+ෙෂ%K පKෂය හා 

සමාන d අභ}=තර ෙර±මයK පවRවාෙගන ය=නට *-ධ %ණ. ෙමය ක°= සඳහ= කළ *-Ö= වල 
ත9කා=%ත පfMඵලයq, එය ඒ 7සා Gòම සහගත ෙනාෙ[. 

 තමනට හPවන ඕනෑම එkyවාJ කට,RතK ගැන GPU ෙවත දැ=pම *ය{ පKෂ සාමා±කය= %*= කළ 

,oය යන ෙපාúSb,ෙර#ෙ[ 7ල අ"ෙය#ජනාව 1923 J ජ9*=4N උ-යාචනය කෙΩය. ජ9*=4Nෙn ෙය#ජනාව 

 Aino Kuusinen, The Rings of Destiny: Inside Soviet Russia from Lenin to Brezhnev, trans. Paul Stevenson (New York: Morrow, 1974).18
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ෙබා+ෙෂ%K පKෂෙT ඇoළත නව අ9πදයK ඇM කරන ලk. ඔKෙත#බ9 8 වැ7දා ෙටâාe4N %*= මධ}ම 
කC:ව ෙවත úéයK යැpය, ඔKෙත#බ9 15 වැ7දා “46 K ෙවM= පfකාශය” එයට අනoරැව *-ධ %ය. අනoරැව 

ඇMෙවන %වාදය ෙK=∏ කරගRෙR රැ*ය= පKෂෙT “නව මාවත” ගැනq. එෙ4ම ෙකාC=ට9= c *ය{ අංශ 

අතර පාලනය අ+ලා ගැÜමට උගÆ තරඟයK හට ගැ7ණ.  19

 ඒ හා සමඟම, 1923 වසර අග J, *ය{ ෙකාC=ට9= අංශ %*= “ෙබා+ෙෂpයකරණ” Nåයාවúයට, එc J 

ෙමා4ක[ ෙවත පKෂපාQRවය නැවත තහDරැ NOෙj සහ ඔD=ෙn ව#හය= තවR දැü NOෙj පfMසං%ධානය 

සඳහා භාජනය %ය ,o යැq 7Q 7ෙ[දනයK කරන ලk. ෙස#%යe රැ*යාෙ[ බලය පyණාමය සjබ=ධෙය= 

වාද %වාද පැවM පFbමක ෙj ෙමෙහ,j වලට පfMෙර#ධය දැKpම 7සා ජාත}=තරෙT “‘-ධ Úත ෙමෙහවරෙT 
ෙයJ *Suව=” ෙn බලය සෑෙහන ෙල*= වැü dෙTය. 

 පfංශ ෙකාC,74e පKෂෙT නායකෙයK d ෙබාy4 Fවාy= (Suvarin=Souvarine) නව දැKම ට එෙරcව 
*SC=, කැමෙන[, *ෙනාp[, සහ 4ටාú= %*= ඔD=ෙn පfMවාkයා d ෙටâාe4Nට එෙරcව ෙයාදා ගR පහR 
උපායමා9ග ෙහළා දැ…ය. 1924 ≠7 12 වැ7දා ෙස#%යe ,7යනෙT ෙකාC,74e පKෂෙT දහo= වැ7 

ෙකාංගÆසය ඉkyයට තම=ව පැහැkú කර=න යැq Nයා ඔóව කැඳවu ලැ–ය. සjÄ9ණ පාෙප#√චාරණ 

බලාෙපාෙරාRo d ර§4pj oළ දැNය හැN d ආකාරෙය= ර§4pම ෙරා4 පෙරා4 බැ%= ඉKමë=ම වැü p 
áෙTය. “Fවාy= න¶ව” %භාග NOම සඳහා ලcලcෙT ෙකාCසමK පR කරන ලk. ඔóව පKෂෙය= අRc:වන 

ලk. අෙන8R පfංශ පKෂ නායකය= %*= දKවන ලද පfMචාර පැවM තRවය මනාව පැහැkú කරq. ≠ú 19 

වැ7දා 79නාCක රචකෙයK ‘මuෂ}Rවය’ (L’humanité) සඟරාවට ෙමෙ4 úpය: “සමා ජ-පfජාත=තñවාJ ඉMy d 
ෙçෂය= ‘-ධ කර දමන %&ලpය සටන තවමR සjÄ9ණ ෙනාd අෙ& පKෂය [PCF] oළ, ඒ…ය G-ගලය= 

තවමR පමණට වඩා %ශාල ÕCකාව= වල ෙයෙදM… පහළ මධ}ම පංMෙT ඒ…ය G-ගලවාදය පළP සහ 
අවස= වතාවට %නාශ කර දැPවාට පFව පමණq පfංශ ෙබා+ෙෂ%KවාJ=ෙn 79නාCක යකඩ ෙසබ{=ට 

තැනK ලැෙබ=ෙ=. අé අqM ෙවන ෙකාC,74e ජාත}=තරයට Fò4ෙස# ෙව=න නj, …9MමR රැ*ය= 

පKෂෙT éයවර අé අuගමනය කරනවා නj, අෙ& ÜM අuගමනය කර=නට අසමR ෙවන *ය+ල=ටම 
අuකjපාවK නැMව අé දÏවj කර=න ඕන!” ෙj දැKම අuව දශක NcපයK Gරා PCF  පාලනය dෙTය. 
ෙවනස එක වචනයN= සාරාංශ කර දKවන ල-ෙ- වෘRQය සCM NåයාකරැෙවK d éෙය9 ෙමානාෙට (Pierre 
Monatte) %*7: “ෙක#&ර+කරණය”—එනj ෙකාC,74e පKෂෙT *ය+ල=වම Gං  ෙක#&ර+වරැ= කරpමq. 

 1924 ájහානෙT J පැවRෙවන ෙකාC=ට9= c ප4වැ7 ෙකාංගÆසෙT J, *ෙනාp[ ඔóෙn එkyවාJ=ෙn 

“ඇටක: කඩනවා” යැq ත9ජනය කෙΩය. එq= ෙමවැ7 හැkයාව= ෙකාC=ට9= කzඩායj අතර සාමාන}යK 

ෙවC= පැවM බව පැහැkú ෙවq. අවාසනාවට, එය නැවත හැO ආෙ[ ඔó ෙවතමq: 1925 J ෙකාC=ට9= 

සභාපM තනoෙර= ඔóව ඉවR කර ඔóෙn ඇට ක: කඩා දැPෙ[ 4ටාú= %*7. *ෙනාp[ ෙවuවට ≤ඛy= 
පR කරu ලැ–ය. වැü ක+ ය=නට ෙපර ඔóට ද එම ඉරණමම අR%ය. ෙකාC=ට9= c හයවැ7 ෙකාංගÆසයට 

(≠ú 17 *ට සැ&තැjබ9 1 දKවා) මඳකට ෙපර 1928 ≠ú 11 වැ7දා කැමෙන[ %*= ≤ඛy= සමඟ පැවRd 

රහ4 ර§4pමක J ඔó සටහ= úයා ගRෙRය. ෙපාú4 ෙර±මයක තම= %=kතෙයK p ඇතැq ද, ඔóෙn 
òරකතනයට රහ*= සව= ෙද=ෙ= යැq ද, GPU  %*= ඔó යන යන තැන පFප*= යනවා  යැq ද, ≤ඛy= 

පැහැkú කෙΩය. ඔóෙn bය සැබැ%=ම අව}ාජ dෙTය, ඔó ෙමෙ4 …ෙ[ය, “ඔó අෙ& ෙගල Cyකා දමා%…අéට 

බැහැ පKෂය oළට %භජනයK ෙගෙන=නට, ම=ද ඔó අෙ& ෙගල Cyකා දමා%.” ෙමc J “ඔó” යැq 
හැî=Dෙ= 4ටාú=වq. 

 4ටාú= %*= “ෙගල Cyක=නට” පළPෙව=ම වෑයj කරන ල-දා úෙයා= ෙටâාe4N dෙTය. 1927 J kයR 

කරන ලද ෙටâාe4Nවාදයට එෙරc පfහාරය ඊට ක°= ෙටâාe4N ෙවතම එ+ල කරන ලද ෙමෙහ,ෙj k®වK %ය. 

ෙj ගැන ඉº ලැෙබන ල-ෙ- 1926 ඔKෙත#බ9 මාසෙT පැවM ෙබා+ෙෂ%K පKෂ සjම=තñණයක J ය. “1918 
≠ú මාසෙT J ෙමා4ක[ වල J අé වාම සමාජවාJ %&ලpයවාJ=ට කළා ෙ4 එKෙක# අé pkවලට oවK8 ෙගන 

ác= පfçනය %සඳ=න ඕන නැRනj %රැ-ධ පKෂය ෙනරපා හැOෙම= සහ ÜMමය ෙලසN= %නාශ කර 

දම=න ඕන,” යැq ˝y ලාy= (Yuri Larin) පfා[ඩා c úpය. වාම %රැ-ධ පැRත (Left Opposition), 7ල වශෙය= 
එෙ4 හැî=dව, ká= kගටම óදකලා ෙවC= ò9වල p áෙTය. GPU %*= එයට ත9ජනය කරන ෙමෙහ,මK 

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

University Press, 1955); and Pierre Broué, Le Parti bolchevique (Paris: Editions de Minuit, 1977).
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පට= ග=නා ලk. %රැ-ධ පැRෙR úé P∏ණය කරන රහ4 P∏ණාලයK ඒ කzඩායමට ඇතැq NයC= එය 
ෙමෙහයව=ෙ= වŒෑ=ග+ෙn හPදාෙ[ cටG 7ලධාyෙයK (ඔó සැබැ%=ම GPU  ඒජනRවරෙයN) %*= යැq 

Nයන ලk. 1917 ඔKෙත#බ9 c පැවM දහවැ7 සංවRසරෙT J %රැ-ධ පැRත %*= ඔD=ෙn ඇෙජ=ඩාව 

පoරැවා හy=නට Qරණය කළහ. මෘග ෙපාú4 උපායකåම වú= ෙමය වැළKෙවන ල-ෙ-ය. 1927 ෙනාවැjබ9 14 
වැ7දා ෙටâාe4N සහ *ෙනාp[ යන ෙදෙදනාවම ෙබා+ෙෂ%K පKෂෙය= ෙනරපා හyන ලk. ඊ ළඟ éයවර dෙT 

ෙj වඩාRම ෙහාî= හ‚නාගැෙනන %රැ-ධ පැRෙR Nåයාකරැව=ව ෙස#%යe ,7යනෙT ඈත éSසර පfෙ-ශ 

ෙවතට é:වහ+ NOමq. පfංශෙT cටG ෙස#%යe තානාපMවරයා d Nå4Sය= ර§ෙකා[4N (Christian Rakovsky) 
ෙවා+ගාෙ[ écS ඇ4ටâාඛා= ෙවත é:වහ+ කරන ලk. එතැ7= බා9නD+ (Barnaul) ෙවතටR අනoරැව 
සq–yයාවටR යැ%ණ. 1933 J උරා+ c écS ඔරාÜ=බ9n (Oranienburg) ෙවත %Kට9 ස9ෙග යවu ලැ–ය. 

අෙන8R අයව ෙස#%යe ,7යනෙය= P{ම7=ම é:වහ+ කරන ලk. ෙටâාe4Nව Pú=ම ෙගන áෙT 

කසක4තානෙT ඇ+මා-අටා ෙවතටq; වසරකට පFව ඔóව o9Nයට é:වහ+ කරu ලැ–ය, එq= ඔóෙn 
අuගාCකය= බóතරයK ෙවතට ලැෙබ=නට M≤ණ *රදÏවම වළKවාග=නට හැNයාව ලැ≤ë. ෙj 

අuගාCකය= එ=න එ=නම වැü ෙවC= *Sයහ. ශYCකය=ෙn %රැ-ධ පKෂෙT සහ පfජාත=තñවාJ මධ}ම 

කzඩායෙj Nåයකරැව= ෙම=ම ඔD=වද අR අඩං®වට ෙගන “ෙ-ශපාලන ර§ඳDj මධ}4ථාන” හැSයට 
හැî=ෙවන %ෙçෂ *රබ=ධනාගාර ෙවත යවන ලk. 

 ෙj කාලෙT පට=, රැ*ය= පKෂෙT Nåයාකරැව= ෙල*=ම රැ*යාෙ[ වාසය කළ ෙකාC=ට9= c %ෙ-∞ය 

සාමා±කය= ෙහ# %ෙ-∞ය ෙකාC,74eවාJ=ව අR අඩං®වට ෙගන ර§ඳDj මධ}4ථාවන වලට දැ¨ම *-ධ %ය. 

ඕනෑම %ෙ-∞ය ෙකාC,74eවාkෙයK ඕනෑම කාලයK oළ රැ*යාෙ[ *S=ෙ= නj ෙබා+ෙෂ%K පKෂයට බැ»ම 
සහ එc %නය ÜM වලට අu”ල %ය ,o 7සා ඔD=ට ද රැ*යාuව=ට ෙම=ම සැලෙක=ෙ= යැq é°ගැ7ණ. 

ඇ=ෙට e*úගා (Ante Ciliga) නමැM ,ෙගා4ලාpය ෙකාC,74eවාkයා ගැන එක Fපතල *-äයK ෙමෙ4ය. 

,ෙගා4ලාpය ෙපාúSb,ෙර#ෙ[ සාමා±කෙයK d ඔóව 1926 J ෙකාC=ට9= c ,ෙගා4ලා[ ෙකාC,74e 
පKෂෙT (YCP) සාමා±කෙයK හැSයට ෙමා4ක[ ෙවත යවන ලk. ඔó ෙටâාe4Nෙn %රැ-ධ පාK‹ක කzඩායම 

සමඟ සjබ=ධ %ය. එෙ4ම N*%ෙටක අදහ4 ගැන සැබෑ වාදයK ෙනාමැM d ද, ඕනෑම %ලාසයN= එන 

%රැ-ධවාJ කට,o සඳහා ත9ජනාRමක කåමෙ[ද ෙයාදා ග=නට N*%ෙටක ෙනාපFබට d ෙකාC=ට9= ෙවM= 
එ=න එ=නම ඔó òර4ත dෙTය. ජාත}=තර ෙකාC,74e ව}ාපාරෙT ඒ හැkයාව “හැN තරC= අවනත pෙj 

කåමය” යැq e*úගා නj කරන ලk. 1929 ෙපබරවාy මාසෙT J, ෙමා4ක[ c ,ෙගා4ලා[ ෙකාC,74eවාJ=ෙn 

මහා ර§4pමක J YCP  පfMපRM ෙහළා දNC= අ"ෙය#ජනවා K අuමත කර ගැ7ණ. ෙමම අ"ෙය#ජනාව 

ෙකාC=ට9= ෙවM= එන ෙහළා දැ…මK හා සමාන dෙTය. ÜM %ෙර#Ö කzඩායමK—එවක පැවM OM අuව—
එ%ට සං%ධානය කරන ල-ෙ- ෙස#%යe 7ල දැKමට %රැ-ධව d අය %*7. e*úගා ගැන %ම9ශනය ෙකාCසමK 

%*= පට= ගැ7ණ. අනoරැව ඔóට වසරක අRc:pමK ලැbණ. තම “ÜM %ෙර#Ö” කට,o අRහැර දැ¨ම 

පfMKෙ•ප කරC= e*úගා ෙල7=ගÆෑ÷c පkං  dෙTය. 1930 මැq 1 වැ7දා ඔó තම රැ*ය=-,ෙගා4ලා[ 
කzඩායෙj අෙන8R සාමා±කය= Pණ ගැWම සඳහා ෙමා4ක[ ෙවත නැවත පැCëෙTය. ඒ කzඩායම 

කා9¨කරණය ෙගන යන %kය ගැන දැü %ෙ[චනාRමක අදහ4 Nයා පාන ලද අ?R පKෂයK හද=නට 

ෙසායC= *S අයq. මැq 21 වැ7දා ඔóව සහ ඔóෙn සගය=ව අR අඩං®වට ෙගන දzඩන ÜM සංගÆහෙT 59 
වැ7 වග=Mය යටෙR ෙව9%ෙන-උ9ල4K (Verkhne-Uralsk) c écටා M≤ණ “ෙ-ශපාලන ර§ඳDj මධ}4ථානය” 

ෙවත යවන ලk. වසර oනකට වැü කාලයK Gරා ඔó රැ*යාව අRහැර යන අqMය ඉ+ලා *SෙTය. *රෙගq= 

*රෙගයට මාරැ කරන අතෙ9 උපවාසය ගණනාවක ෙයෙදC= සහ %ෙර#ධය දKවන úé 7තර úයC= *SෙTය. 

එක 7දහ4 ෙමාෙහාතක ඔó *යk%නසා ග=නට තැR කෙΩය. GPU %*= ඔóට ඔóෙn ඉතාú Gරවැ*කම අR 
හy=නට යැq කැමM කරවා ග=නට උRසාහ කෙΩය. තවR කාලයK සq–yයාවට éටමං කර Mπ ඔóව 

අවසානෙT 1935 ෙදසැjබ9 3 වැ7දා රS= é:වහ+ කරන ලk. එය ද F%ෙç& *-äයK dෙTය.  20

 e*úගාට 4ÀM ෙව=නට, ෙ-ශපාලන ර§ඳDj මධ}4ථාන oළ ¬%තය ෙකබ‚ dෙTද Nයා අéට ෙහාඳ 
දැuමK ලැෙ†. “සෙහ#දරවරැ= අéට *රෙගව+ oළ පfකාශනය d GවRපR එdහ. ෙකාතරj මත පරාසයK ද, ඒ 

úé වú= දැKෙවන 7දහ4  =තනය ෙකාතරj ද! %ෂයõúක සහ න}ාqක ෙනාd, දවෙ4 දැෙවන පfçන 

é°බඳව ඇM d සංවාදෙT භාවෙ[ග සහ %වෘත බව ෙකාතරj ද! අෙ& 7දහස එතැ7= නැවoෙ= ද නැත. අෙ& 
kනපතා ඇ%Jj oළ J අé කාමර ගණනාවK පFකරෙගන ය=ෙනP. ඒවාෙT ෙකා= oළ එKෙරාK d 

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

Nazionalisme e communismo in Jugoslavia (Genoa: Graphos, 1996).
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ර§ඳDjකරැව= සභාපM, ෙ+කj, සහ සභාව %S= %ට ඇමÀ ෙ-ශකය= ද ඇo{ව 7යමාකාර ර§4pj 
පැවැRdහ.” ඔó ෙභෟMක තRවය= ද %4තර කෙΩය: 

අෙ& ආහාර ෙ[+ සාjපfදාqක ගjබද වැ*ෙය8ෙn (muzhik) ෙම= dහ: පා= සහ F&, දව+ට ෙම=ම 

ර'ටR, P{ අDරැ-ද Gරාම…දව+ කෑමට M≤ණ F& එක නරK ෙව√ච මා{ සහ é{l ෙව√ච ම4 

එKක. ර' කෑමට අéට ඒ F& එකම ලැ≤ණ ඒR මා{ සහ ම4 නැMව…kනපතා පා= සලාකය ගÆෑj 700 
K, මාසයකට W7 සලාකය Nෙල# එකK, අéට òjෙකාළ සලාකයK, *ගරe SකK, ෙR, සහ සබ= 

ලැ≤ණ. ආහාර ෙ[ල එකම %kයකට හැමදාම ලැ≤ෙz, ඒ වෙnම කවදාවR ඇM පමණට ආහාර M≤ෙණ 

නැහැ. අéට 7තරම අෙ& සලාක අ¶ ෙවන එක ගැන සට= කර=නට *-ධ Dණා: ඉතාමR 8ඩා 

ඇbRතකට පවා ඇM අෙ& අqMය ෙවuෙව= අé සට= කරG හැS ගැන %4තර කර=නට මට පට= 
ග=නවR බැහැ. නPR සාමාන} *රෙගව+ oළ ර§ඳDjකරැව= *ය දහ4 ගණ7= ඔKෙකාම එක 

ෙගාඩට දාලා Mයන %kය එKක, සහ %ෙçෂෙය=ම ®ලාn, Cúයන ගණනK ජනතාව ෙතරéලා ඉ=න 

%kය එKක අෙ& ෙර±මෙT අය ¬වR d හැS සංස=දනය කෙළාR, අෙ& ෙර±මෙT අය වරපfසාද ලR 
éyසK.”  21

 එවැ7 වරපfසාද ඔKෙකාම සාෙ&Kෂ dහ. 1931 වස=තෙT සහ ájහානෙT J, සහ නැවතR 1933 

ෙදසැjබ9 මාසෙT J ෙවය9%ෙන-උ9ල4K c *රකරැව= o= වතාවK උපවාස කෙΩ ඔD=ෙn අqQ= ෙවuෙව= 
සට= NOමට සහ ඊටR වැüෙය= ඔD=ෙn *ර දÏවj කාලය J9ඝ NOම ගැන %ෙර#ධය දKව=නටq. 1934 = 

පFව ෙ-ශපාලන *රකරැව=ට එවැ7 %ෙçෂ පහFකj සැපŸම ෙබාෙහ# òරට නැවMණ. එනPR ෙවය9%ෙන-

උ9ල4K c තRවය එෙ4ම 1937 දKවා පැවM අතර අනoරැව ඉතා ඉKමë= නරක අතට හැරැë. සමහර 

ර§ඳDjකරැව= බැට කෑම 7සා Cය áයහ. අෙනK අයට ෙවü තබා මරා දැPë. සමහර අය, 1933 J F4ඩා+ 
(Suzdal) c [ලැüC9 4Cරෙනා[ ෙම= සහPú= අoරැදහ= dහ. 

 %%ධ ෙකාC,74e පKෂ අතර සැබෑ ෙහ# මවාගR එkyවාJ=ව අපරාධකරැව= NOම ඉතා ඉKමë= 

ඉහළ තනoරැ උFලන අය ෙවතට ද පැMර áෙTය. 1932 **රෙT J ෙහ#ෙ4 ≤qෙයෙහා4 (José Bullejos) නමැM 
4පාıඤ ෙකාC,74e පKෂෙT නායකයා සහ ඔóෙn සගය= Ncප ෙදෙනKව ෙමා4ක[ ෙවත කැඳවා 

ඔD=ෙn පfMපRM දැü ෙල*= %ෙ[චනය කරන ලk. ෙකාC=ට9= c 7යම වලට අuගත pම පfMKෙ•ප NOම 

7සා ෙනාවැjබ9 1 වැ7දා *ය+ල=වම එකවර ෙබා+ෙෂ%K පKෂෙය= ෙනරපන ලk. ෙකාC=ට9= සාමා±කය= 
%æ ලK4 ෙහ#ටලෙT ඔD= 7වාස අඩ4*ෙT පFdහ. 4පාıඤෙT cටG ෙකාC=ට9= 7ෙය#±තෙයK d පfංශ 

ජාMක ඡාK ¶Kෙලා4 ඔD=ෙn ෙනරපා හැOම ගැන පë%ඩය ඔDනට ෙගෙනන ලk. එෙ4ම පfMෙර#ධයට ග=න 

ඕනෑම වෑයමK “ෙස#%යe ÜMෙT Ä9ණ බලාRමක බෙව=” දÏවj ෙකෙරu ඇතැq ඔDනට දැ=pය.  22

≤qෙයෙහා4 සහ ඔóෙn සගය=ට U.S.S.R. වú= éටR ෙව=නට ඉතාමR ò•කර %ය; ඔD=ෙn  ගම=බලපතñ 
ඔDනට ආපF ලැ≤ෙ= මාස ෙදකK Gරා පැවM ෙනාස=F= සාක√ඡා අවසානෙT J ය. 

 එම වසෙ9 J ම, පfංශ ෙකාC,74e පKෂය සjබ=ධෙය= හට ගැෙනන අසාමාන} *-Ö= ගණනාවN= 

පFව එන සමා&MයK දN=නට ලැbණ. 1931 Pල J ෙකාC=ට9= %*= PCF  ෙවත 7ෙය# ±තය= සහ 
උපෙ-ශකය= Ncප ෙදෙනK යවා M≤ෙ= තRවය පාලනය කර ගැÜමට Nයාq. ≠ú මාසෙT J ෙකාC=ට9= c 

පfධා7යා d üCMñ මැu+4N (Dmitry Manuilsky) රහෙ4 පැO*යට පැCණ පKෂෙT තනoරැ දර=න= අතර 

අසමáයK පoරැව=නට කට,o කරන කzඩයාමK ඔD= මැ-ෙ- *Sනවා යැq ඒ ගැන Gòමයට පRව *S 
පy4ථාÜය ෙපාúSb,ෙර#වට ෙහ° කර *SෙTය. සැබෑ ෙමෙහය dෙT පKෂය අතර අසමáයK පැMරpමR ඒ 

අuව පfංශ පKෂෙT නායකය= අතර ශKMය ò9වල කරවා ෙමා4ක[ ෙවත ඇM ඔD=ෙn පරායRතාව වැü 

NOමq. ෙj මවා පාන ලද කzඩායෙj පfධාÜ= අතර éෙය9 ෙසෙල#9 (Pierre Celor) නj 1928 පට= පKෂෙT 

පfධාන නායකෙයK d තැනැRතා *SෙTය. ෙකාC=ට9= c PCF 7ෙය#±ත තනoරට ඔóව ෙත#රා පR කරනවාය 
යන ෙබාරැව Nයා ඔóව ෙමා4ක[ ෙවත කැඳවා Mbණ. ඔó එc áය වහාම ඔó අපරාධ අuකාරෙයK (agent 
provocateur) සහ සමාජෙය= ප=නා දමන ල-ෙදK හැSයට සලකන ලk. Pද+ නැMකම 7සා ෙසෙල#9 ෙ∫ම=තය 

ෙගවා ගRෙR ඔóෙn භා9යාවට ලැ≤ණ සලාක කා÷ පෙත7. ඇයට ෙකාC=ට9= c තනoර තවමR M≤ණ 

අතර ඇය ඔó සමඟ ෙමා4ක[ ෙවත පැCණ *Sයාය. 1932 මා9o 8 වැ7දා ඔóව රහ4 ෙපාú4 

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

 José Bullejos, La Comintern en España (Mexico: Impressiones Modernas, 1972), p. 206.22
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%ම9ශනකරැව= Ncප ෙදෙන8 ,o ර§4pමකට කැඳවන ලk. පැය ෙදාළහK Gරා *-ධ d පfçන NOෙj J ඔD= 
ඔó “පKෂයට yංගා ගR ෙපාú4 ඒජ=තවරෙයK” යැq Nයා é°ග=නා තRවයට පPlව=නට වෑයj කළහ. 

ෙසෙල#9 එවැ=නK é°ගැÜම තරෙT පfMKෙ•ප කෙΩය. තවR මාස NcපයK M4ෙ4 %î වදcංසා වú= පFව 

ඔó 1932 ඔKෙත#බ9 8 වැ7දා ආපF පfංශය බලා áෙTය. ඒR එc J ඔó ෙපාú4 චරGරැෂෙයK යැq පf*-äෙT 
ෙහළා දැ…මට ලK dෙTය. 

 1931 J පfංශ ෙකාC,74eවාkෙයK d ?% අරෙගා= (Louis Aragon) %*= “ෙචy ක=නයට Ä9%කාවK” 

යන *ර4තලෙය= පහත ක%ය ú,ෙ[ය: 

මම ගයනවා GPU හැඩය ඇMෙවC= පවM=න ගැන 
පfංශය oළ අද දවෙ4 

මම ගයනවා GPU අéට පfංශෙT අවශ} dව ගැන 

මම ගයනවා GPU ය= සෑම තැනම සහ N*R තැනක නැM ඒවා ගැන 
මම කැඳවනවා GPU ෙල#කෙT අවසානය æදානj කර=න Nයා 

කැඳවනවා GPU ෙල#කෙT අවසානය æදානj කර=න Nයා 

පාවා ò= අය ෙවuෙව= ෙපÜ *S=න Nයා 
හැම %ටම පාවා ò= අය ෙවuෙව= ෙපÜ *S=න Nයා 

ඉ+ල=න GPU එකK, ඔබව ඔD= නමන සහ ඔD=ව ඔD= මරා දමන 

ඉ+ල=න GPU එකK 

ඔබට ඕනෑ GPU ය 
k® ක+ kෙ=වා GPU pරRවෙT දයෙලKMක චyතය 

සැබෑ pරය= Cෙසක අමන ප+ෙම#ඩ 7යPව= ෙනාෙ[ 

ජනතාව ඔD= pරය= යැq *තM ම=ද ඔD= 
CcතලෙT Póණත මත éයාඹන 7සා 

k® ක+ kෙ=වා GPU, ෙභෟMක අ*yෙT සැබෑ පfMරෑපය 

k® ක+ kෙ=වා GPU;  යාෙ& (Chiappe) සහ මා9ෙසෙ+ස (Marseillaise) භංගෙ[වා 
k® ක+ kෙ=වා GPU; ෙප#& සහ තüය= භංගෙ[වා 
k® ක+ kෙ=වා GPU; Pද+ සහ බැං8 භංගෙ[වා 

k® ක+ kෙ=වා GPU; නැෙගනcර වංචාව භංගෙ[වා 
k® ක+ kෙ=වා GPU; පDල භංගෙ[වා 

k® ක+ kෙ=වා GPU; é°8+ සහගත ÜM භංගෙ[වා 
k® ක+ kෙ=වා GPU; සමාජවාJ ඝාතකය= භංගෙ[වා 

කැබෙ+ෙර# ෙබා=”9 මැKෙඩාන+÷ ෙසාර±ෙබ+ 

(Caballero Boncour MacDonald Zoergibel 
k® ක+ kෙ=වා GPU; 79ධන පංMෙT හoර= භංගෙ[වා 

k® ක+ kෙ=වා GPU.  23

 1932 J ෙබාෙහ# ෙකාC,74e පKෂ oල ෙබා+ෙෂ%K පKෂෙT ආකෘMය අuව කාඩ9 අංශ éc:වu 

ලැ–ය. ඒ අංශ ෙකාC=ට9= c මධ}ම අංශයට යටR dහ. ඔD=ෙn කා9යය dෙT *ය{ පKෂ Nåයාකරැව= 

ගැන සjÄ9ණ වා9තා තබා ගැÜම සහ *ය{ නායකය= ගැන ¬වන ෙතාරoරැ සහ චyතපදාන ෙතාරoරැ 

පfçනාවú එකo NOමq. පfංශ පKෂෙය= පමණK ,-ධයට ෙපර එවැ7 ෙඩා*යර 5,000 කට වැü සංඛ}ාවK 
ෙමා4ක[ ෙවත යවා ඇත. ¬වන ෙතාරoරැ ගැන පfçනාවúය G{+ වශෙය= ෙකාට4 පහකට ෙබදා M≤l අතර 

පfçන හැRතෑවකට වැü සංඛ}ාවK එc %ය: සjභවය සහ ව9තමාන සමාජ තRවය, පKෂෙT ඇM ÕCකාව, 

අධ}ාපන සහ %-වR කට,o ගැන, සමා¬ය කට,o වල සහභා∆Rවය ගැන, අදාල ඕනෑම ÜM වා9තාවK. ෙj 
ෙ-ව+ ෙමා4ක[ c නාමාවúයK පවRවා ගැ7ණ. NKVD c %ෙ-ශ අංශය සමඟ සjබ=ධ d ද, ෙකාC=ට9= c 

කාඩ9 අංශෙT é°ෙවú= පfධාÜ= බවට පR d ඇ=ට= කåාෙජ[4N (Anton Krajewski) , ෙමාq* 
ෙචරෙනාෙමා9üK (Moisei Chernomodik), සහ ෙගෙවා9K අúඛෙනා[ (Gevork Alikhanov) %*= ෙj වා9තා 
තබාග=නා ලk. 1935 J NKVD c ඉහළම තනoරK දරන ලද ඒජනRවරෙයK d ෙමය9 Sâú4ස9 ෙකාC=ට9= 

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

293



c මධ}ම %ධායක කC:ෙ[ ෙ+කj බවට පR කර කාඩ9 අංශය බාර කරන ලk. Cකාෙය+ ෙමා4K%= (Mikhail 
Moskvin) යන අ=ව9ථ නාමෙය= ඔó ෙතාරoරැ සහ පf*-ධ ෙච#දනා එකo කෙΩය. එෙ4ම oර= NOෙj පළP 

éයවර d පyභවයට ලK කළ ,RෙR කDදැq Nයා Qරණය කෙΩය.  ෙකාC,74eවාදෙT සහ U.S.S.R. c 24

හoර=ෙn අපෙ+ඛන සක4 NOම *ය{ කාඩ9වරැ=ෙn කා9ය භාරය dෙTය. 

 ඉතා ඉKමë= %%ධ ෙකාC=ට9= අංශ %*= U.S.S.R. සඳහා ≤-ä අංශ ඒජ=තවරැ බඳවා ගැÜම පට= 

ගRහ. ෙj ÜM%ෙර#Ö සහ රහ*ගත කට,o බාරග=නට එකඟ d éyෙස= සමහර ෙදෙනK ඔD= GRU, ෙචකා-
GPU c %ෙ-∞ය අංශය (Inostrannyi otdel’; INO), සහ NKVD යන ෙස#%යe රහ4 ෙ4වා වලට තම ෙ4වා සපයන 

බව ෙනාදRහ. ෙj සං%ධාන අතර සබඳතා ඉතාමR දැü ෙලසN= සං…9ණ dෙTය. තව òරටR NයෙතාR, ඔD= 
අ?R ඒජ=තවරැ බඳවා ගැÜමට ඔDෙනාD= අතර සට= කළහ. ෙබාෙහ# %ට අෙනK ෙ4වාවN= ඒජ=තවරැ 

තම පැRතට කඳවා ග=නටR තැR කළහ. එවැ7 කට,o ගැන උදාහරණ ගණනාවK තම මතක සටහ= වú= 

එúසෙවටා ෙපාෙරe4කායා (Elizaveta Poretskaya) %*= ඉkyපR කර ඇත.  25

 1932 J ෙකාC=ට9= 7ෙය#±තවරැ= ෙවM= කාඩ9 පාලනය ෙව=නට පට= ග7-J, PCF  %*= ද 

සැකකරැව= ෙහ# අනoරැදායක යැq සලකන ලද *ය+ල= ගැනම වා9තා තබාග=නට පට= ගRහ. කාඩ9 

අංශෙT 7ල කා9ය භාරය dෙT ෙහාඳම Nåයාකරැව= බඳවා ගැÜමq; තවR කා9යයK dෙT යjN* ෙලසN= 
අ¶පා¶ සcත d G-ගලය= ගැන ලැq4o හැJමq. PCF %*= 1932 *ට 1939 ≠7 දKවා “කළබල ඇM කරන 

අය, ෙහාරැ, වංචාකරැව=, ෙටâාe4NවාJ=, සහ පfංශෙT ශYCක සං%ධාන වú= ඉවR කරන ලද ෙ∏#Û=” යනාJ 

*ර4තල යටෙR වා9තා ෙදාළහK පවRවා ගRහ. ෙදවැ7 ෙල#ක ,-ධය ආරjභෙT J නj 1,000 කට වැüෙය= 

අඩං® d ෙj ලැq4o සාධාර‰ය NOම éëස සරල ෙ-ශපාලන ත9කයK ෙයාදා ගැ7ණ: “අෙ& රෙe %&ලpය 
සං%ධාන සහ වැඩ කරන පංMයට එෙරc ≤9—වාW අරගලය තවR දැü ෙවC= පවQ.” 

 සැකකරැව=ෙn ෙපuම ගැන ෙතාරoරැ සැපŸමට ද Nåයාකරැව=ට *-ධ dෙTය. (ලැq4o අංක 10, 1938 

අෙග#4oෙ[ J, “බර සහ *රැෙ9 4වභාවය, ෙකාzඩය, ඇ4 බැC, නළල, නැහැය, කට, 7කට, Póෙz හැඩය, 
හෙj පාට, හ‚නාගත හැN ලKෂණ”) සහ ඔD=ෙn úéනය සහ වැඩ කරන 4ථානය වැ7 ඔD=ව “ෙසායා 

ගැÜමට උද[ කරන ඕනෑම ෙතාරoරK.” *ය{ Nåයාකරැව= එයාකාරෙය= යj òරකට ෙචකා සාමා±කය= ෙම= 

හැ*yය ,o යැq අෙ&Kෂා %ය. 

 සැකයට පාතñ d සමහර අය සැබැ%=ම කපSය= pම ගැන සැකයK නැත; අෙනK අය ඔD= පKෂයට 

අqM dවාද නැ-ද ගැන ෙ(දයN= ෙතාරව, óò පKෂ මතයට %රැ-ධ dව=ය. 1930 ගණ= වල J පළP ඉලKක 

dෙT ෙටâාe4NවාJ= සහ ෙස=e-ෙඩ74 c (Saint-Denis) ඡාK ෙඩාyෙයාe (Jacques Doriot) අuගාCකය= dහ. 

ඔD=ෙn ෙස#%යe සමානය=ෙn ත9ක සරලම එෙ4ම නැවත Nයැpම පfංශ ෙකාC,74eවාJ= අM= *-ධ %ය: 
ෙටâාe4NවාJ= “අපරාධකරැව= සහ පfMපRM රcත කඩාක&ප+කාO=, යS”e: වැඩ කරන ඒජ=තවරැ, සහ 

%ෙ-¤ක චරGරැෂ ෙ4වාවල අණ é°පkන ඝාතක ක+úයK” *Sන කzඩායමK හැSයට පRව *Sයහ.  26

 ,-ධය, ජ9ම=-ෙස#%යe á%Fමට සහාය Jම 7සා PCF  තහනj NOම, සහ ජ9ම= අäවාසය යනාkය 
පKෂයට තම රහ4 ෙපාú4 කට,o QවŒ කර=නට ෙ∫o %ය. ජ9ම=-ෙස#%යe á%Fම é°ගැÜම පfMKෙ•ප 

කරන ලද *ය{ PCF සාමා±කය=ව සහ පfMෙර#ධ ව}ාපාරයට එකo dව= සමº=, ෙහළා දැNණ. ඔD= අතර 

dෙT ඒü¸ය= ලැ=®Cය9 (Adrien Langumier) නමැM ෙඡ#= ? ෙT9 (Jean Luchaire) ෙn "*තන සමය” (Temps 
nouveaux) c ක9තෘ; සහ ඔෙයානැ K4 (Oyonnax) c cටG ෙකාC,74e පා9úෙj=o 7ෙය#±තෙයK සහ 

ඔóෙn cටG පKෂ සෙහ#දරය= සමඟ ස¨ප සබඳතා තවමR පවRවාගR ෙරෙන 7ෙකා÷ (René Nicod) යන 

අයq. පKෂ ෙපාû*ය %*= oර= කර=නට ගR වෑයj අසා9ථක d තවR ෙකාC,74eවාkෙයK dෙT ≠+4 
+yෙT9 (Jules Fourier) %ය: +yෙT9, ෙ&ෙe= (Pétain) ෙවuෙව= සjÄ9ණ  බලය පවර=නට ච=දය පfකාශ 

NOෙම= අනoරැව, 1941 J පfMෙර#ධ ව}ාපාර ප-ධMයK හදා Mbණ. අනoරැව ඔóව ≤ෂ=ෙව#+÷ 

(Buchenwald) සහ මDෙත#ස= (Mauthausen) ෙවතට éටමං කරන ලk. 

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

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

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

 Inventory no. 1 of blacklists 1-8, n.d.26
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 අ78R ඉලKක dෙT 1941 J පfංශ ශYCකය=ෙn සහ ගැjබදවැ*ය=ෙn පKෂෙT (French Workers’ and 
Peasants’ Party  -POPF) කට,o වලට සහභා∆ ෙවන ල-දD= dහ. ඔD=ෙn එක නායකෙයK d PCF  පKෙ• 
cටG ෙ+කj d ද, මාෙස+ áෙටා= (Marcel Gitton) ව සැ&තැjබ9 මාසෙTJ සට=කා¨ ෙකාC,74eවාJ= %*= 

ෙවü තබා මරන ලk. PCF %*= ෙමම කzඩායම “පKෂෙT සහ පfංශෙT ෙ∏#Û=” යැq පfකාශ කළහ. සමහර 
%ට ඔD=ෙn ෙච#දනා Nයම= පFප*= ආෙ[ “FòF %kයට දÏවj කරන ලk” යන oz¶ව සමඟq. එෙ4ම 

ෙජ#9ජ4 ෙඩ*ෙ9 (Georges Déziré) වැ7 සට=කා¨= é°බඳ කට,o ද ඇත, ඔóව ෙ-ශෙ∏#ÛෙයK සැක කර 

ඝාතනය කරන ලk, ඒR ,-ධෙය= පFව ය° GනරැRථාපනය ෙකyණ. 

 ,ෙද[ව=ට වධcංසා NOj මධ}යෙT, ෙකාC,74e පKෂය %*= ඔD=ෙn හoර= ෙහළා දN=නට අPo 
කåමෙ[ද භා%තා කළහ: “W…ෙරෙ= (Renée), ටා7යා නC= ද සහ නැRනj ෙතෙ94 නC= ද හැî=ෙවන, පලාR 

සභා පාලන () 14 c *Sන, ෙබසාඇෙ9bය= ,ෙද[”; “ඩ –…%ෙ-∞ය ,ෙද[, CP සහ U.S.S.R. ෙවත පyභව කරන 

කැරúකරැෙවK.” *ය{ %ෙ-∞ය සට=කා¨ ෙකාC,74eවාJ= එකo කරන ලද සං%ධානයK d ‘සංකåමëක ශYම 
බලකාය (Immigrant Manpower  -MOI) එයාකාර භාෂාවKම ෙයාදා ග=නා ලk: අා9.  —[. (ඔóෙn සැබෑ  නම 

ෙනාෙ[). හoරැ ,ෙද[ කzඩායමK සමඟ වැඩ කර=ෙනN.” ෙටâාe4NවාJ= ගැන ඇM -ෙ[ෂය තk=ම පැවMණ: 

“ã…qෙවා=. 1, &ලාස ¶ ෙජෙනරා+ ≤ෙරe, පැy4 8…ෙටâාe4NවාkෙයK, POUM  සමඟ සjබ=ධතා  පවRවG 
අෙයK. U.S.S.R. ගැන පyභව කර=ෙනK.” අR අඩං®වට ගැÜj *-ධ ෙවC= පැවMය J ෙමවැ7 ලැq4o %  

ෙපාú*යට සහ ෙග4තාෙප# අතට වැ„ම ෙබාෙහ# %ට *ò dවා %ය හැNq. ඉM= එc J ෙj ලැq4oවල *S 

G-ගලය=ට 8මK dවාද? 

 1945 J PCF තවR ෙ-ශපාලන හoර= é°බඳ අපෙ+ඛන මාලාවK 78R කෙΩය. එq= සමහර ෙදෙනK 
ඝාතන වෑයj වú= වැළෙක=නට ඒ ෙව-J සමRව *S අය ද dහ. ෙචකා, GPU, සහ NKVD  වැ7 ෙස#%යe 

ආරKෂක ෙ4වා %*= අපරාධකරැව= %ය හැN d අයෙn ලැq4o හැJම, ෙj අපෙ+ඛන හැJම 

ආයත7කකරණෙය= පැහැkúවම ෙද#ංකාරය dහ. එය රැ*යාෙ[ *%+ ,-ධෙT P+ kනවල පට= පැවM 
ෙකාC,74eවාJ= අතර %çව පfMපRMයK %ය. ෙප#ල=තෙT, ,-ධය අවස= d ෙමාෙහාෙR, එවැ7 ලැq4o 

වú= %පරමට ලK d ජනතාවෙn ව9∆කරණ හත°4 අටK Mbණ. 

 %%ධ ෙ4වා අතර ඇoළත ගැ:j නැවoෙ= ෙකාC=ට9= සහ රහ4 ෙ4වාව= CPSU පfධා7යාෙn පාලනය 
යටතට වැෙටන සරල ෙවනස 7සq. එq= ඍ—වම ඔD=ෙn කට,o 4ටාú= යටෙR NOමට ඔDනට *-ධ dහ. 

1932 J තම=ෙnම Coර= අතර ම9දන කට,o දැü කැපpමN= සහ ෙනානවRවාම කරC= *S Cකාෙය+ 

y,S= (Ryutin) හk*ෙTම 4ටාú=ට %රැ-ධව *Sන තැනකට පRව *SෙTය. “4ටාú= අද ෙකාC=ට9= oළ 

පා&oමා වැ7 වැරk ෙනාකරන තැනැRෙතK බවට පRව *Sq. ඔó ඍ—ව සහ වකåව *ය{ම ෙකාC=ට9= 
නායක කාඩ9වරැ= පාලනය කරq. ෙමා4ක[ වල පමණK ෙනාෙ[ හැම තැනකම *Sන. ෙමයq ෙ-ශපාලන පfçන 

oළ ඔóෙn අන"භවÜයRවය තහDරැ කරන QරණාRමක ත9කය,”  යැq ඔó පfකාශයK úpය. 1920 ගණ= 27

අවසානය ෙව-J, ෙකාC=ට9= Pල} අවශ}තා සඳහා ෙස#%යe ෙ-ශෙය= යැෙපC= *S බැ%= එය 4වාÖන යැq 
ෙප=pම සjÄ9ණෙය= නැM%ණ. වැü ක+ ය=නට ෙපර ෙj ෙභෟMක පරායRතාව, ෙ-ශපාලන පරායRතාව 

සමඟ අRවැ+ බැඳෙගන, තවR ò9දා=ත ෙල*= රහ4 ෙපාû*ය මත පරායRතාව ව9ධනයට ෙ∫o dෙTය. 

 එ=න එ=නම වැüෙවC= පැවM ෙපාú4 œඩනය 7සා ෙකාC=ට9= සාමා±කය= අතර 7යත වශෙය=ම 
ඇM d පfMඵලය bය සහ අ%çවාසයq. පf*-äෙT ෙහළා දැ…ෙj ත9ජනය G{+ව පැMර áය වහාම, *ය+ල= 

අතy=ම ෙපාòෙ[ %çවාසයK නැMp යාම දN=නට ලැbණ. පf*-äෙT ෙහළා දැ…ම ෙදයාකාරයN= *-ධ %ය: 

එKෙක# 4ෙ[√ඡා පfකාශනයN=, නැRනj මාන*ක ෙහ# ශාOyක වධcංසාවක පfMඵලයK හැSයට ජනතාව 

ෙවM= ගR පfකාශනයN=. සමහර %ට bය පමණK පfමාණවR dෙTය. තම සගය=ව පf*-äෙT ෙහළා 
දN=නට ආඩjබරෙය= ඉkyපR d ෙවනR සට=කා¨= *Sයහ. ඒ කාලෙT G{+ ෙලස පැMර Mπ අu= 

තම=ට cංසා කරතැq අෙ∫oකව සැක NOම, සහ ඔD= අතර වඩාRම %පරjකාOව *Sන ෙකාC,74eවාkයා 

ෙල*= ෙපÜ *„මට ගR  ෙRරැමK නැM වෑයම, ෙප=වන *-äයK dෙT පfංශ ෙකාC,74eවාJ අ=ෙ, මාS 
(André Marty) සjබ=ධ ෙය7. “ඉතාමR රහ*ගතq” යැq සඳහ= කරන ලද, ෙකාC=ට9= c මහා ෙ+කj 

ෙජ#9± üCෙටâා[ (Georgi Dimitrov) ෙවත úයන, 1927 ≠7 23 වැ7 kනයැM ú,මN=, ඔó ජාත}=ත රෙT 

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

attention to this phenomenon and its consequences. See Boris Souvarine, A contre-courant: Ecrits, 1925-1939 (Paris: Denoël, 1984), 
pp. 138-147.
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පfංශෙT *Sන 7ෙය#±තයා d ඉ,±= ෆq̃÷ (Eugen Fried) ගැන J9ඝ ෙහළා දැ…මK ඉkyපR කෙΩය. පfංශ 
ෙපාû*ය %*= තවමR ෆq̃÷ව අR අඩං®වට ෙගන නැMකම ගැන ෙබාරැවට Gòම ෙවC= ඒ ගැන අැM දැü 

සැකය ගැන එc úයන ලk.  28

 1ෂණය සහ මහජනතාව ඉkyෙT පැවැRd න¶ %භාග පfපංචයට 7යත ෙල*=ම %ෙ-∞ය රටව+ වú= 
ෙවන4 පfMචාර ලැbණ. පැO*ෙT ෙබාy4 Fවාy=, 1937 ≠ú 1 වැ7දා 'Áගෙර# සාcත}’  (Le Figaro littéraire) 
GවRපෙතc පහත අදහ4 දැKpය: 

ෙමා4ක[ න¶ %භාග ත7කරම රැ*ය= පfපංචයK යැq …ම මහා අMශෙය#KMයN. ජාMක ලKෂණ 

NcපයK එc පැහැkúවම Mbය J, අෙය8ට තවR ෙබාෙහ# ෙපාò සත}ය= හ‚නාගැÜමට G{ව7. 

පළPෙව=ම, රැ*යාuව=ට අවෙබ#ධ කරගත හැN ෙ-ව+ පfංශ වැ*ය=ට අවෙබ#ධ කරගැÜම 
N*ෙ4Rම ෙනාහැN යැq යන අදහස අෙයK අRහැyය ,oq. සැබැ%=ම é°ෙගන ඇM පfකාශ පfංශ 

ජනතාවට ෙම=ම රැ*යාෙ[ ජනතාවට ද පfෙ∫úකාවN. ෙබා+ෙෂ%K අරPණ ගැන යj අ=තවාJ 

අදහසN= ,oව කට,o කරන අය ෙමය ඉතා 4වභා%ක යැq *තන අය සමහර %ට රැ*යාවට වඩා 
%ෙ-ශය=c ඉතා වැüෙය= *Sනවා %ය හැNq… 

රැ*ය= %&ලවෙT P+ අDරැò වල J, *ය+ල ‘4ලා%K ආRමය’ යන අදහස යටෙR පැටpම ඉතා පහF 

%ය; ඒR ත7කරම 4ලා%K පfපංච යැq සැලෙකන ලද *-Ö= අනoරැව ඉතාúෙT සහ ජ9ම7ෙය= ද 
දN=නට ලැbණ. C7සා ඇoෙ+ *Sන මෘගයාෙn බැC ඉවR කර-J, එකම පfMඵල සැම පැRතN=ම 

දN=නට ලැෙ†. පfçන ෙකෙරන C7සා ලM= ද, ජ9ම= ද, 4ලා%K ද ය=න ගැන සැල…මK නැMව 

සහ ඔó මoéS= ෙකාතරj ෙවන4 ෙලසN= ෙපෙනනවාද ය=න ගැන ෙවනසK නැMව. 

එය ෙකෙ4 DවR, පfංශෙT සහ අෙනK හැම තැනකම Cúයන ගණනක ජනතාවK 4ටාú=ෙn සාK8ෙ[ 
*SM. ෙබාරැ පfංශසා සහ 7වට ෙලස ගැMකj දKව=න= ගR කළ ‘මාu&යRවය’ (L’humanité) 
ක9තෘවරැ= පf[ඩා c C7F= හා එක සමාන ෙවM. එෙ4ම ඔD=ට ඒකාäපM ආඥාදායකෙයK තම= 

හා ඉතා ස¨පෙය= ඇ4 ගසාෙගන *Sනවා යන සමාවට කාරණාව ද නැත. [[ලැඩC9] ෙකාමෙරා[ 

(Vladimir Komarov) වැ7 ශා4තñධරෙයK රo චoරශYෙT නැවත වතාවK තව ෙ+ ඉ+ලා තම=ට අවම= 
කරග7-J, අෙයK *cෙT තබාගත ,RෙR ඔó එෙහම ෙනාකළා නj ඔó සා9ථක ෙල*=ම *යk%නසා 

ග=නා බවq. ඉM= එය මතකෙT තබාෙගන, බලාRමක 8සá=න ෙහ# වධcංසාව 7සා එෙ4 කර=නට 

*-ධ ෙනාෙවන, එc “සං4කෘMය” සහ “,KMය” සcත ඊ7යා ෙස#%යe ෙර±මය අගයන සහ එයට 

Nåයා∞ûව සහාය ෙදන ෙරාෙj= ෙර#ල=÷ (Romain Rolland), [ෙප#+] ලැ=ෙග%= (Paul Langevin), සහ 
[අ=ෙ,] මැ+ෙර# (André Malraux) වැ7 C7F= ගැන අé ෙකාෙහාම cත=නද? 

 මාS úයන ලද %kෙය=ම ú,මK, ෙකාC=ට9= c %ධායක කC:ෙ[ කාඩ9 අංශෙT  අපfකට ෙ4%කාවK 

d බ+ෙnyයාu ජාMක 4ෙටලා †ලෙග#වා (Stella Blagoeva) %*= (U.S.S.R. c අභ}=තර කට,o é°බඳ ජනතා 
ෙකාC4සා9 d) “එ+. œ. ෙබyයා සෙහ#දරයා” ෙවත යවන ලk: 

*ය{ සට=කා¨ පKෂ වú= එන, පKෂ සෙහ#දරය= ගණනාවK %*= එකo කරන ලද ෙතාරoරැ 

ෙකාC,74e ජාත}=තරෙT %ධායක කC:ව සoව ඇත, ඒවා අé ඔබ ෙවත එ%ය ,o යැq *තP, 
ම=ද එ%ට ඒ ෙතාරoරැ ගැන ඔබට ෙසායා බලා ඒ අuව ගත ,o éයවර ගත හැNq…හංෙnyය= 

ෙකාC,74e පKෂෙT මධ}ම කC:ෙ[ ෙ+කjවරෙයK, එනj [ෆá̃ෙය4] කyකා4 (Frigyes Karikás) 
%*=, ෙල7= සහ 4ටාú=ෙn පKෂයට පfමාණවR තරj භKMයK ෙනාදKවන බවK ෙපෙනන 

කතාබහකට සහභා∆ p Mෙ†…පKෂ සෙහ#දරය= %*= ඉතා වැදගR පfçනයK අසC= *SM: 
ෙකාෙහාමද 1932 J හංෙnyයාu උසා%ය ඔóව වසර oනකට පමණK *රෙගදරට 7යම කෙΩ, 

හංෙnyයාෙ[ 79ධන පංMෙT ආඥාදායකRවය oළ J කyකා4 %*= %&ලpය උසා% වú= Q=ò කරන 

ලද මරණ දÏවj NåයාRමක කර Mෙබන %ට…ජ9ම7ෙය=, ඔ4Sâයාෙව=, úoෙ[7යාෙව=, 

 Kriegel and Courtois, Eugen Fried, p. 293.28
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ෙප#ල=තෙය= සහ අෙනK තැ= වú= ෙබාෙහ# ෙසq= දැKෙව=ෙ= ෙ-ශපාලන සංකåමණය N°S 
ව}ාපාරයK බවට පRව ඇM බවq…ෙමම ගැට{ව QරණාRමක ෙල*= %සîය ,oq.  29

 පf*-äෙT කරන ලද ෙහළා දැ…j ò*j (සමහර %ට *ය ගණනK) ෙකාC=ට9= Gරාෙ+ඛන වල ඇතැq 

ආ9කාü වැK4බ9n සඳහ= කරq. එය ෙකාC=ට9= ඇoළත සහ ෙස#%යe ෙකාC,74e පKෂෙT 7ලධාO= 
අතර ආචාර ධා9¨ය පyහා7යK පැවMෙTය යන පfපංචය තහDරැ කර=නN. “අõúක ෙබාරැව” යන පදනම 

යටෙR තම=ෙn බලය éc:වා ග=නට සහාය ò= ෙබා+ෙෂ%K සාමා±කය=ෙn “ආkතමය=ට” එෙරcව පැවM 

මහා න¶ වල J ෙj පyහා7ය ඉතා ෙහාî= කැœ ෙපuë. 

 ෙකා&'ට)' ෙවතට වැෙදන මහා \ෂණ පහර 

 ෙකාC=ට9= ෙම=ම රැ*යාෙ[ ෙකාC,74e පKෂය ඇoළට දැü ම9දනෙT *ට සැබෑ 1ෂණය 

ෙගෙන=නට 4ටාú=ට භා%තා කළ හැN ෙහාඳ ෙබාරැවK ලැ≤ෙ= 1934 ෙදසැjබ9 1 වැ7දා *-ධ d ස9ෙn 
Nෙර#[ (Sergei Kirov) ෙn ඝාතනෙය7.  එෙතK කාලයK 1ෂණය ෙයාදා  ගැuෙ= ෙපාò ජනතාවට එෙරc 30

අ%යK ෙලස පමë. Nෙර#[ ඝාතනෙය= පFව, එය පKෂය oළ බලය ආ,ධයK කරගR ජනතාව ෙවතටම 

අuකjපා %රcතව ෙයාදා ග=නට හැNයාව ලැbණ. 

 දැනටමR *රබාරෙT *S රැ*යාෙ[ %රැ-ධ පKෂවල සාමා±කය= එc P+ %=kතය= dහ. 1935 වසර 

අග J පට= *රදÏවj කාලය 7මාෙවන ඕනෑම අෙය8ව ඕපපාMකව නැවත *රගත ෙකyණ. ෙව#98ටා 

පfෙ-ශෙT සට=කා¨ ෙටâාe4NවාJ= හාර ප= දහසK එකට එකo කර Mbණ. පත+ oළ 500 ගණනK ද, 

උ%ෙටා-ෙපෙච#රා කඳDෙ9 1,000 K ද, ෙපෙච#රා පfෙ-ශෙT හාර ප=දහසK ද *Sයහ. 1936 ඔKෙත#බ9 26 වැ7දා 
කා=තාව= සහ දරැව= ඇo{ *රකරැව= 1,000 K kන M4 ෙදකK Gරා පැවෙතන උපවාසයK පට= ගRහ. 

සාමාන} අපරාධකරැව= ෙවM= අq=ව *S=නට සහ ඔD=ෙn පD+ සමඟ ¬වRවන අqMය ඔD= උ-යාචනය 

කළහ. *රකරැව= අතර පළP මරණය සM හතරN= දN=නට ලැbණ. අäකාO= ඔD=ෙn උ-යාචන වලට 
එකඟ ෙව=නට ක°= තවR Ncප ෙදෙන8ටම එම ඉරණමම අR dහ. ඊ ළඟ **රෙT J, (අඩK 

ෙටâාe4NවාJ= d) *රකරැව= 1,200 K පැරë ගෙඩා+ කjහලK අසල එකo කර M≤ණහ. මා9o මස 

අවසානෙT J කඳDරැ පyපාලකය= %*= පා= Nෙල#වK ලැෙබන සහ éටRව ය=නට 7යම කරන ලද 
*රකරැව= 25 ෙදෙන8ෙn නj ලැq4oවK එ+ලන ලk. C7Ro NcපයK ය-J ෙවü හඬ ඇFë. *තාගත 

හැN නරකම *òpම සත}යK p ඇතැq ෙප7ණ. Pර ර§කව+ ඇMව áය කzඩායම කඳDර ෙවත ය° පැCෙණන 

ආකාරය අෙන8R *රකරැව= ò‡හ. kන ෙදකකට පFව අ?R නj ලැq4oවK සහ එවැ7ම ෙවü Pර ඇ*ණ, 

ඉM= එයාකාරෙය= මැq අග දKවා එය පැවMණ. Pරකරැව= මෘතශOර ඉවR කෙΩ ඒවාට පැටâ+ වR කර á7 
තැ–ෙම7. “පfM%&ලpයවාJ ෙපළඹpj, කඩාක&ප+කාO කට,o, මංපහරන කට,o, සහ වැඩ NOම 

පfMKෙ•පය, සහ පැන ය=නට තැR NOම,” 7සා ඔD=ව මරා දැPවා යැq ෙවü තබන ල-දD=ෙn නj සcතව 

NKVD  %*= ෙ9üෙය#ෙව= පfකාශ කළහ. කා=තාව=ෙn k% ගැලDෙ= ද නැත. ෙවü තබා මරණ ලද ඕනෑම 
Nåයාකරැෙව8ෙn භා9යාවටR මරණ දÏවම 7යම d අතර, වයස අDරැò ෙදාළහට වැü ඕනෑම දරැෙව8ටR 

එයම 7යම %ය.”  31

 ෙකාúමා (Kolyma) c අගනගරය d මැගඩා= (Magadan) වල ෙටâාe4Nවා J= 200 K පමණ උපවාසයK 
පැවැRdෙT ෙ-ශපාලන *රකරැව=ෙn තRවය ලැෙ†% යැq බලාෙපාෙරාRoෙව7. ඔD=ෙn පfකාශයට “මදා%ය= 

ෙම= මරා දැ¨ම” ගැනR සහ “4ටාú=ෙn ෆැ‹4eවාදය, ceල9ටR වැüෙය= නරකq” යනාJ ෙහළා දැ…j ද 

ඇoළR dහ. 1937 ඔKෙත#බ9 11 වැ7දා ඔD=ට මරණ දÏවම Q=ò dහ. ඔKෙත#බ9 26-27 සහ ෙනාවැjබ9 4 

වැ7දා, ඔD= අතෙර= 74 K මරා දැCණ. එවැ7 මරා දැ¨j 1937 Gරාම සහ 1938 Gරාම පැවMෙTය.  32

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

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

 Berger, Shipwreck, pp. 97-98.31

 Cahiers Léon Trotski, no. 53 (April 1994).32
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 සත}ල†äක ෙකාC,74eවාJ ෙසායා ගැෙනන ඕනෑම තැනක J, ඔD= අතෙ9 *Sන ෙටâාe4NවාJ F?තරය 
හා සට= කර=න යැq ඔDනට අණ ලැ≤ë. 4පාıඤෙT ,-ධෙය= පFව, 4ටාú= %*= ceල9 සමඟ 

á%FමK අRස= කර=නට æදානj ෙවC= *Sය J පවා, ෙටâාe4NවාJ= සහ නාe*වාදය අතර සහPú= ෙබාරැ 

සබඳතා ෙහ°කරC= ෙමෙහ,ම අ?R අතකට හැරැë. 

 වැüක+ ෙනායා 4ටාú= %*= kයR කළ මහා 1ෂණය ෙකාC=ට9= c මධ}ම කC:ව ෙවත ද 

පැCëෙTය. බ«ැ=ෙක# ෙ+*√ (Branko Lazich) ෙකාC=ට9= ෙ4වකයා oර= NOම ගැන 1965 ස¨Kෂ ණය 

මතකය= අවk කරවන “ෙකාC=ට9= c k% éÚ අයෙn නාමාවúය” (Martyrology of  the  Comintern)  යන 33

*ර4තලෙය= dෙTය. ෙ+*√ෙn úéෙය= පFව ආ “k% éÚ අයෙn නාමාවúය ගැන අ:වා „කා,” ය=ෙන= 
ෙබාy4 Fවාy=  මහා ‘-ධකරණෙT 79නාCක %=kතය= d ෙකාC=ට9= c 7හතමාÜ හD+කරැව= 

සjබ=ධෙය= වචනයK ඇo+ කෙΩය. ෙස#%යe ෙකාC,74eවාJ ඉMහාසෙT ෙj %ෙçෂ පy√ෙ-දය kහා බල-J 

එය මතකෙT තබා ගැÜම පfෙය#ජනවRය: “ෙකාC=ට9= c J සõල ඝාතනෙය= Cය áය සංඛ}ාව යu මහා 
දැවැ'ත ස^ල ඝාතනෙ4 ඉතාම. ඇ`.ත' ෙකාටසට වැN ෙනාෙB, 79ධන පංMෙT ෙ+බලෙය= සඟවන 

ල-ෙ- bය8රැ පfජœඩනෙය= චාරයK නැMව b+ලට ෙදu ලැ≤ &Jයන ගණනක ශc&කය' සහ ගGබද 

වැ:ය'වO.” 

 සාමාන} Gරවැ*ය= ෙල*=ම ම9දනෙT යා=තñණ වú= මධ}ම සහ ජාMක තනoරැ දැරෑ 7ලධාO=ද 

පfMඵල අR %=ඳහ. 1936-37 මහා ‘-ධකරණය b+ලට ගRෙR ෙර±මයට එkyවාJ dව= පමණK ෙනාව 

ෙකාC=ට9= යා=තñණෙT පමණK ෙනාව ඒ හා සමාන අෙන8R සං%ධානවල 7ලධාO=වR dහ: ෙකාC,74e 

තරැණ ජාත}=තරය (Communist Youth International -KIM), රo ෙවළඳ වෘRQය සCM ජාත}=තරය (Red Trade 
Union International -Profintern), රo සහනාධාර (Red Aid -MOPR), ජාත}=තර ෙල7= පාසැල, බටcර ජාMක 

F?තරය=ෙn ෙකාC,74e %çව%ද}ාලය (Communist University of Western National Minorities -KUMNZ) සහ 

ෙවනR සං%ධාන. ෙල7=ෙn පරණ ආදරව=Mයකෙn kයëය d ෙවා=ඩා පැjG√-ෙබ«ා=සකා (Wanda Pampuch-
Bronska) 1936 J අ=ව9ථ නාමයN= වා9තා කෙΩ KUMNZ කඩා ෙව= කර එc P{ ක¡කාචා9ය මÏ+ල සහ 

*ය{ම *F *F%ය= පාෙ∫ අR අඩං®වට ෙගන ඇතැq Nයාq.  34

 ඉMහාසඥෙයK වන Cකාෙය+ පැ=ෙටû[ (Mikahail Panteleev) %%ධ ෙකාC=ට9= අංශ වා9තා 
%ම9ශනය කරC=, සම4ත 492 ක කා9ය මzඩලෙය= %=kතය= 133 K (එනj *යයට 27 K) දැනට ෙසායා 

ෙගන ඇත.  1937 ජනවාy 1 *ට සැ&තැjබ9 17 දKවා කාලය oළ J Cකාෙය+ ෙකා4K%= (ෙමය9 Sâú4ස9), 35

%+ෙහ+j ≈ෙලාy=, සහ ජැ= අ=ෙව+e *Sන %ධායක කC:ෙ[ ෙ+කj කා9යාල ෙකාCසම %*=, සහ ෙජ#9± 

üCෙටâා[, ෙමා4K%=, සහ üCMñ මැu+4N සcත d 1937 මැq මාසෙT J 79මාණය කරන ලද %ෙçෂ පාලන 
කC:ව %*=, 256 ෙදෙනKව ෙ4වෙය= ෙනරපා හyන ලk. ෙනරපා හැOj é:ප*= ෙපාòෙ[ අR අඩං®වට 

ගැÜj ද පැCëෙTය: 1938 ඔKෙත#බ9 16 වැ7දා üCෙටâා[ෙn ෙ+කj කා9යාලෙය= ෙනරපා හyන ලද එෙ+නා 

ෙව#+ට9ව kන ෙදකකට පFව අR අඩං®වට ග=නා ලk. එනPR, ෙකාC=ට9= c මධ}ම %ධායක කC:ෙව= 
≠ú 17 වැ7දා ෙනරපා දැõ ජෑ= ෙබාෙරා[4N (?÷%n ෙකාෙමාෙරා[4N) ඔKෙත#බ9 7 වැ7දා ෙතK අR 

අඩං®වට ගැuෙ= නැත. 1937 J, ෙකාC=ට9= ෙ4වකය= 88 ෙදෙන8වR, ඊ ළඟ වසෙ9 J තවR 19 

ෙදෙනKවR අR අඩං®වට ගැ7ණ. ඇ=ට= කåෙජ[4N ([ලැü4ලා[ 4ටq=), එ%ට ෙපfාපගැ=ඩා බාරව *S 
මාධ} කට,o 7ලධාyයා ඇo{ තවR Ncප ෙදෙනKව ඔD=ෙn කා9යාල ෙjස අසල J අR අඩං®වට ග=නා 

ලk.1937 මැq 27 වැ7දා කåෙජ[4N *රගත ෙකyණ. ෙබාෙහ# ෙදෙනKව අR අඩං®වට ග=නා ල-ෙ- ඔD= 

%ෙ-∞ය 7ල ෙ4වෙය= ආපó පැCë පFවq. 

 ෙකාC=ට9= c *ය{ අංශ, ෙ+කj කා9යාලෙT *ට එc %%ධ ෙකාC,74e පKෂ වල 7ෙය#±තය= 
දKවා, 8මන ෙහ# ආකාරයN= බලපෑමට ලK dහ. 1937 සහ 1938 J %ධායක කC:ෙ[ ෙ+කj කා9යාලෙT 

හත°4 එK ෙදෙනKව අR අඩං®වට ගැ7ණ. ජාත}=තර සබඳතා ෙදපා9තෙj=oෙ[ (Department for 
International  Relations  -OMS) c M4 හතරK අR අඩං®වට ගැ7ණ. ෙමා4K%= ද 1938 ෙනාවැjබ9 23 දා 
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%=kතෙයK බවට පRව 1940 ෙපබරවාy 1 වැ7දා ඔóට මරණ දÏවම Q=ò %ය. ජෑ= අ=ෙව+e වධcංසා 
ලබ-J Cය áෙTය. ෙඩ=මා9ක ජාMක ඒ. ම=√-œට9ස= (A. Munch-Peterson) 7ද=ගත Kෂය ෙර#ගය 7සා 

*රබ=ධනාගාර ෙර#හෙ+ J Cය áෙTය. 7ලධාO= පන4 ෙදෙන8, කා=තාව= නවයK ද ඇo{ව, ෙවü තබා 

මරා දමන ලk. පැO*ෙT ෙකාC=ට9= පාතාල ප-ධMය බාරව *S 4%4 ජාMක úüයා ෙඩාqb (Lydia Dübi) ව 
1937 අෙග#4o මාසෙT J ෙමා4ක[ ෙවත කැඳවu ලැ–ය. ඇය පැCë වහාම ඇයව අR අඩං®වට ග=නා ල-ෙ- 

ඇය හා ෙ4වය කළ කා+ b«Kම= (Karl Brichman) සහ අ9%= D+≈ (Erwin Wolf) යන ෙදෙදනාවR සමඟq. 

“ෙස#%යe-%ෙර#Ö ෙටâාe4NවාJ සංගමයකට” බැ» *Sයා යැq සහ ජ9ම7ය, පfංශය, ජපානය, සහ 

4%e4ස9ල=තය ෙවuෙව= චර Gරැෂ ෙ4වෙT ෙයòනා යැq ඔD=ට එ+ල ෙච#දනා dහ. ෙනාවැjබ9 3 වැ7දා 
U.S.S.R. c Fœfj උසා%ෙT හPදා පyපාලන මzඩලය %*= ඇයට මරණ දÏවම Q=ò කරන ලòව Sක දවසකට 

පFව ෙවü තබා මරා දමන ලk. ඇයෙn 4%4 ජාMකRවය ඇයට N*ò ආරKෂාවK ලබා ෙනාò7. පfMඵලය 

ඇයෙn පDෙ+ අයට මෘග ෙල*= දැ=dවද ඒ ගැන N*R පැහැkú NOමK *ò ෙනාpය. පDෙ+ වග…ම යන 
*-ධා=තය, සාමාන}ෙය= ෙපාò මහජනතාවට එෙරcව භා%තා කරන ල-ද, ෙකාC=ට9= c සාමා±කය= ෙවත ද 

ෙයාදා ගැ7ණ. ෙප#ල=ත ජාMක එ+. ජැ=ෙකා[4කා (L. Jankowska) ට වසර අටක *ර දÏවමK 7යම Dෙ= 

ඇය “œතෘÕCයට ෙ∏#cෙයK d පDලක සාමා±කෙයK pම” 7සාq. ඇයට ඒ තRවය cC dෙT ඇයෙn සැCයා, 
4ටැ74ලා[ 48+4N (ම9ෙට=4) (Stanislaw Skulski) (Mertens) ව 1937 අෙග#4oෙ[ J අR අඩං®වට ගැÜමR 

අනoරැව සැ&තැjබ9 21 වැ7දා ෙවü තබා මරා දැ¨මR 7සq. 

 ඔ*& éයe7e4N (ටා9 4) (Osip Pyatnitsky) (Tarchis) ෙකාC=ට9= c මැuඑ+4Nෙn ෙදවැ7 අණ ෙදන 

7ලධාyයා වශෙය= %ෙ-ශ ෙකාC,74eවාJ පKෂවල Pල}  කට,o බාරව සහ ෙල#කය Gරා ෙකාC=ට9= 
රහ*ගත සබඳතා බාර ව *SෙTය. 1934 J ඔóව CPSU  මධ}ම කC:ෙ[ ෙ-ශපාලන සහ පyපාලන අංශෙT 

පfධා7යා බවට පR කරන ලk. 1937 ≠7 24 වැ7දා මධ}ම කC:ෙ[ G9ණ බලධාO සැ*වාරයකට මැkහR 

ෙවC= NKVD පfධා7යා d 7ෙකාලාq එ4ෙව# ෙවත %ෙçෂ බලතල පfදානය ගැන සහ ම9දන QවŒ NOම ගැන 
%ෙර#ධය දKවා *SෙTය. 4ටාú= ෙක#පා%•ට dෙTය; සැ*වාරය නවRවා දමන ඔó éයe74Nව පKෂ 

මතවාදයට හරවා ග=නට දැü œඩනයK ෙයාදවන ලk. ඒR වෑයම අසා9ථක %ය: ඊ ළඟ kනෙT J සැ*වාරය 

පට= ගR %ට, එෙස#[ %*= eසා9වාJ ෙපාû*ෙT cටG ඒජ=තවරෙයK යැq éයe74e4Nට ෙච#දනා කෙΩය, 
එෙ4ම ≠ú 7 වැ7දා ඔóව අR අඩං®වට ග=නට කට,o කෙΩය. එෙස#[ එ%ට éයe7e4Nට එෙරcව සාK‹ 

සපය=නට ෙබාy4 C,ල9 (ෙම+7ෙකා[) ට බලාRමක කෙΩය. අනoරැව 1938 ≠ú 29 වැ7දා C,ල9ව ෙවü 

තබා මරා දැCණ. ජපානය ෙවuෙව= චරGරැෂ ෙ4වෙT ෙයòෙ=ය යන ෙගාතන ලද ෙබාරැ ෙච#දනාවට වරදකරැ 

යැq é°ගැÜම පfMKෙ•ප කළ éයe7e4N ෙවත Fœfj උසා%ෙT හPදා පyපාලන මzඩලය %*= දÏවj 7යම 
කරන ලk. ඔóට මරණ දÏවම 7යම p ≠ú 29-30 රාMñෙT J ෙවü තබා මරා දැCණ. 

 ෙකාC=ට9= c ෙවü තබා මරා දමන ලද කා9ය මzඩලෙT ෙබාෙහ# ෙදෙන8ට එ+ල d ෙච#දනාව dෙT 

“éයe7e4N, [%+ෙහ+j c,ෙග#] ෙනාy= [Wilhelm Hugo] (Knorin), සහ ෙබලා 8= %*= ෙමෙහයවන ලද 
ෙකාC=ට9=-%ෙර#Ö සං%ධානයක” *Sයා යැq Nයාq. අෙනK අයව සරල වශෙය= ෙටâාe4NවාJ= නැRනj 

පfM%&ලpයවාJ= හැSයට ෙ+බ+ dහ. මැuඑ+4Nට එෙරcව *ටගR හංෙnyයාu සාõcකෙT cටG පfධා7යා 

d ෙබලා 8= ෙවත (4ටාú=ෙn 7යම අuව %ය හැNq) අ7R පැRතට මැuඑ+4N ෙවM= ෙච#දනා එ+ල %ණ. 
ෙබලා 8= N˝ වද= ෙකාතරj පටලවන ල-ෙ- දැq N[ෙවාR එය 4ටාú= ෙවත එ+ල කරන ඍ— පfහාරයK 

තරj %ය. 8= තම= අcසංක යැq NයC= ඒවාට %ෙර#ධය පාC= තව òරටR මැuඑ+4N සහ ෙමා4K%= 

යන ෙදෙදනාට එෙරc ඔóෙn පfහාරෙT ෙයJ *SෙTය. ෙකාC=ට9= අතර ෙපාòෙ[ දN=නට ලැෙබන 

අකා9යKෂමතාවයට සහ %ෙ-ශය=c CPSU ගැන ෙහාඳ නම ò9වල තRවයක පැවQම ගැන ෙමා4K%= වගNව 
,o යැq 8= Nයා *SෙTය. පැ+¨ෙර# ෙටාnúයාS, ඔෙට# ”*න=, %+ෙහ+j œK, Kෙලම=e ෙගාeෙව#+÷, 

සහ ආ9ෙව# ‡ෙවාCන= ඇo{ එතැන *S N*ෙවK ඔó ෙ†රාග=නට ෙනාáයහ. ර§4pම අවස= d පFව, “8= 

පළcල[ව” %ම9ශනය NOම සඳහා %ෙçෂ ෙකාCසමK අවශ} යැq ෙජ#9± üCෙටâා[ %*= ෙය#ජනාවK 
ෙගනාෙ[ය. කාමරෙය= ඉවතට áය සැë= 8= අR අඩං®වට ෙගන ?†යා=කා ෙගාඩනැº+ෙ+ bj මහෙ+ J 

N*ෙව8R ෙනාද=නා kනෙයක ෙවü තබා මරා දමන ලk.  36

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

Avro Tuominen, The Bells of the Kremlin: An Experience in Communism (Hanover, N.H.: University Press of New England, 1983).
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 Cකාෙය+ පැ=ටû[ (Mikahail Panteleev) Nයන පyk, ෙj ‘-ධකරණය= වල අවස= අරPණ dෙT 
4ටාú=වාkයට ඇM *ය{ පfMෙර#ධය= සහPú= ඉවR කර දැ¨මq.  අ7K පැRතට බර මතවාJ= සහ 37

හ‚නාගR ෙටâාe4NවාJ= සමඟ 8මන ෙහ# ආකාරයක සබඳතාවයK පැවැRd අය ම9දනෙT පfධාන ඉලKක 

dහ. අෙනK %=kතය= අතරට හq=4 7Dම= නායකRවය ò= පා9ශවයට අයR ජ9ම= සට=කා¨= අයR 
dහ. පfජාත=තñවාJ මධ}මවාJ කzඩායම (Democratic Centralist Group) oළ cටG අෙන8R සට=කා¨= සමඟ 

7Dම=වද 1937 J oර= කර දමන ලk. එවක J NKVD c ෙකාටසK ෙල*= පැවM, ‘රාජ} ආරKෂාව සඳහා d 

පfධාන පyපාලන කා9යාලෙT රහ*ගත ෙ-ශපාලන අංශෙT පළP ෙදපා9තෙj=oෙ[’ (Glavnoe upravlenie 
gosudarstvennoi  bezopasnosti; GUGB) සම පfධා7ෙයK d යෙකා[ ම:ෙසා[ Nයන පyk, රාජ}  යා=තñණෙT 
*ය{ ඉහළ තනoරැ ෙහාබවන ලද නායකය= ගැන, ඔD=ටR ෙනාදැuවRවම, ඔD=ට එෙරcව ඕනෑම 

ෙමාෙහාතක J ෙයාදා ගත හැN, සාK‹ ර§ගR ෙඩා*යර පැවMෙTය. Kúෙම=e ෙවාෙරා‹ෙලා[, අ=ෙ, 

%ය¤=4N, ලසා9 කැගෙනා%√, Cකාෙය+ කú7=, සහ 7Nටා කෘçෙච[ යනාJ *ය+ල= ගැන එවැ7 úéෙගාu 
Mbණ. ඉM= එැබැ%= ෙකාC=ට9= නායකය=ෙn කට,o ගැන එයාකාර úéෙගාu තබා ගැuනාය ය=න 

ෙබාෙහ# ෙසq= *-ධ %ය හැN dවN. 

 උස4ම 7ලතලයK දරන ලද රැ*යාu-ෙනාd ෙකාC=ට9= නායකයා ද ම9දනෙT Nåයා∞ûව කට,o කරන 
ල-ෙදN. ෙකාC=ට9= c *S ෙ+කjවරෙයK d පැ+Cෙර# ෙටාnúයාSව 4ටාú=ෙn මරණෙය= පFව තñ4තවාJ 

කåමෙ[දයට %වෘතවම %රැ-ධව d අෙයK ෙල*= පfශංසාවට ලKpම 7CM Nයා පාන එක අව4ථාවK dෙTය. 

ෙටාnúයාS %*= ‘රo ආධාර’ c 7ලධාyෙයK d හ9ම= Îබ9e ෙවත ෙච#දනා එ+ල කර Mbණ. Îබ9e අR 

අඩං®වට ෙගන Sක දවසN= ෙවü තබා මරන ලk. 1933 = පFව U.S.S.R. ෙවත පැCෙණන ජ9ම= ජාMක 
ෙකාC,74eවාJ= d œට9ම= ,වල ෙවත ෙටාáúයාS %*= ර§4pමක J ඔD= නාe* ඒජ=තරවරැ= Nයා 

ෙච#දනාවK එ+ල කරන ලk. ඒ ඔD= ජ9ම7ෙT *S තම පD+ සමඟ සjබ=ධතා පවRවා *„ම 7සq. සM 

Ncපයකට පFව ඔD=ව අR අඩං®වට ගැ7ණ. හැෙම#ම ෙබලා 8= ට %රැ-ධ ෙව-J ෙටාáúයාS එතැන 
*SෙTය. එෙ4ම ෙබලා 8= මරණයට පR කරන 7යම අRස= කෙΩ ඔó %*7. 1938 J ෙප#ල=ත 

ෙකාC,74eවාkෙයK oර= කරන අව4ථාෙ[ J ද ඔó එතැන *SෙTය. ඒ අව4ථාෙ[ J ඔó ෙමා4ක[ න¶ 

ෙවuෙව= ෙපÜ *SෙT ෙමෙ4 NයC7: “bය®+ල=ට, චරGරැෂය=ට, සහ ෆැ‹4e ඒජ=තවරැ=ට මරණය! 
ඔKෙත#බ9 %&ලවය ජයගÆහණය කළ %පරj∞û Pරකරැව=ෙn, සහ ෙල#කෙT සැම තැන %&ලවෙT ජයගÆහණය 

සහMක කරන, ෙල7=ෙn සහ 4ටාú=ෙn පKෂය k® ක+ kෙ=වා! ˛úK4 ජ9ස=4N, 7ෙකාලාq එෙ4[ ෙn 

උරැමKකාරයK k® ක+ kෙ=වා!”  38

ෙකා&0def පEෂ අතර \ෂණය 

 ෙකාC=ට9= c මධ}ම b,ෙර#ව ‘-ධකරණය කරu ලද පFව, 4ටාú= එc අෙන8R අංශ වලට පහර 

Jම පට= ගRෙRය. Pú=ම හF dෙT ජ9ම= අංශයq. ෙවා+ගා ජ9ම= ෙවM= එන පරjපාරවට අමතරව 
ෙස#%යe රැ*යාෙ[ ජ9ම= පfජාව අතෙ9 ජ9ම= ෙකාC,74e පKෂෙT (KPD) සට=කා¨= සහ වqමා ජනරජය 

හැර දා ෙස#%යe ,7යනෙT සමාජවාදය ෙගාඩනැùමට පැCණ *S ෆැ‹4e %ෙර#Ö සරණාගතය= සහ ශYCකය= 

*Sයහ. ඒR 1933 J අR අඩං®වට ගැÜj පට= ගැෙන-J ෙj ජනතාව අතෙර= N*ෙවK %ව9ජනය dෙT නැත. 
U.S.S.R. වාස4ථානය කරගR ෆැ‹4e %ෙර#Ö %වාW= අතෙර= oෙන= ෙදකK ම9දනෙය= බැට කෑහ. 

 ම9දනෙT %=kතය= සහ ෙකාC,74eවාJ= ෙනරœමට හා ඔDනට දÏවj NOම සඳහා %+ෙහ+j œK, 

%+ෙහ+j ≈ෙලාy=, සහ හ9බe ෙව∫න9 (Wehner) යන KPD  නායකය= යටෙR හදන ලද කාඩ9 ලැq4o 

(Karderlisten) වලට 4ÀM ෙව=නට සට=කා¨ ජ9ම= ෙකාC,74eවාJ=ට අR d ඉරණම ඉතා ෙහාî= සට=ගත 

%ය. P+ම ලැq4o kනය 1936 සැ&තැjබ9 3 d අතර, අවසාන ලැq4o kනය 1938 ≠7 21 වැ7දා %ය. 
සමාජවාJ සමá පKෂෙT (Socialist Unity Party -SED), (එනj ෙදවැ7 ෙල#ක ,-ධෙය= පFව පfMකzඩායj d 

ජ9ම= ෙකාC,74e පKෂය භා%තා කරන අ?R නම) පාලන ෙකාCසම %*= 1950 ගණ= අග J úයන ලද 

සටහනK අuව, ලැq4o oළ 1,136 කෙn නj සඳහ= ෙවq. අR අඩං®වට ගැÜj උපyමය k4ෙව=ෙ= 619 

 Panteleev, “La terreur stalinienne,” p. 48.37

 La correspondance internaionale, no. 15 (12 March 1938).38
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ෙදෙනK අR අඩං®වට ගැෙනන 1937 J ය. 1941 J 21 K ග=නා ෙතK අR අඩං®වට ගැÜj පැවMෙTය. ෙj 
666 ක éyසෙn ඉරණම 8මK dවාදැq N*ෙවK ෙනාද7M. ඔD= *රගතව *Sය J Cය áය බව ගැන වැü 

සැකයK නැත. අ¶ම වශෙය= 82 K ෙවü තබා මරණ ලk. *ර කඳDරැ oළ 197 K Cය áයහ. නාeW= ෙවත 

132 K බාර ෙදන ලk. ආස=න වශෙය= 150 K ෙදෙනK ඔD=ෙn J9ඝ කාûන දÏවj ෙගවා අවසානෙT U.S.S.R. 
හැරදා ය=නට සමR dහ. ෙj සට=කා¨= අR අඩං®වට ගැÜම සාධාර‰ය කර=නට ෙයාදා ගැul එක 

අqüයෙලා±මය ෙ∫oවK dෙT ඔD= ඇෙඩා+≈ ceල9 බලෙය= Pòනට ඒම වළKව=නට අසා9ථක dවා 

ය=නq. හyයට ෙමා4ක[ ඒ නාeW= බලය අ+ලා ගැÜම é°බඳව N*ò ÕCකාවK රඟ පෑෙ[ නැM ෙලසකටq.  39

 වඩාRම ෙශ#චÜය *-äය නj, 4ටාú= ඔóෙn නරැමවාදය සjÄ9ණෙය= k4කරන අව4ථාව d ඔó 
ජ9ම= ෆැ‹4e %ෙර#Ö=ව ceල9ට බාර Jමq. ෙස#%යe අäකාO= %*= U.S.S.R. ෙවM= ජ9මාuව= é:වහ+ 

කර-J ෙමය 1937 J *-ධ %ය. ෙපබරවාy 16 වැ7දා දහ ෙදෙනK ෙහළා දැක ෙස#%යe %ෙçෂ ෙ4වා වú= 

ඔD=ව බාර ෙදන ලk. ඒ අය අතර Fපf*-ධ නj NcපයK dහ: 1921 *ට U.S.S.R. c වාසය කළ 
තාKෂණෙ[kෙය8 d එC+ ලාy• (Emil Larisch); හැjබ9n වú= පැCë ෙකාC,74eවාkෙයK d %+ෙහ+j 

ෆqෆ9 (Wilhelm Pferiffer); මාK4-ඒංග+4 ඉ=4SS,e c %çව%ද}ාල ෙ4වකෙය8 d ක9e 7K4ෙඩ#≈ (Kurt 
Nixdorf). ඔD= *ය+ල=වම 1936 J අR අඩං®වට ෙගන M≤ෙz “ෆැ‹4e කට,o” වල ෙයòනා නැRනj ඔRo 
බැ?වා යන ෙච#දනා යටෙR ය. ජ9ම= තානාපMවරයා d ව9න9 ෙවා= ඩ Îල=බ9n (Werner von  der 
Shulernberg) ඔD= ෙවuෙව= මැkහR ෙව=නට %ෙ-ශ කට,o é°බඳ ෙස#%යe ඇමM මැK*j úe%ෙනා[ 

(Maksim Litvinov) සමඟ උRසාහ කෙΩය. ආත9 Mෙල# (Arthur Thilo) ෙව#ෙස#[ c *S b«තාන} ෙකා=ස+ එකo 

කරග=නට සමR dවR ෙබාෙහ# ෙදෙනK එතරj වාසනාව=ත ෙනාdහ. ජ9ම7යට áෙයාR තමාව වහාම අR 
අඩං®වට ගැෙනන බව දR ෆqෆ9 තම=ව එංගල=තයට é:වහ+ කරග=නට වෑයj කෙΩය. මාස දහ අටකට 

පFව, 1938 අෙග#4o 18 වැ7දා, ඔóව ෙප#ල=ත මාqමට ෙගන යන ලද පFව නැවතR ඔó ගැන N*වK 

අහ=නට ලැෙබ=ෙ= නැත. 1908 වසෙ9 පට= රැ*යාෙ[ ¬වRෙවන ලද ෙල7=ගÆෑ÷ c úෙත#ගÆැÁ ¤+éෙයK d 
ඔෙටා ෙව#+ත9 (Otto Walther), 1937 මා9o 4 වැ7දා බ9ú= ෙවත é%*ෙTය. අනoරැව ඔó ¬වR d 7වෙ4 

ජෙ=ලයN= එ°යට පැන ඔó *යk%නසා ගRෙRය. 

 1937 මැq මස අග J, ෙවා= ඩ Îල=බ9n අR අඩං®වට ගR ජ9මාuව= ගැන නව ලැq4o ෙදකK 
යැpය, ඔD= é:වහ+ කර දැ¨ම වඩා FòF යැq ඔó Qරණය කෙΩය. ක9e 7K4ෙඩා≈ ඇo{ ෆැ‹4e 

%ෙර#Ö= Ncප ෙදෙන8 ඒ නj 67 අතර *Sයහ. 1937 **රෙT J සාක√ඡා අ?R පැRතකට හැyණ, ඒ ෙව-J 

සැබැ%= é:වහ+ කළ සංඛ}ාව 30 K 7සා, ජ9ම= උ-යාචන වලට පfMචාරයK හැSයට é:වහ+ NOj 

ෙ[ගවR කර=නට ෙස#%යe ,7යනය එකඟ %ය. 1937 ෙනාවැjබ9 සහ ෙදසැjබ9 මාස වල J තවR 
ජ9මාuව= 148 K é:වහ+ කළහ. 1938 ෙව-J සංඛ}ාව 445 K දKවා ඉහළ áෙTය. සාමාන} වශෙය= *-ධ 

dෙT é:වහ+ කරන ජනතාව (ඔ4Sâය= සමාජ පfජාත=තñවාJ පKෂෙT පැරාCúටy හ4තය d ‘•e4≤=÷ 

(Schutzbund) c සාමා±කය= Ncප ෙදෙනK ද ඇo{ව) ෙප# ල=තය, úoෙ[7යාව, ෙහ# Á=ල=ත ය මා qj 
අසලට ෙගන ෙගා4 Kෂëකව ඔD= ජ9ම= අäකාO= %*= úයාපංk  සහ ව9∆කරණය NOමq. අෙනK 

සමහර අව4ථා වල J, ඔ4Sâය= ෙකාC,74eවාkයා d ෙප#+ මqස+ (Paul Meisel) ඇo{ව, 1938 මැq අ+ලා 
ගR %=kතය=ව ෙප#ල=තය හරහා ඔ4Sâය= ෙපරPණ ෙවත ෙගන ෙගා4 ෙග4තාෙප# ෙවතට බාර Jම *-ධ 
%ය. ,ෙද[ෙවK d මqස+ අනoරැව අDe%çe4 c Cය áෙTය. 

 නාe* ජ9ම7ය සහ ෙස#%යe රැ*යාව අතර Mb ෙj එකඟRවය 1939 නාe*-ෙස#%යe á%Fෙම= කú= 

ස7:හ= කරගැෙනන ල-දq. එනj, ෙජ#9˙ ෙසjපfj (Jorge Semprum) දKවන ආකාරෙය=, “*ය{ ආඥාදායක 

ප-ධMය= oළ ඇM සැබෑ ඒකරා∞ වන 4වභාවය ෙහ°දර[ %ය.” á%Fම අRස= කළ පFව, é:වහ+ NOj 
ඉමහR ෙලසN= වැü p áයහ. 4ටාú= සහ ceල9 %*= ෙප#ල=තය පාගා දැõ පFව බලවR රාජ}ය= ෙදකට 

ෙපාò මාqමK ලැ≤ë, %=kතය=ව ෙස#%යe *රෙගදරක *ට ෙක°=ම ජ9ම= *රෙගදරකට මාරැ කරත 

හැNයාව උදා %ය. 1939 *ට 1941 දKවා, 1939 ෙනාවැjබ9 27 වැ7දා අRස= කළ එකඟතාවෙT පfMඵලයK 
වශෙය= ජ9ම= ෙකාC,74eවාJ= 200 K සහ 300 K අතර සංඛ}ාවK ෙග4තාෙප# ෙවත බාර ෙදන ල-ෙ- නව 

CතñපාK‹කය= ෙවත ෙස#%යe අäකාy= දKවන ෙහාඳ cත éයවරK හැSයටq. 1939 ෙනාවැjබ9 මාසෙT *ට 

1941 මැq දKවා, ඔ4Sâයාuව= 85 K ද ඇo{ව, 350 K පමණ ජනතාවK é:වහ+ කර දමන ලk. රo වෘRQය 
සCM ජාත}=තරෙT (Red Trade Union International) c 7ලධාyෙයK බවට පRව *S, ඔ4Sâය= ෙකාC,74e 

 In der fangen des NKWD. Deutscher Opfer des stalinistchen Terrors in des UdSSR (Berlin: Dietz Verlag, 1991).39
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පKෂෙT õලාරjභක සාමා±කෙයK d ෆා̃=4 ෙකාye4Îන9 (Franz Kortischoner) ද ෙj අය අතර *SෙTය. ඈත 
උoරට éටමං කර යවන ඔóව ?†ú= වල J ෙග4තාෙප# ෙවත බාර කරන ලòව, එතැ7= %යානා ෙවත යවා, 

ශාOyක වධcංසා පPlවා, 1941 ≠7 7 වැ7දා අD4%çe4 c J මරා දමන ලk. 

 ජනතාව é:වහ+ කර-J ඔD=ෙn ,ෙද[ සjභවය සැලN+ලට ගැÜම ෙස#%යe අäකාO= %*= 
පfMKෙ•ප කළහ. උදාහරණයK හැSයට, KPD සාමා±කෙයK ෙම=ම සං∆ත රචකෙයK සහ සං∆ත 7යPෙවK 

d, එෙ4ම ,ෙද[ෙවK ද d, හා=4 ෙව#+ට9 ෙ÷%÷ (Hans Walter David) ෙග4ෙතාෙ& ෙවත බාර ෙදන ලòව 1942 

J ම˙ඩනැK (Majdanek) කඳDෙ9 J %ෂ වා,ෙව= මරැPවට පR කරන ලk. ඔóෙn කතාව Nය=නට k% ගලවා 

ගR ෙභෟMක %ද}ාඥෙය8 d ඇෙලKසැ=ඩ9 වq4බ9n (Alexander Weissberg) වැ7 තවR ෙබාෙහ# අය *Sයහ. 
KDP  නායකRවෙය= ත+? කරන ලòව U.S.S.R. වලට සංකåමණය p *S හා=4 7Dම=ෙn ආදරව=Mය d 

මාගÆe πබ9-7Dම= (Margaret Buber-Neumann) ද ෙස#%යe ,7යනය සහ නාeW= අතර පැවM අපරාධෙT මහා 

හDල ගැන ú,වාය. 1937 J අR අඩං®වට ෙගන සq–yයාෙ[ කරාග=ඩා ෙවත éටමං කරන ලද ඇයව, තවR 
එවැ7 අවාසනාව=තය= සමඟ ෙග4තාෙප# ෙවත බාර කරන ලද පFව රාෙව=4බෘqK (Ravensbrück) c රඳවා 

තැbණ.  40

වq4බ9n ජ9මාuව=ට ඔóව බාර කරන ලද ආකාරය *c කරq: 

1939 ෙදසැjබ9 31 වැ7දා අéව උෙ- හයට නැºeටවන ලk…අé ඇ‚j පැළඳෙගන ර§D+ කපා ගR 

පFව %ෙ[කාගාරයක පැය NcපයK ෙගවu ලැ–ය. 1919 J සාõcකය කඩා වැ:න පFව †ෙලාK 

(Bloch) නැමM හංෙnyයාෙ[ ෙකාC,74e ,ෙද[ෙවK ජ9ම7යට පලා ෙගා4 Mbණ. ඔó ෙහාර බලපතñ 

වú= එc ¬වR d අතර රහ*ගතව පKෂ NåයාකරැෙවK හැSයට kගටම ෙ4වය කර=නට සමR %ය. 
පFව ඔó ඒ ෙබාරැ බලපතñ වú=ම සංකåමණය කෙΩය. ඔóව අR අඩං®වට ෙගන ඇත. ඔóෙn 

%ෙර#ධය මධ}යෙT ඔóව ජ9ම= ෙග4තාෙප# ෙවත බාර ෙදන ලk…මැkයj ර§යට මඳකට ෙපර බ4 

පැCëයහ. අéව òjyය 4ථානය ෙවත ෙගන áයහ…1939 ෙදසැjබ9 31 වැ7දා *ට 1940 ජනවාy 1 
වැ7දා උදාෙවන ෙතK ඒ රාMñෙT òjyය ගම= කෙΩය. එය බැට කෑ éyC හැRතෑවK ආපó ම[bම 

කරා ෙගනයC= *SෙTය… ෙබ«4e úෙටා[4K දKවා ව}සනයට පRව *S ෙප#ල=ත éSසරබද හරහා 

òjyය ගම= කෙΩය. බn ගඟ (Bug River) පාලම උඩ තවR ,ෙර#œය ඒකාäපM ෙර±මයK, ජ9ම= 
ෙග4තාෙප# ෙ[ශෙය=, අé එනෙතK බලාෙගන *Sයහ.  41

 වq4බ9n නාe* *රෙගව+ වú= පැන ය=නට සමRව, ෙප#ල=ත කැරúකරැව= සමඟ එKp සට= 

කෙΩය. ,-ධය අවසානෙT J ඔó 4pඩනයට මාරැ p එතැ7= එංගල=තය බලා áෙTය. 

මාගÆe πබ9-7Dම= එම óවමාරැෙ[ම අවසාන අkයරය= ගැන ෙමෙ4 %4තර කරq: 

 පාලෙම= එහා පැRතට යෑම o= ෙදෙනK %*= පfMKෙ•ප කරන ලk: †ෙලාK නැමM හංෙnyය= 

,ෙද[ෙවK d නාeW %*= දැනටමR දÏවj කරන ලද ෙකාC,74e ශYCකෙයK, සහ මට නම මතක 

නැM ජ9ම= ®රැවරෙයK. ඔD=ව බලහRකාරෙය= පාලම උü= එහා පැRතට ඇදෙගන áයා. SS %*= 
,ෙද[වා එතැනම මරා දැPවා. අéව ?†ú= ෙගන යන òjyයකට පැටdවා…?†ú= වල J අéව 

ෙග4තාෙප# ෙවත බාර ò=නා. අéව ෙග4තාෙප# ෙවත බාර ò=නා පමණK ෙනාව NKVD  %*= අෙ& 

*ය{ වා9තා සහ සටහ= ද SS ෙවත යවා ඇM බව එතැන J පැහැkú dවා. මම 7Dම=ෙn භා9යාව 
බවR සහ ඔó නාe* ජ9ම7ෙT වඩාRම ෛවරයට පාතñ d ජ9මාuව= අතy= එK ෙකෙනK බව එc 

J සඳහ= කරu ලැ≤ණා.  42

1945 අෙ&f+ මාසෙT J රාෙව=4බ«ෘqK ර§ඳDj කඳDරැ 7දහස කරගැෙනන ෙතK πබ9-7Dම= එc කාලය 

ෙගpය. 

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

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

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

rendu sténographique,” La jejune parque, 1949.
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 ජ9ම= ෙකාC,74eවාJ= òK %îන ලද කාලෙT J ම, ෙප#ල=තයට සංකåමණය p *S පල4Qන 
ෙකාC,74e පKෂෙT (PCP) කාඩ9 ද 1ෂණයට හF dහ. 1929 *ට 1931 දKවා PCP ෙ+කj d ෙජ#ස≈ බ9ග9 

(Joseph Berger) ව 1935 ෙපබරවාy 27 වැ7දා අR අඩං®වට ගැ7ණ. ඔóව 7දහ4 ෙකෙර=ෙ= 1956 J %*වැ7 

ෙස#%යe පKෂ ෙකාංගÆසෙය= පFව පමë. ඔó k% ගලවා ගැÜම ව}Mෙ9කයN. අෙනK සට=කා¨= ෙවü තබා 
මරා දැCණ. තවR ෙබාෙහ# ෙදෙනK කඳDරැ oළ J Cය áයහ. ෙරා4ෙටා[-ඔ=-ෙඩා= c ටâැKට9 කjහලක 

අධ}Kෂක d ෙවා+≈ ඇව9≤K (Wolf Averbuch) 1936 J අR අඩං®වට ගැ7ණ. ඔóව 1941 J ෙවü තබා මරා 

දමන ලk. U.S.S.R. ෙවත පැCණ *S සමාජවාJ *ෙය#74e කzඩායjවල සාමා±කය= සහ PCP සාමා±කය=ව 
කåමාu”ලව oර= NOම සjබ=ධ dෙT bෙර#b÷සා= (Birobidzhan) 4වායRත ,ෙද[ පf ෙ-ශයK වශෙය = 
éc:pෙම= පFව ,ෙද[ F?තරය ෙවත ෙපාòෙ[ දKවන ලද ෙස#%යe පfMපRMය සමඟq. එc *ය{ම ,ෙද[ 

නායකය=ව අR අඩං®වට ගැ7ණ. bෙර#b÷සා= c %ධායක කC:ෙ[ සභාපM d මහාචා9ය ඉෙය#*≈ 

ûබ9බ9n (Iosif Liberberg) “ජනතාවෙn හoෙරK” යැq ෙහළා දNන ලk. එෙ4ම 4වායRත රාජ}ෙT පැවM රාජ} 
ආයතනවල අෙන8R *ය{ම කාඩ9 අතර ද ‘-ධකරණය *-ධ %ණ. ෙබාරැවට මවා පාන ලද ,ෙද[-ෆැ‹*4e 

ෙK=∏යට අයR dවා යැq සැPඑ+ ඕග94N (Samuel Augursky) ට ෙච#දනා එ+ල %ය. රැ*යා u පKෂෙT 

(Russian Party) සම4ත ,ෙද[ අංශය (Evreiskaya sektsiya) P{ම7=ම ඉවR කර දැ¨ය. *ය{ ,ෙද[ ආයතන 
%නාශ NOෙj ඉලKකය NåයාRමක dෙT ෙස#%යe ෙ-ශය éටරට වාසය කරන පf*-ධ ,ෙද[ව= ෙවM= සහාය 

ෙසායC= *SයJය.  43

 ‘-ධකරණ වú= òK%=ෙ. ෙකාපමණ සංඛ}ාවKදැq ය=න සලක-J ෙප#ල=ත ෙකාC,74eවාJ= ෙදවැ7 

ෙව=ෙ= රැ*යාuව=ට පමë. ෙවනR තැ=වල *Sන ඔD=ෙn අ78R සගය= ෙම= ෙනාව, 1938 අෙග#4o 16 
වැ7දා ෙකාC=ට9= මධ}ම %ධායක කC:ෙ[ ච=දයN= පFව ෙප#ල=ත ෙකාC,74e පKෂය (KPP) %Fරැවා 
හැyණ. KPP  éO ඇRෙR පfMගා¨= ෙවM= යැq *À 4ටාú= හැ ම %ටම KPP  සැක කෙΩය. 1917 ට ෙපර 

ෙල7=ෙn සහ éyවර හැSයට සහභා∆ d ෙබාෙහ# ෙප#ල=ත ෙකාC,74eවාJ= එc පfMඵලයK වශෙය= 
U.S.S.R. oළ %ෙçෂ ආරKෂාවK ලබC= *Sයහ. 1923 J KPP  %*= ෙටâාe4Nට සහාය පළකරන 4ථාවරයK 

ෙගන *Sයහ. ෙල7=ෙn මරණෙය= පFව ඔD= ෙටâාe4N පාK‹ක d %රැ-ධ පැRතට ච=දය ò=හ. KPP oළ 
ෙර#සා ලKසjබ9n දKවන බලපෑම ද %ෙ[චනයට ලK Dë. 1924 ≠7-≠ú මාස වල J ෙකාC=ට9= c ප4වැ7 
ෙකාංගÆසෙT J KPP  පKෂ නායකය=ව *S éyස 4ටාú= %*= පැRතකට ත+? කරන ල-ෙ-ය—ඇෙඩා+≈ 

ෙව#94N (Adolf Warsky), ෙහ=yK ෙවාෙල4N (Henryk Walecki), සහ ෙවරා ෙකා4ෙටâ4වා (Wera Kostrzewa)—
එය පැහැkúවම ෙකාC=ට9= %*= KPP පාලනය අතට ගැÜම සඳහා තබන ලද P+ éයවර යැq පැහැkú %ය. 

ෙටâාe4NවාදෙT පැළ තවානK යැq Nයා KPP ෙහළා දැ…ම *-ධ %ය. එනPR ෙමම පfකාශය පවා එc *-ධ d 
ර§üක+ ‘-ධකරණය පහද=නට පfමාණවR ෙනාෙ[. එc බóතර සාමා±කය= ,ෙද[ව= dහ. අනoරැව 1933 J 

ෙප#ල=ත හPදා සං%ධාන (POW) පලcල[ව (19 වැ7 පy√ෙ-දෙT සාක√ඡා ෙකෙරන) *-ධ %ය. ෙවනR සාධක 

ගැන ද *cෙT තබාගත ,oq. උදාහරණයK වශෙය=, ෙකාC=ට9= %*= කåමාu”ලව ෙප#ල=ත ෙ-ශය 
අඩපණ කරC= Mbණ. ඒ ජ9ම7ය සහ U.S.S.R. මත ඔD= යැœම වැü කර=නටq. KPP  oර= කර දැ¨ෙj 

වඩාRම වැදගR සාධකය dෙT ජ9ම=-ෙස#%යe එකඟතාවයට අRස= NOම සඳහා æදානj කරu éëස යැq 

Nයැෙවන න}ායය වැදගR ෙකාට සැලNය ,RතN. 4ටාú= එය ඉ: කර=නට ගR Nåයා මා9ගය ද මනා 
ෙහ°දර[වN. සෑම %=kතෙයKවම ෙමා4ක[ ෙවත ආපF ෙගන ඒම ඔó (ෙකාC=ට9= සහාෙය=) සහMක 

කෙΩ, පලා යා හැN පfමාණය හැN තරj අ¶ කරග=නටq. k% ගලවා ග=නට සමR d එකම éyස *SෙT, 

[ලැü4ෙල# ෙග#P+කා (Wladyslaw Gomulka) වැ7 ෙප#ල=තෙT *රගත කරන ල-දD= පමණN. 

 සMයකට ෙදවරK පfකාශනය කරන ලද ෙකාC=ට9= 7ල GවRපR 7ෙ[දනය, ජාත}=තරෙT ú,j 
óවමාරැව (La correspondence internationale), 1938 ෙපබරවාy මාසෙT J, ෙ˙. 4වq*4N (J. Sweicicki) අRස7= 

,o පfහාරයK KPP  ෙවත එ+ල කෙΩය. 1937 ≠7 මාසෙT J *-ධ d ‘-ධකරණෙT J, මධ}ම කC:ෙ[ 

සාමා±කය= ෙදාෙළා4 ෙදෙනK, /රාවúෙT තරමK පහ°= *S නායකය= ෙබාෙහ# ෙදෙනK, සහ ජාත}=තර 

හPදා වලට බැ» *S ෙප#ල=ත ජාMකය= ඇo{ සට=කා¨= හාර ප=*යයK, oර= කර දමන ලk. මහ 
ෙ+කj d —úය= ෙල=4N (Julian Lenski) ෙමා4ක[ ෙවත කැඳවන ලòව Kෂëකව අoරැදහ= %ය. ෙමා4ක[ 

ෙවත ආපF පැCë පF ෙඩාjෙබ«ා[4N හPදාෙ[ (Dombrowski Brigades) ෙ-ශපාලන නායකය= d කැ*C9 

 Mario Kessler, “Der Stalinische Terror gene jüdische Kommunisten,” in Kommunisten verfolgen Kommunisten: Stalinischer Terror 43
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*ෙකා[4N (Kazimierz Cichowski) සහ ®4ටා[ රqක9 (Gustav Reicher) යන ෙදෙදනාව අR අඩං®වට ගැ7ණ. 
අ?M= ෙප#ල=ත ෙකාC,74e පKෂයK éc:ව=නට 1942 ෙතK 4ටාú= අවසර ò=ෙ= නැත. ඒ නව පKෂය 

ෙප#ල=ත ශYCකය=ෙn පKෂය (PPR) නC= %ය. එය éc:වන ල-ෙ- ල=ඩනෙT é:වහ+ව *S 7ල ආz¶වට 

එkyව *S=නට හැN නව ආz¶වK හැJම සඳහාq. 

 4ටාú=ෙn 1ෂණය යටෙR ,ෙගා4ලා[ ෙකාC,74eවාJ=ට දැü ෙ4 òK %=ඳහ. 1921 J තහනj කරන 

ලද පFව, ,ෙගා4ලා[ ෙකාC,74e පKෂයට %ෙ-ශෙT J ය° කzඩායj ගැෙහ=නට *-ධ p Mbණ. 1921 *ට 

1936 දKවා %යානා c ද, 1936 *ට 1939 දKවා පැO*ෙT ද, නPR 1925 = පFව ඔD=ෙn පfධාන මධ}4ථානය 

ෙමා4ක[ %ය. ,ෙගා4ලා[ %ගාCකය= F{ éyසK ෙවM= õúක පfධාන කzඩායම පළPෙව=ම හැòෙ= 
‘බටcර ජාMක F?තරෙT ෙකාC,74e %çව%ද}ාලෙT’ (KUMNZ), 4ව9÷ෙලා [ ෙකාC,74e %çව%ද}ාලෙT, 
සහ ජාත}=තර ෙල7=වාk පාසැෙ+, *F *F%ය= අතෙර7. 1929 J ඇෙලKසැ=ඩ9 ර— බලයට පR d පF එන 

%ගාCක ෙදවැ7 ර§+ලN= ෙj කzඩායම සෑෙහන තරමකට ශKMමR %ය. 1930 ගණ= වල J U.S.S.R. c 
වාසය කළ 200 ක *ට 300 K පමණ d ,ෙගා4ලා[ ෙකාC,74eවාJ= ජාත}=තර සං%ධාන වල, %ෙçෂෙය=ම 

ෙකාC=ට9= සහ ජාත}=තර තරැණ සං%ධානෙT, තරමK ඉහළ තනoරැ ෙහාබවන ලk. ඒ 7සා ඔD= ෙබාෙහ# 

%ට CPSU සාමා±කය= ද dහ. 

 YCP c පාලන බලය අ+ලා ග=නට %%ධ පා9ශව අතර *-ධ d අරගල 7සා ඔD= ෙවත අප…9Mය එ+ල 

ෙව=නට පට= ගැ7ණ. ෙකාC=ට9= මැkහRpj එ=න එ=නම 7තර *-ධ pමR, එයට බලාRමක බලය 

ෙයාදවා ගැÜමටR *-ධ %ය. 1925 වසර මැද J KUMNZ c පළP ‘-ධකරණය (chistka) *-ධ %ය. ,ෙගා4ලා[ 

*F= %රැ-ධ පැRතට පාK‹කව p, ෙරKට9 තනoර දැරෑ මාyයා ෙ˙. ෆෘ̃Nනා (Maria J. Frukina) ට %රැ-ධRවය 
පfකාශ කළහ. *F= F{ සංඛ}ාවK අවනj≤වට පාතñ කර ෙනරපා කරන ලk. ඒ අතy= හතර ෙදෙන8 (ඇ=ෙට 
e*úගා, p. ෙඩü√, ඒ. ඩ¸ැ±√, සහ ¬. එබú=) අR අඩං®වට ෙගන සq–yයාවට é:වහ+ කරන ලk. 1932 J 

තවR සට=කා¨= දහසය ෙදෙන8ව ෙවනR ‘-ධකරණයක J ෙනරපා හyන ලk. 

 Nෙර#[ ඝාතනෙය= පFව *ය{ම ෙ-ශපාල7ක %ගාCකය= é°බඳ පාලනය ය° දැü කරන ලk. එෙ4ම 
1ෂණය පට= ග=නට ෙපර 1936 **රෙT J *ය{ YCP  සට=කා¨=ව %ම9ශ නය ෙකරැë. 79නාCක 

ශYCකය=ෙn ඉරණම 8මK dවාදැq ගැන %4තර N*R නැM තරj DවR, YCP මධ}ම කC:ෙ[ ෙ+කjවරැ අට 

ෙදනා, මධ}ම කC:ෙ[ තවR සාමා±කය= පහෙළා4 ෙදෙනK, පy4ථාÜය සහ පfාෙ-∞ය කා9යාල වú= 
ෙ+කjවරැ %*එK ෙදෙනK අR අඩං®වට ෙගන සහ අoරැදහ= d බව ගැන අé ද7P. %ද}ා සඳහා d 

ඇකඩCෙT (Academy of Sciences) ෙ4වය කරන ලද, U.S.S.R. ෙවත පලා එ=නට *-ධ d *මා මාෙක%√ (Sima 
Markević) නමැM එක ෙ+කjවරෙයKව 1939 ≠ú මාසෙT අR අඩං®වට ගැ7ණ. ඔóට බර දÏවj සcත වසර 

දහයක *ර දÏවමK 7යම dෙT éට4තර ෙල#කය සමඟ N*ò සjබ=ධයK පවRවා ගැÜෙj තහනම ද 
සමඟq. ඔó *රබාරෙT J Cය áෙTය. YCP  මධ}ම කC: සාමා±කෙයK d ර§ෙඩාC9 (Radomir), සහ මධ}ම 

තරැණ කC:ෙ[ සාමා±කෙයK d ෙගÆෙග#9 (Gregor) යන dෙය#%√ (Vujović) යන එක 8ස උප= සෙහ#දරය=ද 

ඇo{ව අෙනK අයව වහාම ෙවü තබා මරා දැCණ. තවR ඔD= හා එක 8ස උප= සෙහ#දරෙයK d ද, 
ෙකාC,74e තරැණ ජාත}=තරෙT පfධා7යා හැSයට කට,o කරන ල-දා d ද, ෙටâාe4N cතවාkෙයK d ද, 

ෙව#යා (Voja) අoරැදහ= %ය. 1932 *ට 1937 දKවා ,ෙගා4ලා[ ෙකාC,74e පKෂෙT මධ}ම කC:ෙ[ ෙ+කj 

d Cලා= ෙගා9N√ (Milan Gorkić) ෙවත “ජාත}=තරය ඇoළත ෙස#%යe-%ෙර#Ö සං%ධානයK,” éc:pම ගැනR, 
“සහ ෙනාy= (Knorin) සහ éයe7e4N %*= නායකRවය ගR තñ4තවාJ ක+úයK ෙකාC=ට9= ඇoළත 

ෙමෙහයpම” ගැනR ෙච#දනා එ+ල %ය. 

 1960 ගණ= මැද J YCP  %*= ම9දනෙT %=kතය= 100 K පමණ GනරැRථාපනය කරන ලk. ඒR 

N*%ෙටක කåමාu”ල %ම9ශනයK *-ධ  dෙT නැත. 1948 අසාමáÆෙය= පFව ,ෙගා4ලා%යාෙ[ *S U.S.S.R. 
පාK‹කය= අතර ෙකාතරj සංඛ}ාවK ම9දනෙT %=kතය= dවාදැq අහන පfçනය එවැ7 %පරමK 7සා *-ධ 

ෙව=නට ඉඩK Mbණ. එෙ4ම එවැ=නK 7සා, %ෙçෂෙය=ම 1938 J *-ධ d ‘-ධකරණ ෙ+ හැûෙම= පFව 

පKෂෙT නායකRවයට Sෙට# (ෙය#*& ෙබ«ා4) (Yosip Broz) නැඟ ග=නට සමR dෙT ෙකෙ4දැq Nයා ඉතාමR 
තහDරැ ෙවන ෙලසN= ෙප=වා ෙද=නට හැNයාව ලැෙ†. 4ටාú=ට එෙරcව Sෙට# 1948 J නැù *„ම 

ය=ෙන= 1930 ගණ= වල J 4ටාú= කරන ලද ‘-ධකරණය= ගැන වග…ම N* ෙලසN= නැM p ෙනායq. 
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ෙටgාfe*වාV' දඩයම 

 U.S.S.R. ඇoළත ¬වR d 7ලතල දරන %ෙ-∞ය ෙකාC,74eවාJ= අ¶ කර දමන 4ටා ú= ඊ ළඟට 

ඔóෙn අවධානය ෙයාP කෙΩ éටරට වාසය කරන ඔó හා එකඟ ෙනාවන අය ෙවතටq. ෙමයාකාරෙය= ෙල#කය 

Gරා *ය බලය ෙප=ව=නට අව4ථාවK NKVD අතට ලැ≤ë. 

 වඩාRම පf*-ධ *-äය ඉnනා4 රq4 (Ignaz Reiss), ඔóෙn සැබෑ නම ෙ=ත= ෙපා ෙරe4N (Nathan 
Poretsky) සjබ=ධෙය= *ò dවq. මහා ,-ධෙය= මo d මධ}ම ,ෙර#පෙT තරැණ ,ෙද[ %&ලවකරැෙවK d 

රq4, ඉතා ආශාෙව= ෙකාC=ට9= %*= බඳවා ගRත ෙබාෙහාමයK අතර *SෙයN.  වෘRQමය ෙල සN= 44

කැරú ඇ%4Wම කරන ලද ඔó ජාත}=තර පාතාල ප-ධMයක ෙ4වය කෙΩය. ෙකාතරj කා9යKෂම ෙලසN= 
ඔó *ය කට,o කළා ද යR, 1928 J ඔóට රo ෙකාüය සjමානය éyනැෙමන ලk. 1935 = පFව ඔóව NKVD 
%*= “ආපF ලබාග=නා” ලk. *ය{ %ෙ-∞ය ප-ධMවල පාලනය ලබා ග=නා NKVD ඔóව ජ9ම7ෙT චරGරැෂ 

ෙ4වය බාර %ය. මහා ෙමා4ක[ න¶වල පළP ර§+ල රq4ව මහR කjපනයට පR කෙΩය. ඒ 7සා ඔó 4ටාú= 
ෙවM= කැã ය=නට QරණයK ගM. ඇoළත ÜM ගැන ඉතාමR ෙහාî= දැන *Sම 7සා ඔó පැන යාමට මහR 

FපOKෂාකාO ෙලසN= æදානj dෙTය. 1937 ≠ú 17 වැ7දා CPSU මධ}ම කC:ව ෙවත %වෘත ú,මN= ඔó 

තම=ෙn 4ථාවරය පැහැkú කරC= 4ටාú= ෙවත පහරK එ+ල කෙΩ “අව4ථාවාදෙT නරකම ව9ග වú=, 
õලධ9ම නැMකෙj, ෙ+ හලන, සහ වංචාකාO, යන සjCශYණෙය= P{ ෙල#කයම %ෂ කරC= ශYCක ව}ාපාරෙT 

(Workers’ Movement) ඉMy p *Sන හyය මරා දම=නට හදන” යැq 4ටාú=වාදය නC= සඳහ= කරC7. රq4 

%*= තම= ෙටâාe4N කඳDරට හැෙරන බවR පැහැkú කෙΩය. එෙ4 NOම 7සා ඔó ෙනාදැuවRවම තම මරණ 

වෙ9=oවට අRස= කෙΩය. NKVD  %*= Kෂëකව පfංශෙT ප-ධMය සjබ=ධ  කරගM. රq4 
4%e4ස9ල=තෙT *Sනවා යැq ෙසයාා ගැ7ණ. හk*ෙT පැන එ+ල කරන පfහාරයK ඔó ෙවuෙව= æදානj 

කරන ලk. සැ&තැjබ9 4 වැ7දා රාMñෙT ?සැ= (Lausanne) c J ඔóෙn *රැර éෙර=නට ෙවü උzඩ පහර 

එ+ල කරන ල-ෙ- පfංශ ෙකාC,74eවාJ= ෙදෙදෙනK %*7. ඒ අතරoෙ9 ඔó භා9යාව සහ දරැවාව %ෂ දමන 
ලද ෙචාKලe වú= මර=නට වෑයමK කා=තා NKVD ඒජ=තවyයK ගRතාය. පfංශ සහ 4%e4ස9ල=තය යන 

රටව+ ෙදෙKම ෙපාû*ය J9ඝ ෙස#k* ෙමෙහ,මK පැවැRdව ද ඝාතකය= ෙහ# ඔD=ට සහාය ò= අයව N* 

kෙනක ෙසායා ගැuෙ= නැත. ෙටâාe4N Kෂණෙය= සැක කෙΩ PCF  ෙ+කjව රෙයK d ඡාK ¶Kෙලා 4වq. 
¶Kෙලා4 *ය ෙ+කj ඡා= වැ= ෙ∫*9e (Jan van Heijenoort) ට Nයා *SෙT පහත ෙටúගÆෑමය පfංශ ආz¶ෙ[ 

පfධා7යා ෙවත යව=නට යැq Nයාq: “ෙෂ#ෙටාj& (Chautemps) පfංශ ආz¶ෙ[ පfධා7යා/ ඉnනා4 රq4 ඝාතනය 

පළcල[ව සjබ=ධෙය=/ අ78R අපරාධ අතර මෙn úéෙගාu කDෙද# ෙහාරකj කර ඇත/ cටG GPU ඒජ=ත 

ම=තñණ සභා 7ෙය#±තවරැ=ෙn උප සභාපM ඡාK ¶Kෙලා4 අවම තරC= පfçන කර=න යැq ෙය#ජනා කරC.”  45

 1936 පට= ම=තñණ සභා 7ෙය#±තවරැ=ෙn උප සභාපM හැSයට ¶Kෙලා4 ෙ4වෙT ෙයJ *SෙTය. ෙj 

ෙටúගÆෑමය ගැන N*වK *-ධ ෙනාpය. 

 රq4 ඝාතනයට මහR පf*-äයK ලැ≤ණා DවR එය හැN %kයN= සෑම තැනකම *Sන ෙටâාe4NවාJ=ව 
oර= කරන වැüෙය= G{+ d ෙමෙහ,මක ෙකාටසK පමණN. ‘-ධකරණ වල J Cය áය අෙන8R *ය+ල= 

සමඟම, U.S.S.R. c ෙටâා e4Nවා J= සõල ඝාතනය ගැන එතරj GòමයK නැත. %ෙ-ශය=c  *S ඔD=ෙn 

%රැ-ධවාJ=ව, එෙ4ම ෙබාෙහ# රටව+ oළ ඇMෙවC= M≤ණ %%ධකාර ෙටâාe4NවාJ කzඩායj ද, %නාශ කර 
දම=නට රහ4 ෙ4වාව= áය òර ය=න වඩාRම Gòම සහගත dවq. එවැ7 කzඩායj සඳහා ෙයාදාග=නා ලද 

පfධාන කåමෙ[දය dෙT ඉව*úව=ත ෙලසN= ඒවාට රහෙ4 yංගා ගැÜමq. 

 1937 ≠ú මාසෙT J ෙටâාe4NවාJ %රැ-ධ පැRෙR (Trotskyite Opposition) ජාත}=තර මහ ෙ+කj 

කා9යාලෙT නායකයා, රැෙඩා+≈ Kෙලෙම=e (Rudolf Klement) අoරැදහ= %ය. අෙග#4o 26 වැ7දා cසK නැM, 
ක8+ නැM, *රැරK ෙ4= (Siene) ගෙඟ= ෙගාඩ ෙගන එය ඉKමë=ම Kෙලj=eෙn යැq හ‚නා ගැ7ණ. ෙල[ 

ෙසෙඩා[ (Lev Sedov) නj ෙටâාe4Nෙn Gතා පැO*ෙT ෛවද} සැRකමN= අනoරැව ඉතා ඉKමë= Cය යෑම 

7සා ඔóෙn පDෙ+ අය එය ෙස#%යe රහ4 ෙ4වා %*= සං%ධානය කරන ලද ඝාතන වෑයමK යැq %çවාස 

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

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

 Jan Van Heihenoort, De Prinkipo à Coyoacan: Sept ans auprès de L. Trotski (Paris: Maurice Nadeau, 1978), p. 172.45
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කළහ. පෙව+ Fෙඩා&ලෙතා[ (Pavel Sudoplatov) *ය මතක සටහ= o°= එය පfMKෙ•ප කරq.  නPR N*ò 46

සැකයK නැMව ෙල[ ෙසෙඩා[ NKVD c ස¨ප ෙස#k* වලට ලKව *SෙTය. ඔó ළº= ඇFරැ කළ cතවෙතK 

d මාK 4ෙබාෙරා[4N (Mark Zborowiski) ෙටâාe4NවාJ ව}ාපාරයට ෙහාෙර= yංගා ග=නා ලද ඒජනRවරෙයK 

ය=න සැබෑවN. 

 එෙහR, ෙටâාe4Nව ඝාතනය කර=න යැq ෙබyයා සහ 4ටාú= යන ෙදෙදනා %*= තම=ට ෙපෟ-ගúකව 

7යම කළ බව Fෙඩා&ලෙතා[ 1939 මා9o මාසෙT J é°ගRෙRය. 4ටාú= ඔóට ෙමෙ4 …ෙ[ය: ෙj අDරැ-ෙ- 

අé ෙටâාe4Nව යව=න ඕන. සැකයK නැMව එන ,-ධය පට= ග=නට ෙපර.” ඔó ෙමෙ4 එකo කෙΩය, 

“ෙබyයාට හැෙර=න, ඔබ ෙවන N*ෙව8ට ෙj ගැන උRතර ෙද=න ය=න අවශ}  නැහැ, එෙ4ම ෙමෙහ,ම 
සjÄ9ණෙය= ඔබ බාර ග=න ඕන.”  C74 දඩයම kයR Dë. පැO*ෙය= පF බ«ස+4 නගරයට, එැM=න 47

එKසR ජනපදයට. හතරවැ7 ජාත}=තරෙT නායකයා ෙසායා ගRෙR ෙමK*ෙක#ෙ[ J ය. ෙමK*ෙක#ෙ[ 

ෙකාC,74e පKෂෙT සහාෙය=, Fෙඩා&ලෙතා[ෙn C7F= මැq 24 වැ7දා ෙටâාe4Nෙn ¬%තය oර= කරන 
පළP වෑයමට æදානj dහ, ඒR ඔó Gòම සහගත ෙල*= පලා áෙTය. අ=ව9ථ නාමයN= ෙටâාe4Nෙn 

කzඩායමට yංගා ග=නට සමR d රෙම#= ම9ෙKඩ9 (Ramón Mercader) %*= ෙටâාe4N oර= NOෙj 

කåමෙ[දය අ=Mෙj J Fෙඩා&ලෙතා[ට සපයන ලk. ෙටâාe4Nෙn කzඩායෙj d සාමා±කාවකෙn %çවාසය 
kනාග=නට සමR d ම9ෙKඩ9 ෙටâාe4N සමඟ සjබ=ධ dෙTය. ඔó හා Pණ ගැW ෙටâාe4Nෙn 79ෙද#&Rවය 

ගැන ú,වා යැq Nයන ලද úéයK %මසා බල=නට ඉතා සැකPF බවN= ,oව ෙටâාe4N එකඟ dෙTය. 

හPෙ[ J ම9ෙKඩ9 ෙටâාe4Nෙn cසට ∞තකරණෙT අq4 කඩන උෙල= ඇ=ෙ=ය. ෙටâාe4N උද[ ඉ+ලා කෑ 

ගැWය. ඔóෙn භා9යාව සහ Pරකරැව= ම9ෙKඩ9 මතට කඩා ප7න ලk. ෙටâාe4N ඊ ළඟ kනෙT Cය áෙTය. 

 %%ධ ෙකාC,74eවාJ පKෂ අතර, ෙකාC=ට9= අංශ, සහ NKVD ද ෙටâාe4N %*= ෙහළා දැක M≤ë. 

ෙකාC=ට9= යu GPU සහ NKVD ෙවM= පාලනය ෙව=නK බව ඔó ෙහාî= දැන *Sන ල-දN. ඔóෙn ¬%තය 

oර= කර=නට ගR පළP වෑයෙම= kන oනකට පFව, 1940 මැq 27 වැ7 kන ෙමK*ෙක#ෙ[ ෙපfාN,ෙ9ටර 
ජනරා+ ෙවත යවන ú,මක ඔó ෙමෙ4 úpය: “GPU සං%ධානෙT සjපfදායය= සහ කåමෙ[දය= දැ= ෙස#%යe 

,7යනෙය= éටත ෙහාî= éc:වාෙගන ඇත. ÜMමය නැRනj අ9ධ ÜMමය කඩoරාවK, නව ඒජ=තවරැ 

බඳවා ගැÜමට වා*දායක පyසරයK GPU  කට,o සඳහා ඔDනට අවශ}යq, සහ ඒ අවශ} පyසරය සහ 
තRවය= ඊ7යා ෙකාC,74e පKෂ o°= එය ෙසායාෙගන ඇත.”  මැq 24 වැ7දා ඝාතන වෑයම ගැන ඔóෙn 48

අවසාන සටහෙ= ¬%තය අcC ව=නට áය *-äය ඔó ඉතා ස%4තරාRමකව දKවා ඇත. ඔóට අuව GPU 
(ෙටâාe4N හැමදාම ෙයාදාගRෙR ඔó එය හා සjබ=ධව *S කාලෙT J එනj 1922 J භා%තා d ෙකS නාමයq) 

යu “බලය භා%තය සඳහා d 4ටාú=ෙn පfධාන අ%ය,” %ය. එෙ4ම “U.S.S.R. c ඒකාäපMවාදෙT උපකරණය,” 
o°= “ශYCකය=ෙn ව}ාපාරෙT මැ-දටම %ෂ පoරැවන ලද ෙකාC=ට9= යu වහ+කෙj සහ නරැමවාදෙT ජවය 

පoරවන ල-දq.” ෙමය *-äයට බලපෑ ආකාරය තවR òරට ඔó %4තර කෙΩය: “සං%ධාන හැSයට, GPU සහ 

ෙකාC=ට9= අනන} ෙනාෙවM. ඒR ඒ ෙදක %Fරැවා හැyය ෙනාහැN ෙල*= එNෙනකට බැ» පවQ. එකK 
අෙනකට යටR ෙවq, ඉM= GPU  ෙවතට 7යම පවර=ෙ= ෙකාC=ට9= %*= ෙනාෙ[, ෙව=ෙ= ඒෙක අ7R 

පැRතq: ෙකාC=ට9= සjÄ9ණෙය= පාලනය කර=ෙ= GPU %*7.”  49

 උදාහරණ NcපයK o°= සනාථ ෙවන ෙj %çෙ+ෂණය, ෙස#%යe ෙ-ශය bcෙව-J එc d නායකෙයK 
හැSයටR, එෙ4ම ෙල#කය Gරා ඔó හඹා එC= *S NKVD ඝාතකය= ෙවM= පැන òවන C7ෙසK හැSයටR, 

ෙටâාe4N ලR පැM ෙදකN= ,R අRදැ…ෙj පfMඵලයq. ඔó හඹා ආ G-ගලය=ෙn නj ෙමානවාදැq ගැන අද 

N*R සැක නැත. 1936 J 7ෙකාලාq එෙස#[ %*= éc:වu ලැπ %ෙçෂ කට,o ෙදපා9තෙj=oෙ[ අධ}Kෂක 

තනoරට é°ෙවú= පR d G-ගලය=ය. ස9ෙග çéෙග+nලා4 (Sergei Spiegelglass) (අසා9ථක d අය), පෙව+ 

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

Sudoplatov, Special Tasks, pp. 115-116.

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

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

 Leon Trotsky, “L’attentat du 24 mai et le Parti communist mexicain, le Komintern et le GPU,” ibid., pp. 310-361.49
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Fෙඩා&ලෙතා[ (1996 J Cය áය අය), සහ නDj එS=ග= (Naum Etingon) (1981 J Cය áය අය), ෙබාෙහ# 
හD+කරැව=ට 4ÀM ෙව=නට අවසානෙT සා9ථක d G-ගලයාq.  50

 1940 අෙග#4o 20 වැ7දා ෙමK*ෙක#ෙ[ *-ධ d ෙටâාe4Nෙn ඝාතනය ගැන ෙබාෙහ# %4තර දැන ග=නට 

ලැෙබ=ෙ= එතැන J ම ká= kගටම %ම9ශන පැවැRd සහ පFවR %ම9ශන කරන ලද ≠úය= ෙග#9N= 
(Julian Gorkin) ට 4ÀM ව=නටq.  ෙකෙ4 DවR ඝාතනය 7යම කළ C7සා කDදැq ගැන N*R සැකයK 51

ෙනාpය. එෙ4ම ඊට ඍ—වම වගNව ,o éyස ද ඒ කDරැ= කළ ඝාතනයK දැq දැන *Sයහ. ෙj *ය+ලම 

පFව තහDරැ කර=ෙ= පෙව+ Fෙඩා&ලෙතා[ %*7. J9ඝ කාලයK Gරා ෙස#%යe ෙ4වාව= oළ ෙ4වය කරන 

ලද සහ නDj එS=ග=ෙn අ7යj භා9යාව ද d කැyඩා÷ ම9ෙKඩ9 (Caridad Mercader) ෙn  Gතා ෙ˙ C 
රෙමා= ම9ෙKඩ9 ෙඩ+ yෙය# %ය. ම9ෙKඩ9 ෙටâාe4N හPව=නට එ=ෙ= ඡාK ෙම#නා÷ (Jacques Mornard) 
නම භා%තා කරC7. එ් නC= G-ගලෙයK සැබැ%=ම *SෙTය. ඔó 1967 J ෙබ+±යෙj J Cය áෙTය. ෙම#නා÷ 

4පාıඤෙT J සට= වැJ M≤ë. ෙස#%යe ෙ4වා වú= ලබාෙගන M≤ෙz ඔóෙn ඒ ගම= බලපතñයq. 
ම9ෙKඩ9 තවR ෙබාරැ ගම= බලපතñයK ජැKස= (Jacson) භා%තා කෙΩය. එය ජාත}=තර හPදා o°= සට= 

වkන ලද, ෙපරPෙz J Cය යන ලද කැෙ=üයාu ජාMකෙය8ෙn ගම= බලපතñයq. Áෙඩ+ කැ4ෙතñ# %*= ඔóට 

අභ}=තර කට,o é°බඳ අමාත}ාංශෙT උපෙ-ශකවරෙයK ෙල*= ෙ4වය සඳහා ඔóට ආරාධනා කරu ලැ–ය. 
රෙම#= ම9ෙKඩ9 1978 J හවානා c Cය áෙTය. ෙල7=ෙn සjමානෙය= ඔóෙn අපරාධයට éòj ලැbණ. 

ෙමා4ක[ වල J ඔóව රහ*ගතව Ccද= කරන ලk. 

 4ටාú= *ය වඩාRම වැදගR පfMවාkයා ඉවR කර දැõවR, ෙටâාe4NවාJ= දඩයම kගටම පැවoë. 8ඩා 

ෙටâාe4NවාJ සං%ධාන ගැන සට=කා¨ ෙකාC,74eවාJ= දැKd පfQක පfMචාරය ෙහ°කරන උදාහරණයK 
පfංශෙය= ලැෙ†. පfංශය අäවාසය යටෙR පැවMය J ෙකාC,74eවාJ= %*= ෙටâාe4NවාJ=ව පfංශ සහ ජ9ම= 

ෙපාû* ෙවත පf*-ධ ෙච#දනා වú= බාර J ඇත. 

 %  c *රෙගව+ සහ කඳDරැ oළ ෙටâාe4NවාJ= අෙන8R අයෙග= ෙව= කර තැ–ම කåමාu”ලව *-ධ 
%ය. ෙඩා9ෙඩාන} (Dordogne) c ෙනා=ෙටâා= වල J, ෙඡ#= yච÷ †ෙලාK (Jean Richard  Bloch) නමැM 

ෙ+ඛකයාෙn Gතා d Cෙෂ+ †ෙලාK (Michel Bloch) නායකRවය ò= ෙකාC,74e  සාõcකයK %*= ෙජරා÷ 

†ෙලාK (Gérad Bloch) ෙනරපා Mbණ. එûෙ4 Elyśee) *රෙගදර *රගත කරu ලැπ ෙජරා÷ †ෙලාKව එkන ර' 
ෙගල *ර කරC= ඝාතනයට *රෙගදර ෙකාC,74e සාõcකය æදානj ෙවනවා යැq ඔóට කෙත#úක 

®රැවරෙයK Nයන අනoරැ අඟවන ලk.  52

 ෙමම අ=ධ -ෙ[ෂ සහගත ස=ද9භය oළ, ඉතාú ෙකාC,74e පKෂෙT 79මාතෘ éෙයෙටâා ෙටâෙස# 

ඇo{ව, සහ පfංශ පfMෙර#ධ සට=කා¨= FTP  (Francs-Tireurs et  Partisans) අතෙර=, සහ උe-?වා9 (Haute-
Loire) c “ෙවා+ü” (Woldi) මාN4 (maquis) ගy+ලා සං%ධානෙය= ද, ෙටâාe4NවාJ= හතර ෙදෙනK අoරැදහ= 

pම වඩා වැදගRකC= ,oq. FTP යu ෙකාC,74eවාJ= වැüෙය= *S ජාMක ෙපරPණ %*= ෙමෙහයවන ලද 

4ටාú=වාJ සං%ධානයN. Gq-අ=-වැෙ+ (Puy-en-Velay) c *රෙගදy= ඔD=ෙn ෙකාC,74e සගය= සමඟ පලා 

යන ෙටâාe4NවාJ සට=කා¨= ප4 ෙදෙනKව ෙකාC,74eවාJ මාN4 %*= “අ+ලා” ගu ලදහ. ඔD= අතර *S 
ඇ+බ9e ෙඩමා*ෙය9 (Albert Demazière) ඔó සමඟ ගම= ගR සගය= ෙවM= පලා ය=නට ෙකෙ4 ෙහ# සමR 

dෙTය. k% ගලවා ග=නට සමR ෙව=ෙ= ඔó පමණN. ෙටâෙස#, éෙය9 සú7, ෙඡ#= y≤+, සහ ඒබ«j සෙඩK 

ඔKෙත#බ9 අග J ෙවü තබා මරා දමන ල-ෙ- ෙබාරැ න¶වN= පFවq.  ඇ*= ò: අය සහ එයට සහභා∆ 53

dව= (තවමR ¬වo= අතර *SM) වා9තා කෙΩ සට=කා¨= කඳDෙ9 වoර සැප,මට %ෂ දම=නට සැලFj 

කරC= *S බවq. එය ෙටâාe4NවාJ=ට එෙරcව ෙසමqe %ෙර#Ö ලKෂණ ෙප=වන, ය+පැන áය අදහ4 වú= 

,o d ෙ∫o දැKpමN. U.S.S.R. c ෙටâාe4Nෙn Gතා d ස9ෙගq ගැනR සහ අ¶ම වශෙය= තවR *රකරැෙවK 

d ඒබ«හj සෙඩK ගැනR, එයාකාරම ෙච#දනා එ+ල %ය. ෙකාC,74eවාJ ව}ාපාරය ද ෙප=dෙT එය ද පහRම 

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

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

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

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

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

307



ෙසමqe %ෙර#Öය පා=නට සමR යැq Nයාq. ෙටâාe4NවාJ= හතර ෙදනා මරා දම=නට ෙපර, ඔD=ෙn ඡායාරෑප 
ග=නා ල-ෙ-ය. ඒ සමහර %ට PCF  c J ඔD=ව හ‚නාගැÜම éëස %ය හැNq. එෙ4ම ඔD=ට තම=ෙn 

¬%තය ගැන සාරාංශයK úය=නට යැq ද බලාRමක %ය. 

 ර§ඳDj කඳDරැ oළ J පවා, ෙකාC,74eවාJ= ඔD=ෙn ස¨පතම පfMවාk= සදහටම oර= කර දම=නට 
වෑයj කෙΩ ඒවාෙT පැවM /රාවú වú= වා* ලබා ග7C7. 1943 ඔKෙත#බ9 මාසෙT J ජාත}=තර 

ශYCකය=ෙn පKෂෙT ෙබ«ට= (Breton) පfෙ-∞ය අංශෙT නායකයා d මාෙස+ ෙබ#ෙෆය̃9 (Marcel Beaufrère) අR 

අඩං®වට ෙගන 1944 ජනවාy ෙව-J πෙහ=ෙවා+÷ (Buchenwald) ෙවත éටමං කරන ලk. අ=ත9 ෙකාට4 භාරව 

*S පfධා7යා (ඔó ද ෙකාC,74e dෙTය) ෙබ#ෙෆය̃9 ෙටâාe4NවාkෙයK යැq සැක කෙΩය. ෙබ#ෙෆය̃9 පැCණ kන 
දහයකට පFව, cතවෙතK දැuj ò=ෙ= ෙකාට4 අංක 39 (ඔóෙn ෙකාටස) c *Sන ෙකාC,74e කzඩායම 

ඔóෙn මරණය Q=ò කරන ලද බවq. ටqෆ4 උණ %Jමට අRහදා බැûj සඳහා ඔóව යවන බවq. ෙබ#ෙෆය̃9ව 

අ=Mම C7Roෙ[ J ෙ†රා ගැෙන=ෙ= ජ9ම= සට=කා¨= මැkහRpම 7සq.  ෙකාC,74eවාJ= ෙබාෙහ# %ට 54

ර§ඳDj කඳDරැ කåමය ෙ-ශපාලන හoර= ඉවR කර=නට ෙයාදා ගRත. ඔD= ද එම ෙග4තාෙප# 7ලධාO=ෙn 

%=kතය= සහ එම SS  අංශ වලම %=kතය=ව *Sයද, උවමනාෙව=ම හoර=ව ò•කරම d ෙකාට4 ෙවතට 

යැdහ. πෙහ=ෙවා+÷ ෙවත éටමං කරන ලද මාෙස+ cK (Marcel Hic) සහ ෙර#ල=÷ Áúයාතñ (Roland Filiâtre) 
යවන ල-ෙ- ෙඩ#රා නj bcFl කඳDරටq. ෙරාෙඩා+ෙෆ ෙ&fග9 (Rodolphe Prager) Nයන පyk “කඳDෙ9 ඉහළ 

පyපාලන කට,o බාරව *S KDP කාඩ9 අuමැMය අuව.”  cK එතැන J Cය áෙTය; 1948 J නැවතR ඔóෙn 55

¬%තය oර= කර=නට ගR වෑයමN= ගැලෙව=න Áúයාතñ සමR %ය. 

 Cතñ පාK‹කය= %*= 7දහ4 කරගැÜම *-ධ d අතරoෙ9 සට=කා¨ ෙටâාe4NවාJ=ව oර= කරන 
ෙවනR වෑයj ද පැවMණ. “පංM ,-ධ” කzඩායෙම= එන තරැණ පැO*ෙT ශYCකෙය8 d මැ , බKෙහා+e4 

(Mathieu Buchholz) 1944 සැ&තැjබ9 11 වැ7දා අoරැදහ= %ය. 1947 මැq මාසෙT J ඔóෙn කzඩායම එය 

4ටාú=ෙn වැඩK යැq Nයා *Sයහ. 

 ෙටâාe4NවාJ ව}ාපාරය ∆Æ*ෙT ද යj තරමක ගැjමK ඇM කට,o කරC= *Sයහ. ∆Æක ෙකාC,74e 

පKෂෙT (KKE) ෙ+කjවරෙයK d, ඉතාú ජාMකය= %*= ෙවü තබන ලැπ, පැ=ඩú4 ෙපාúෙය#ෙපාෙලා4 

(Pandelis Poliopolos) ව}ාපාරයට එකo p *SෙT ,-ධයට ෙපරq. ,-ධෙT J ෙටâාe4NවාJ= එකo dෙT ජාMක 
7දහ4 ෙපරPෙz (EAM) අරPl උෙදසාq. එය ෙකා C,74eවාJ= %*= 1941 ≠7 මාසෙT ආරjභ  කර 

M≤ණN. ජාMක 7දහස සඳහා d ජනතා හPදාෙ[ (People’s Army for National Liberation -ELAS) නායකයා d 
අO4 ෙව2 ෙය#„4 (Ares Velouchiotes) ෙටâාe4NවාJ නායකය= %4සK පමණ මරා දම=න යැq 7යම කෙΩය. 

7දහෙස= පFවR ෙටâාe4NවාJ=ට වධcංසා NOම ká= kගටම පැවMණ. සගය=ෙn නj ඔD= ලවා 
ෙහ°කරවා ගැÜම éëස ඔD= අතර ෙබාෙහ# ෙදෙනKට ශාOyක වධ cංසා කරන ලk. ජනéfය අරගලෙT 

ආරKෂාව සඳහා d සං%ධානය (Organization for  the  Protection  of  the  Popular  Struggle  -OPLA) %*= 

ෙටâාe4NවාJ= 600 K ඝාතනය කරන ලද බව වැ*ú4 බාe*ෙයාටා4 (Vasilis Bartziotas) 1946 J ෙකාC,74e 
පKෂෙT මධ}ම කC:ව ෙවත යවන වා9තාවක සටහ= කෙΩය, ඒ වා9තාවට ආරා±කවාJ= සහ ෙවනR 

පfMගා¨ සමාජවාJ= ද ඇoළR dවා %ය හැNq.  1924 J KKE ෙවM= කැã áය සට=කා¨= d ආNෙය#-මාK4වාJ= (Archeo_Marxists) ද වධcංසා සහ ඝාතන 56

වලට ලKdහ.  57

 ඇ+ෙ†7යාu ෙකාC,74eවාJ=ෙn තRවෙT ද වැü ෙවනසK dෙT නැත. 1941 J එKසR NOෙම= පFව 

ඇන4ටා4ෙට 2ලා (Anastaste Lula) වටා ෙරාKp *S වාම කzඩායj අතර ෙවන4කj උ-ගත ෙව=නට පට= 

ගැ7ණ. %ෙçෂෙය=ම ෙටâාe4NවාJ= සහ ,ෙගා4ලා%යාuව= ෙවM= උපෙද4 ලබC= *S සත}ල†äක පKෂ 

නායකයK d එ=ව9 ෙහාKසා (Enver Hoxha) සහ ෙම∫ෙමe ෙෂó (Mehmet Shehu) අතර තRවය එෙ4 %ය. 
1943 J ල4 න¶වN= පFව 2ලාට ෙවü තබා මරා දැPë. ඝාතන වෑයj NcපයN= පFව ජනéfය ෙටâාe4NවාJ 

නායකෙයK d සüK ෙපfjටq (Sadik Premtaj) පfංශයට එ=නට සමR dෙTය. ඒR 1951 මැq මාසෙT J ඔó 

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

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

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

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

487-494.
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පැO*ෙT %æ ඇ+ෙ†7යාu ඒජ=තවරෙයK සහ ජාත}=තර හPදාෙ[ cටG සාමා±කෙයK d ෙයමා+ චC 
(Djemal Chami) අM= *ò d, තවR ඝාතන වෑයමක J මරණයට පR %ය. 

 ෙච= ¶¤, (Chen Duxiu) නායකRවය යටෙR 1928 J ËනෙT ෙනාෙjරෑ ව}ාපාරයK පට= ගැÜ M≤ë. 

ෙච= ¶¤, Ëන ෙකාC,74e පKෂෙT 79මාතෘ= අතෙර= අෙයK සහ එc P+ කාûන නායකෙයK ද %ය. 
1935 ෙව-J තවමR එc *SෙT ෙදo= *යයක සාමා±කය= පමණN. ජපානය සමඟ ,-ධෙT J ඔD= Ncප 

ෙදෙන8 ජනතාවෙn 7දහ4 හPදාෙ[ අටවැ7 හPදාවට (Eighth Army of the People’s Liberation Army -PLA) 
yංගා ග=නට සමR dහ. එය ෙකාC,74e පKෂෙT ,ද හPදාවq. මාඕ ෙ4oං %*= ඔD=ව ෙවü තබා මරා 

දමා ඔD=ෙn ෙ4නාංක oර= කර දැ¨ය. *%+ ,-ධය අවසානෙT J ඔD=ව කåමාu”ල ෙල*= අ+ලා ෙගන මරා 
දමන ලk. ඔD= ෙබාෙහාමයකට අR d ඉරණම 8මKදැq Nයා තවමR ෙනාදÜ. 

 කාලයK යනoරැ ඉ=ò ËනෙT තRවය ඉතා ෙවන4 dෙTය. 1933 *ට අරගලෙT (Tranh Dau) *S 
ෙටâාe4NවාJ= සහ ෙකාC,74eවාJ= එකට එකoව ෙපාò ෙපරPණක Nåයා කළහ. ෙටâාe4NවාJ=ෙn බලපෑම 
දැü ෙල*=ම M≤ෙz අ9ධ -pපෙT ද8l පfෙ-ශෙTය. 1937 J ඡාK ¶Kෙලා4 ෙවM= එන 7යමයK අuව ඉ=ò 

Ëන ෙකාC,74e පKෂයට අරගලෙT සට=කා¨= සමඟ සහෙය#ගය= වැඩ NOම තහනj ෙකyණ. ජපu= 

සමඟ ගැ:ෙම= මාස Ncපයකට පFව, ජාත}=තර ෙකාC,74e ûගය නj d තවR ෙටâාe4NවාJ ශාඛාවK 
නැù ආෙ[ ෙකාC,74e නායකRවෙT *R ෙනාස=F= කරවC7. 1945 සැ&තැjබ9 මාසෙT J b«තාන} හPදා 

පැCëයහ. ඔD=ව සාමකා¨ව é°ග=නට හදා M≤l සැලFj %යෙe C=n (Viet Minh) එනj ‘4වාÖනRවය 

උෙදසා d පfජාත=තñවාJ ෙපරPණ) %*= Fu%Fl කර දැõහ. සැ&තැjබ9 14 වැ7දා %ෙයe C=n %*= 

ෙටâාe4NවාJ=ට එෙරc දැවැ=ත ෙමෙහ,මK kයR කෙΩය. අ+ලා ගRතD= ෙබාෙහ# ෙදෙනKව ඉතා ඉKමë= 
ෙවü තබා මරා දැPë. b«තාන} සහ පfංශ හPදා සමඟ 85රැ යාය= වල J සට= වැJ M≤ණ ඔD=ව %ෙයe 

C=n හPදාව පාගා දැ¨ය. ෙමෙහ,ෙj ෙදවැ7 ෙකාටෙ4 J %ෙයe C=n හැරැෙ= ටâා= ඩාD (Tranh Dau) 
සට=කා¨= ෙවතටq. ෙබ= FK (Ben Suc) c *රගතව *S ඔD=වR පfංශ හPදා එ-J මරා දැPë. ව}ාපාරෙT 
නායකයා d තා o තD (Ta Tu Thau) ව 1946 ෙපබරවාyෙT J ෙවü තබා මරා දමන ලk. ෙහ#   C=n %*= 

*ය{ ෙටâාe4NවාJ= යu “ෙ∏#Û=, සහ පහRම මeටෙj චරGරැෂය=,” යැq úpය.  58

 ෙචෙකා4ෙල#වැNයාෙ[ සැ%4 කල=ඩා̧ (Zavis Kalandra) ට අR d ඉරණම ඔóෙn *ය{ සගය=ට අR d 
ඉරණමම dෙTය. ෙමා4ක[ න¶ ෙහළා දNC= පfMකාවK úpම ගැන 1936 J ෙචෙකා4ෙල#වැNයා ෙකාC,74e 

පKෂෙය= කල=ඩා̧ ෙනරපා හැර M≤ë. පFව ෙ∫ පfMෙර#ධ ව}ාපාරෙT සට= කෙΩය. එc J ජ9මාuව= %*= 

ඔóව ඔරÜ=බ9n ෙවත éටමං කරන ලk. 1949 ෙනාවැjබ9 මාසෙT J අR අඩං®වට ගැෙනන ඔóට එ+ල d 

ෙච#දනාව ජනරජයට එෙරcව 8ම=තñණ NOමq. ඔóව ශාOyක වධcංසා වලට ලK%ණ. 1950 —7 මාසෙT 
න¶ව ආරjභ %ය; ඔó “සjÄ9ණ පාෙප#√චාරණයK” කෙΩය. එc J ≠7 8 වැ7දා ඔóට මරණ දÏවම 7යම 

%ණ. ≠7 14 වැ7දා අ=ෙ, ෙබ«ට= ‘සටන’ (Combat) ට úයC= ඔó ෙවuෙව= ෙපÜ *S=න යැq ෙප#+ එ?වා÷ 

(Paul Eluard) ෙවM= ඉ+ûය; ඔD= ෙදෙදනා ,-ධයට ෙපර *ට කල=ඩා̧ව දැන හ‚නන අයq. එ?වා÷ é°oරැ 

ò7:  “තම=ෙn අcසංකRවය ගැන තරෙT Nයා *Sන අcංසක ජනතාව ගැන මම වැüෙය= ෙවෙහෙසන 7සා 
මට වැර§-දK é°ගRත වැරkකරැව= ගැන කරදර ෙව=නට ෙ[ලාවK නැහැ.”   59

ඔóෙn සගය= MෙදෙනK සමඟ ≠7 27 වැ7දා කල=ඩා̧ව මරා දැPë. 

U.S.S.R. K \ෂණෙ4 5ෙ<jය ෆැlef-5ෙර2n සහ 56ලWයවාV 5'Uතය' 

 ෙකාC=ට9=, ෙටâාe4NවාJ=, සහ ෙවනR පfMගා¨= ෙවත දැü ෙලසN= ෙකාC,74e 1ෂණය පැMර 

áෙTය. ෙස#%යe *cනෙය= ආක9ශනය d ඒR ෙකාC,74eවාJ= ෙනාd ෙබාෙහ# %ෙ-¤කය= ද 1930 ගණ= 

ෙව-J තවමR U.S.S.R. c වාසය කළහ. ෙස#%යe රැ*යාව ගැන ඇM දැü උෙද}#ගය ෙවuෙව= ඔD= ෙබාෙහ# 
ෙදෙනK ඉහළම Cල ෙගdහ. 

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

 Action, 19-25 June 1950.59
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 1930 ගණ= Pල J, රැ*යාෙ[ සහ Á=ල=තෙT Gෙර#ගා¨ පfෙ-ශ වú= ලැෙබන හැNයාව= ගැනR, සහ 
එ්වාෙT “සමාජවාදය ෙගාඩනැùමට” ඇM ර=මය අව4ථා ගැනR, කෙරúයා (Karelia) පfෙ-ශය oළ ෙස#%යe 
,7යනය %*= ෙපfාපගැ=ඩා ව}ාපාරයK kයR කෙΩය. කෙ9úයාෙ[ ¬වRෙව=නට Á=ල=තෙය= éටR d 

12,000 ක ජනතාවට එKසR ජනපදෙය= එන තවR Á=ල=ත වැ*ය= 5,000 K එකo dහ. ඒ 1929 ෙකාට4 
ෙවළඳෙපාල කඩා වැ„ම 7සා දැü ආ9¡ක අෙ∫7ය අR දNC= *S, ඇෙමyකාෙව= áය Á=ල=ත වැ*ය= 

%*= හදාගR ‘Á=ල=ත ශYCකය=ෙn ඇෙමyක= සංගමෙT” (American Association  of  Finnish  Workers) 
සාමා±කය= බóතරයK dහ. ෙස#%යe දැ=pj ආයතනය d ඇjෙට#9n (Amtorg) ඒජ=තවරැ ඔD=ට ර§Nයා, 
ෙහාඳ ෙ[තන, 7වාස, සහ 7[ ෙය#9K *ට ෙල7=ගÆෑ÷ දKවා ෙනාCෙ+ එ=නට G{ව= යැq ද ෙපාෙරා=ò dහ. 
තම=ෙn *ය{ ෙ-පල අර= එ=න යැq ද ඔDනට ද=වන ලk. 

 අqෙන# ”*න= (Aino Kuusinen) %*= “උෙත#éයාවට යන හk4*ය” යැq සඳහ= කරන ල-ද ඉතා 

ඉKමë= bය8රැ *cනයK බවට හැyණ. Á=ල=ත සjභවෙය= ,o éyස රටට ෙගාඩවැòන වහාම ඔD=ෙn 
ය=තñ, උපකරණ සහ තැ=පo *ය+ල රජයට පවරා ග=නා ලk. ගම= බලපතñ ද බලෙය= ඉවR කරන ලk. වැü 

ක+ ෙනාác= ඔD= කැළෑ පමණK Mb ඉතාමR ක9කශ තRවය= වú= ,o සංව9ධනය අ¶ පfෙ-ශවල 

*රකරැව= බවට පR dහ.  1939 දKවා ෙකාC=ට 9= %ධායක කC: Ä9ණ බලධාO මzඩලෙT වැ දගR 60

තනoරK දරන ලද ආ9ෙවා :ෙවාCන= (Arvo Touminen) සඳහ= කළ පyk අ¶ම වශෙය= Á= සjභවෙය= 

,o dව= 20,000 K ර§ඳDj කඳDරැ වලට දමන ලk. :ෙවාCන=ට ද පFව මරණය 7යම d නPR එය වසර 

දහයක *ර දÏවමK බවට හරවන ලk.  61

 ෙදවැ7 ෙල#ක ,-ධෙය= පFව Nෙර#වක= (Kirovakan) c ¬වR ෙව=නට *-ධ d අqෙන# ”*න= ò:ෙ[ 
ආ9ෙj7යාu ෙස#%යe ජනරජෙT ¬වRෙව=නට එවැ7ම දKෂ ෙපfාපගැ=ඩා වලට ර§ව:l තවR %=kතය= 

ර§සK d ආ9ෙj7යාuව=ෙn පැC‰මq. රට නැවත ෙගාඩ නැùම éëස ම[bම බලා එ=න යැq 4ටාú=ෙn 

ඉ+ûමට පfMචාර දKවC=, වැü වශෙය= o9NෙT %ගාCක ෙල*= ¬වRව *S ෙබාෙහ# ආ9ෙj7යාuව= එෙ4 
පැCණ *S අයq. ඔD=ෙn Po= CRත=ෙn ÕCය යැq ඔD= සලකන ල-ද oළ ආ9ෙj7යාu ජනරජයK 

ෙගාඩනඟ=නට ඔD= පැCණ *Sයහ. 1947 සැ&තැjබ9 මාසෙT J ඔD=ෙn හාර ප=දහසක éyස මාෙසq c J 

එKකාF කර U.S.S.R. ෙවත ඔD= ර§ෙගන එන ෙරා*යා (Rossiya) නැවට 3,500 K පටවන ලk. 1948 J තවR 

ආ9ෙj7යාuව= 200 K ඇෙමyකාෙ[ *ට පැCëයහ. උRසවාකාරය=ට ර§ව:ණ ඔD=ටද එම ඉරණමම අR 
dහ: පැCë වහාම ඔD=ෙn ගම= බලපතñ රාජ ස=තක කරන ලk. 1956 මැq මාසෙT J %ෙ-ශ ඇමM Nå4Sය= 

é* (Christian Pineau) එෙරව= (Erevan) සංචාරයකට áය %ට J, පfංශෙT %æ ආ9ෙj7යාu හාර ප=*යයක 

éyසK උ-ෙඝ#ෂණයK පැවැR dහ. ෙj ම9දන කාලය oළ J U.S.S.R. හැරදා ය=නට සමR dෙT පD+ 60 K 

පමë.  ඔD= *ය+ල=ම පාෙ∫ හැNයාව ලැπ සැë= éටp áයහ. 62

 1ෂණෙය= බැට කෑෙ[ U.S.S.R. ෙවත කැමැRෙත= ආපF පැCë අය පමණK ෙනාව ෙවනR ආඥාදායක 

ෙර±මවල ඒ වන %ටR òK %îන ලද අයR ඔD= අතර dහ. 1936 ෙස#%යe ව}ව4ථාෙ[ 29 වැ7 වග=Mය 

අuව, “ශYCකය=ෙn කැමැRත= සහ අqQ= ආරKෂා NOම 7සා, ඔD=ෙn %ද}ා96 වැඩ 7සා, නැRනj ජාMක 
7දහසK සාKෂාR කරන අරගලයක 7යැෙළන ලද 7සා වධcංසා අRෙවන *ය{ %ෙ-¤ය Gරවැ*ය=ට U.S.S.R. 
%*= සරණාගතභාවය පfදානය කරu ලැෙ†.” ඔóෙn ‘¬%තය සහ ඉරණම’ (Life and Fate) නj නවකතාෙ[ වැ*ú 

ෙගා4ම= %*= SS  ෙසා+දාòෙවK සහ cටG ෙබා+ෙෂ%K සට=කා¨ෙයK ,ද bෙj J එNෙනකා Pණගැෙසන 

අව4ථාවK %4තර කරq. J9ඝ ආRම භාෂණයN= SS ෙසා+දාòවා %*= U.S.S.R. c සරණ පතා පැCë ගැහැl, 

éyC, සහ දරැව= දහ4 ගණනකෙn ඉරණම සාරාංශය කරq: “තව òරටR ,ද *රකරැව= නැM d %ට, සාම 
කාලෙT කඳDරැ වල ඉ=ෙ= කDද? පKෂෙT හoර=, සහ ජනතාවෙn හoර=. ඒ ඔබ ෙහාî= ද=නා ජනතාවq, 

ම=ද ඔD= ඔෙ† කඳDෙ9 ද *Sනවා. ඉM= ඔෙ† *රකරැව= අෙ& SS කඳDරට සාමකාලෙT J පැCëයෙහාR, 
අé ඔD=ට ය=නට ඉඩ ෙද=ෙ= නැහැ ම=ද ඔෙ† *රකරැව= අෙ& *රකරැව= ද ෙවන 7සq.”  63

 Kuusinen, Rings of Destiny, pp. 94-97.60

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

1965).

 Armand Maloumian, Les fils du Goulag (Paris: Presses de la Cité, 1976).62

 Vasily Grossman, Life and Fate (London: Collins Harvill, 1985), p. 301.63
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 ඔD= éටරට *ට අාෙ[ ත7කරම ෙස#%යe ෙපfාපගැ=ඩා 7සාද, ඔD= උප= රටවල ඔD= බලාෙපාෙරාRo 
d සරණ ෙහ# ආරKෂාව ෙනාලැ≤l 7සාද, නැRනj ඔD=ෙn ෙ-ශපාලන %çවාස 7සාද යනාJ වශෙය= dවR, 

*ය{ සංකåමëකය= චරGරැෂය= %ය හැN G-ගලය= හැSයට සැලෙකන ලk. ඔD= අතy= බóතරය ෙහළා 

දN=නට ෙයාදා ගR සමාවට කාරණය එයq. 

 1920 ගණ= මැද පැCë පළP සංකåමëක ර§+ලK dෙT ඉතාú ජාMක ෆැ‹4e-%ෙර#Ö= dහ. 

සමාජවාදෙT සැබෑ 7වහන සහ ඔD=ෙn *cන රාජ}ය අවසානෙT J ලැ≤ණාය යන %çවාසෙය= ඔD= අතර 

සංඛ}ාවK 8yරැ ෙල*= රවටා 1ෂණෙය= අදහා ග=නට බැy තj òK %=ඳහ. 1930 ගණ= මැද J ඉතාú 

ෙකාC,74eවාJ= සහ cතවාk= U.S.S.R. c 600 K පමණ *Sයහ. %ගාCක ෙ-ශපාලන කාඩ9 250 K සහ 
ෙ-ශපාලන පාසැ+වල Góණව ලබC= *S තවR 350 K ඒ අතර dහ. තම ඉෙගÜම අවස= කර ෙබාෙහ# *F 

*F%ය= U.S.S.R. ෙවM= 7Kම áය ෙහq=, සහ තවR 100 K Nåයාකරැව= 1936-37 4පාıඤ ,-ධෙT සට= 

වk=නට áය ෙහq=, මහා 1ෂණයට ලK dෙT එc ර§» *S අය පමණN. ඉතාúයාuව= 200 K පමණ අR 
අඩං®වට ගැ7ණ. බóතරයට එ+ල d ෙච#දනාව ඔD= චරGරැෂ ෙ4වෙT ෙයJ *„ම Nයාq. එq= ෙවü තබා 

මරා දමන ලද 40 ෙදනාෙග= 25 K කDරැ= දැq හ‚නාෙගන ඇත. ඉMy éyස ®ලාn ෙවතට යවu ලැ–ය, 

ෙකාúමා ර= පත+ නැRනj කසක4තානයට. ෙj හත°හK ෙහ# හැටK පමණ d Nåයාකරැව= ආáය තැ= 
ෙසායා ගැෙනන සහ ඔD=ෙn ෙ%දÜය ඉරණම ගැන හද කjපා කරවන අධ}යනයK ෙරාෙමාෙලා කැKකවාෙ+ 

(Romolo Caccavale) %*= පfකාශනය කර ඇත.  64

 1925 J ඉතාúෙය= පලා áය ෆැ‹4e %ෙර#äෙයK d නැසOෙන# 4කyඕú (Nazareno Scarioli) සjබ=ධ 

dව එවැ7 *-Ö= අතර සාමාන}යK හැSයට දැK%ය හැNq. බ9ú= ෙවත යන ඔó අවසානෙT J ෙමා4ක[ 
ෙවත පැCëෙTය. රo 8රැස (Red Cross) සමාජෙT ඉතාú අංශය %*= é°ග=නා ලòව ඔó ෙමා4ක[ අසල 

කෘ‹කා9Cක ජනපදයක වසරක කාලයK ෙ4වය කෙΩය. එතැ7= ඔóව යා+ටා c ෙදවැ7 ජනපදයK ෙවතට 

යවu ලැ–ය. එතැන Sෙට# 4කාෙසú (Tito Scarselli) ෙn අධ}Kෂණය යටෙR ඉතාú ආරා±කවාJ= %* ගණනK 
වැඩ කරC= *Sයහ. 1933 J ජනපදය %Fරැවා හyu ලැ–ය. 4කyඕú නැවතR ෙමා4ක[ බලා පැCëෙTය. ඔó 

b4කe කjහලක ර4සාවK ෙසායා ගRෙRය. එc ඉතාú පfජාව අතර ඔó Nåයා∞û ÕCකාවක 7යැ{7. 

 එc J ආෙ[ මහා ‘-ධකරණය *-ධ d අDරැò dහ. ඉතාú පfජාව ෙදකඩ කරන ල-ෙ- bය සහ 1ෂණයq. 
හැම ෙකෙනKම ඔD=ෙn හැම සෙහ#දරෙයKම සැක කර=නට පට= ගRහ. ®ළා ෙබයාyj කjහෙ+ ෙ4වය කළ 

“ජනතාවෙn හoර=” M4හයK අR අඩං®වට ග=නා බව ඉතාú සමාජයට ඉතාú ෙකාC,74e නායකයා d 

පා[ෙල# ෙරාෙබාS (Paulo Robotti) %*= දැuj ෙදන ලk. ඔó ෙපෟ-ගúකව දැන *S ෙ4වකය=ව අR අඩං®වට 

ගැÜම අuමත කර=නට එතැන *S සෑම G-ගලෙය8ටම ෙරාෙබාS බලාRකමව Nයා *SෙTය. ච=දය පfකාශ 
කරන අව4ථාව උදාd %ට 4කyඕú අත එසැpම පfMKෙ•ප කෙΩය. එkන රාMñෙT ඔóව අR අඩං®වට ගැ7ණ. 

?†යා=කා ෙගාඩනැº+ෙ+ J ශාOyක වධcංසා Jෙම= අනoරැව ඔó පාෙප#√චාරණයK අRස= කෙΩය. 

එතැ7= ඔóව ෙකාúමා පfෙ-ශෙT ර= පතලක වැඩ සඳහා බලාRමකව ෙයාදu éëස éටමං කරන ලk. අ7R 
ෙබාෙහ# ඉතාú ජාMකය=ටR එවැ7ම ඉරණමK අR dහ. ෙබාෙහ# ෙදෙනK Cය áයහ: ආ9න+ෙඩ# *+වා 

(Arnaldo Silva) නමැM õ9M ¤+éයා; එ+. ෙස9ෙකeS (L. Cerquetti) නැමM ඉං±ෙ=රැවා; අනාගත ෙකාC,74e 

ෙ-ශපාලනඥෙයK ෙවන එáüෙය# Fෙලාෙටා (Egidio Sulotto) සමඟ %වාහ d කා=තාවෙn සෙහ#දරයා වන සහ 
ෙකාC,74e නායකෙයK d ඇ+ෙඩ# ෙගාෙරú (Aldo Gorelli); ඉතාú ෙකාC,74e පKෂෙT ෙර#ම කC:ෙ[ cටG 

ෙ+කj d %ෙස=ෙස# බකාලා (Vicenzo Baccala); ෙමා4ක [ c නාeටාC ර§NයවK කරන ලද ට4ක= වú= 

පැCණ *S ඔෙතෙල# ගාá (Otello Gaggi); ෙමා4ක[ c කjකරැෙවK ෙල*= ෙ4වය කරන ලද ?q± කැúගාy 

(Luigi Calligaris); ඔෙඩ4සා වෘRQය සCM ෙ4වකෙයK d ෙවÜ*ෙය= එන ලද කාෙල# ෙකා4තා (Carlos Costa); 
සහ æy√ (Zurich) c J ෙල7=ෙn CoෙරKව *S එ÷P=ෙඩ# ෙප2ෙස# (Edmundo Peluso). 1950 J *රැෙ9 බර 
Nෙල# 36 K d 4කyඕú ෙකාúමා වú= ඉවRව áෙTය. ඒR ඔóව සq–yයාෙ[ ká= kගට වැඩ NOම සඳහා 

බලාRමකව ෙයාදා ගැ7ණ. 1954 J ඔóට Kෂමාව පfදානය %ණ. අනoරැව සjÄ9ණ සමාවK ද ලැ≤ë. ඔó 
ආපF ඉතාúය බලා ආපF යෑෙj pසා ලබා ගැÜම සඳහා තවR වසර හයK බලා *SෙTය. 

 සරණාගතය= දN=නට ලැෙබ=ෙ= ඉතාú ෙකාC,74e පKෂෙT සාමා±කය= ෙහ# ෙකාC,74e 

cතවාJ= අතර පමණK ෙනාෙ[. ඒ සමහර අය ඔD=ෙn ම[bෙj J ආරා±කවාJ= යැq වධcංසා වලට ලKව 

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

311



ෙස#%යe ,7යනෙT පkං යට එ=නට Qරණය කරන ලද අයq. එවැ7 අය අතර වඩාRම Fපf*-ධ *-äය 
අහ=නට ලැෙබ=ෙ= රo වෘRQය සCM ජාත}=තරෙT J ඉතාú වෘRQය සCM 7ෙය#ජනය කර=නට 1921 ≠7 

මාසෙT J රැ*යාවට එන, සට=කා¨ වෘRQය සCMකරැෙවK සහ 7දහ4 සට=කාCෙයK වන ෆැ̃=ෙච4ෙක# 

ෙග* (Francesco Ghezzi) සjබ=ධෙය7. 1922 J ඔó ජ9ම7යට áය %ට එc J අR අඩං®වට ග=නා ලk. 
ඉතාú ආz¶ව ඔó තñ4තවාkෙය8 යැq ෙච#දනා කර ඔóව ඉතාú රජයට බාර ෙද=න (උද9පණය) යැq 

උ-යාචනය කෙΩය. ඉතාúෙT %æ ඔóෙn සගය= කළ ජවෙය= éy ව}ාපාරය 7සා ඔóව ඉතාú *රෙගව+ වú= 

ෙ†රැë. ඒR ඔóට නැවතR U.S.S.R. ෙවත ය=නට බලාRමක %ය. 1924 **රෙT J éෙය9 පැ4ක + සහ 

7කලාq ලසාෙර%√ සමඟ ස¨පව සjබ=ධ p *S ෙග* GPU හා ගැෙටන පfථම අව4ථාව අRදැ…ය. 1929 J 
ඔóව නැවතR අR අඩං®වට ගැ7ණ. වසර oනකට *රගත %ය. ඔóව රඳවා තබන ල-ෙ- F4ඩා+ වලq. Kෂය 

ෙර#ගෙය= ෙපෙළC= *S ඔóට ඒ සාපරාÖ තRවය= oළ ක+ ෙගව=නට *-ධ %ය. පfංශෙT සහ 

4%e4ස9ල=තෙT සහාය පළ කරන ව}ාපාර ඔóෙn සගය= %*= සං%ධානය කරන ලk. ෙරාෙම= ෙර#ල=÷ 
ඇo{ තවR éyසK ඔó ෙවuෙව= ෙපRසj අRස= කළහ. ෙස#%යe අäකාO= ඊ ළඟට කෙΩ ෙග* රහ4 

ෆැ‹4eවාJ ඒජ=තවරෙයK යැq කටකතාවK පැMරpමq. 1931 J ඔó 7දහ4 කළ පF ඔó කjහලක ෙ4වයට 

áෙTය. 1937 J ඔóව නැවතR අR අඩං®වට ගැ7ණ. ඒR ෙමවර éටරට *S ඔóෙn cතවo=ට ඔó 
ෙකාතැනක *Sනවාදැq Nයා ෙතාරoරැ N*වK ෙසායාගත ෙනාහැN dෙTය. 1941 අෙග#4o අග J ෙව#9”ටා වල 

J ඔó Cය áය බව වා9තා %ය.  65

 1934 ෙපබරවාy 11 වැ7දා ú=4 c, ඔ4Sâය= ˘e4≤=÷ (Austrian Schutzbund) නායකය= %*=, 

සමාජවාJ පKෂය තහනj කර=නට වෑයj කළ ෙ-ශෙ&f¨ Pරකරැව= (Heimwehren) ෙවM= එ+ල ෙවන පfහාර 
පfMෙර#ධනයට Qරණය කළ %ට, ඔDනට අයR වන ඉරණම 8මK ව=ෙ=දැq ගැන ඔD=ට N*R ෙලසN= 

cතාග=නට ෙනාහැN %ය. 

 ú=4 c ෙ-ශෙ&fC Pරකරැව= එ+ල කළ පfහාරය 7සා සමාජ පfජාත=තñවාJ= %*= %යානා c මහා වැඩ 
ව9ජනයK පට= ගRහ. ඒR දව4 හතරK සට= වැJෙම= පFව එ=ග+බ9e ෙඩා++4 (Englebert Dollfuss) 
ජයගÆහණය කෙΩය. *ර දÏවj වú= සහ ර§ඳDj කඳDරැ වú= පැන ය=නට සමR d සට=කා¨ සමාජවාJ= 

එKෙක# තැ= තැ=වල සැඟDනහ, නැRනj ෙචෙකා4ෙල#වැNයාවට පැන áයහ, තවR éyසK පFව 4පාıඤෙT 
සට= කර=නට áයහ. එq= සමහර ෙදෙනK සමාජ පfජාත=තñවාJ නායකRවයට එෙරcව දැü ෙපfාපගැ=ඩා 

වලට ආක9ශනය p ෙස#%යe ,7යනයට පලා áයහ. 1934 අෙ&f+ 23 වැ7දා ෙමා4ක[ ෙවතට 300 K éyසK 

පැCëයහ. ඊට 8ඩා කzඩායj ෙල*= ජනතාව ෙදසැjබ9 දKවා ෙනානැවQම එන ලk. ජ9ම= එjබ*ය 

ගණනය කරන ල-ෙ- ˘e4≤=÷ සංකåමëකය= 807 K පමණ U.S.S.R. c *Sන බවq.  ඔD=ෙn පD+ ද එකo 66

කෙළාR U.S.S.R. c සරණාගත dව= éyස 1,400 K පමණ dහ. 

 පළPෙව=ම ෙමා4ක[ බලා පැCë කzඩායම ඔ4Sâය= ෙකාC,74e පKෂෙT (KPO) නායකය= %*= 

ආචාර සමාචාරෙය= é°ග=නා ලk. සට=කා¨=ව pk oළ ෙපරහැෙ9 ෙගන áයහ. වෘRQය සCM වල මධ}ම 
කD=*ලය ඔD=ව බාර ගRහ. මා9ග බාධක වල J Cය áය නැRනj මරණ දÏවම 7යම d éයවරැ=ෙn 

දරැව= එක*ය %4සK එKකාF කර කåqCයාවට Sක කලකට යවන ලk. පFව ඔD= *ය+ල=වම, ඔD= 

සඳහාම ඉk කරන ලද, ෙමා4ක[ c අංක 6 දරන ළමා 7වාසෙT රඳවා තැπහ.  67

 සM NcපයK áම= 7pෙම= පFව ඔ4Sâය= ශYCකය=ව ෙමා4ක[, ඛාN[, ෙල7=ගÆෑ÷, ෙග#රN, සහ 

ෙරා4ෙටා[ c කjහ+ ෙවතට යවන ලk. ඒවාෙT වැඩ කරන තRවය= දැක ඉතා ඉKමë= ඔD= අසoටට 

පRdහ. ඔ4Sâය= ෙකාC,74e නායකය=ට මැkහR ෙව=නට *-ධ Dë. ෙස#%යe අäකාO= %*= ඒ අයට 

ෙස#%යe Gරවැ*කම ලබාග=න යැq œඩනය කරC= *Sයහ. 1938 ෙව-J ඔD= අතy= 300 K එෙ4 ෙස#%යe 
Gරවැ*ය= dහ. ඒR සැලNය ,o සංඛ}ාවK ඔ4Sâය= තානාපM කා9යාලය හා සjබ=ධ ෙව=නට පට= 

ගRෙR ආපF ම[bමානය කරා% යන අෙ&Kෂාව මතq. 1936 J හැRතෑo=ෙදෙනK ඔ4Sâයාවට ආපó ය=නට 

 Charles Jacquier, “L’affaire Francesco Ghezzi: La vie et la mort d’un anarcho-syndicaliste it alien en URSS,” La novella alternative, 65

no. 34 (June 1994). See also Emilio Guaraschelli, One petite pierre. L’exil, la déportation et la mort d’un ouvrier communiste it alien in 
URSS 1933-1939 (Maspéro, 1979); Etienne Manach, Emilio: Récit à void basse (Paris: Plon, 1990).

 Hans Schafranek, Zwischen NKVD und Gestapo: Die Auslieferung deutscher und ôsterreichischer Antifaschisten aus der 66

Sowjetunion an Nazideutschland 1937-1941 (Frankfurt am Main: ISP Verlag, 1990).

 Les syndicate de l’Union soviétique (Paris: Editions du Secours Ouvrier International, 1935).67
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සමR dහ. ඔ4Sâය= තානාපM කා9යාලය දKවන අ=දමට, 1938 වස=තයට ෙපර 400 K ආපF ෙගා4 Mbණ. 
(1938 මා9oෙ[ J ඔ4Sâයාව ජ9ම7යට ඈඳා ගැÜෙම= පFව *ය{ ඔ4Sâයාuව= ජ9ම= යටRවැ*ය= බවට 

පR dහ.) තවR 160 K 4පාıඤය බලා áෙT එc J ,-ධෙT සට= වැJම éëසq. 

 ඒR ෙබාෙහ# ෙදෙන8ට U.S.S.R. හැර දා ය=නට අව4ථාවK ලැ≤ෙz නැත. 1934 *ට 1938 දKවා කාලෙT 
J ඔ4Sâයාuව= 278 K අR අඩං®වට ගැෙනන ලk.  1939 J කාෙල# 4ටැජන9 (Karlo Stajner) ට ෙනාy+4K c 68

J %යානාෙව= පැCë Á˜e4 ෙකාෙප=4ටqන9 (Fritz Koppesteiner) හP dවR පFව ඔó ෙකාෙහ# ඉ=නවාදැq 

දැනග=නට ෙනාහැN %ය.  ®ස+ ෙඩාq√ (Gustl Deutch), ≈ෙලාy÷4ෙඩ#9≈ (Floridsdorf) k4MñKකෙය= පැCë 69

cටG නායකෙයK සහ “කා+ මාK4” ෙර±ෙj=oෙ[ cටG අණෙදන 7ලධාyෙයK ද d, එෙ4ම 1934 J ෙස#%යe 
,7යන පfකාශනය කරන ලැπ “≈ෙලාy÷4ෙඩ#9≈ c ෙපබරවාy සටන” (February Combat in Floridsdof) යැq úයන 

ල-දා dවාද ඇo{ව සමහර ෙදෙනKව මරා දමන ලk. 

 අංක 6 c පැවM ළමා 7වාසය ද ෙ†රැෙ= නැත. 1936 ájහානෙT J එතැන ලැ®j ගR ෙදම[éය=ව අR 

අඩං®වට ගැÜම පට= ගැ7ණ. දරැව=ව NKVD  අRබාරයට ෙගන අනාථ 7වාස වලට යවන ලk. 1936 
ඔKෙත#බ9 මාසෙT J අR අඩං®වට ගRතාට පFව ෙවා+≈ගෑ=n úෙයා=හා÷ (Wolfgang Leonhard) ෙn මව 

අoරැදහ= dවාය. 1937 ájහානෙT J ඔóට ෙක#C ජනරජෙය= තැපැ+ පතK ලැ≤ෙz ඔóෙn මව 

“ෙටâාe4NවාJ පfM%&ලpයවාJ කට,oවල 7යැïම” 7සා බලාRමකව ශYමය ග=නා කඳDරක වසර පහක *ර 
දÏවමK 7යම d බව දැ=pමටq.  70

 සමාජවාJ ‘ශYCකය=ෙn සඟරාව’ (Arbeiter Zeitung) 1963 ෙපබරවාy 10 kනැM කලාපෙය= 4ලෙඩK 

(Sladek) පDෙ+ කතාව Nයq. 1934 සැ&තැjබ9 මැද J 4ලෙඩK මහRCය සහ ඇයෙn Go= ෙදෙදනා ඇයෙn 

සැCයා d ෙජ#ස≈ 4ලෙඩK සමඟ එKෙවu éëස ඛාN[ ෙවත áයහ. ෙජ#ස≈ සලෙඩK ඔ4Sâය= පැරාCúටy 

කzඩායමක සට=කා¨ෙයK, එනj ˘e4≤=ඩ9 සට=කාCෙයN. ෙසjමy= (Semmering) වල òjyය මා9ග වල 
ෙ4වය කරන ලද ඔó පFව U.S.S.R. ෙවත පලා ෙගා4 Mbණ. 1937 J NKVD %*= ඛාN[ %æ ඔ4Sâය= පfජාව 

අතෙර= අR අඩං®වට ගැÜj පට= ගRහ. එය *-ධ dෙT ෙමා4ක[ සහ ෙල7=ගÆෑ÷ වලට තරමK පFpය. 

ෙජ#ස≈ 4ලෙඩKෙn වාරය එ=ෙ= 1938 ෙපබරවාy 15 වැ7දාය. 1941 J ජ9ම7ය පහර ෙද=නට ෙපර, 4ලෙඩK 
මහRCය රෙට= ඉවRව ය=න අවසර ඉ+ලා ගැÜම éëස ජ9ම= තානාපM කා9යාලයට ác= M≤ë. ≠ú 26 

වැ7දා NKVD %*= ඇයෙn දාසය හැ%yk Go ඇ+ෆ÷̃ සහ අට හැ%yk Go %Kට9 අR අඩං®වට ෙගන NKVD 
අනාථ 7වාස ෙවත යවන ලk. ඇ+ෆ÷̃ ෙවM= පාෙප#√චාරණයK ලබා ගැÜමට Qරණය කරන ලද NKVD %*= 

වැය 8මK DවR Nයා, ඔóට තüබාන ලk. ඔóෙn මවට ඔóට ෙවü තැ≤වා යැq Nයන ලk. ජ9මාuව= 
ඉkyයට එ-J උ= cS තැ= වú= ඉවR කර ෙවන තැ=වලට ෙගන යාම 7සා මව සහ Gතා උරා+ c écS 

ඉ[ෙඩ+ (Ivdel) කඳDෙ9J අහ5 ෙලසN= Pණ ගැFණහ. චරGරැෂ ෙ4වෙT ෙයෙදu වරදට 4ලෙඩK මහRCය 

වසර පහකට *රගත කර Mbණ. චරGරැෂ ෙ4වය සහ ෙස#%යe %ෙර#Ö 8ල&G NOj කෙΩ යැq ඇ+ෆ÷̃ව 
වසර දහයකට *රගත කර Mbණ. ස9මා (Sarma) කඳDරට යවන ලද පFව ඔD=ට එc J ෙජ#ස≈ 4ලෙඩKව 

ෙසායා ග=නට ලැ≤ë. ඔóව ඛාN[ වල J වසර පහකට *ර දÏවමK cCව Mbණ. ඔD= නැවතR ෙව= 

කරන ලදහ. 1946 J 7දහ4 කරන ලòව, 4ලෙඩK මහRCයට උරා+ වල écS ෙසාúකැj4K (Solikamsk) c 
වාසය 7යම %ය. වසරට පFව ඇයෙn සැCයා එc ආෙ[ය. ඒ ෙව-J ෙජ#ස≈ Kෂය ෙර#ගෙය=, ò9වල හදවතN= 

ෙපෙළC= සහ වැඩ NOමට ෙනාහැNව *SෙTය. 1948 මැq 31 වැ7දා ඔó cඟ=ෙනK ෙල*= Cය යන ලk. 

ඇ+ෆ÷̃ 7දහ4 කරන ලòව ඔóෙn මව සමඟ එK%ය. 1954 J මහR කරදර රා¤යK අR%î පFව ඔD= 

ඔ4Sâයාව බලා ෙගා4 නැවතR ෙසjමy= ෙවත ආපF පැCëයහ. ඔD= %Kට9ව අ=Mම වතාවට දැක M≤ෙz 
ඊට වසර හතකට ෙපරq. ඔD=ට ඔó ගැන N*R ෙතාරoරK ය° දැනග=නට ෙනාලැ≤ë. 

 1917 රැ*යාෙ[ ,ෙගා4ලා%යාu ජාMකය= 2,600 K ¬වR dහ. 1924 ෙව-J ඒ සංඛ}ාව 3,750 K දKවා 

ඉහළ ෙගා4 Mbණ. ඔD=ෙn සංඛ}ාව= ඉහළ áෙT ඇෙමyකාෙ[ සහ කැනඩාෙ[ *ට කා9Cක ශYCකය= 
“සමාජවාදය ෙගාඩනඟ=නට” ඔD=ෙn *ය{ බ¶Pe: සමº= එc යන ලද 7සq. ඔD= ජනපදවාW= ෙම=, 

ෙල7=4K (Leninsk) *ට මැn7ෙටාෙග#4K (Magnitogorsk) සහ සරාෙටා[ (Saratov) දKවා රට Gරා ¬වR dහ. 

 Schafranek, Zwischen NKVD und Gestapo.68

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

 Wolfgang Leonhard, Child of the Revolution, trans. C. M. Woodhouse (Chicago: H. Regnery, 1958).70
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ඔD= අතy= 50 K 100 K අතර éyසK ෙමා4ක[ උමං මා9ගය ඉk කර=නට සහාය ò=හ. අෙන8R 
ජාMකය= ෙම=ම, ,ෙගා4ලා[ සංකåමණය ද Wමා dවN. 1952 J ෙබා*ඩා මැසලy√ (Božidar Maslarić) පfකාශ  

කරන ල-ෙ- ඔD=ෙn ඉරණම වඩාRම ෙ%දා=ත dවq Nයාq. ඔD= අතy= “දැü බóතරය 1937 සහ 1938 J 

අR අඩං®වට ගැÜම *-ධ d අතර, ඒ අයෙn ඉරණම තවමR N*ෙවK ෙනාද7M,”  යැq ඔó එකo කෙΩය. 71

%ගාCකය= හාර ප=*යයK N*ò ආකාරයN= ෙසායා ගැÜමට ෙනාහැN පyk අoරැදහ= pම යන සාධකය 

ඔóෙn මතය තහDරැ කරq. අද පවා U.S.S.R. c ෙ4වය කළ ,ෙගා4ලා%යාuව=ෙn  ඉරණම 8මK dවාදැ q 

ෙසායාගත හැN ෙතාරoරැ නැත, %ෙçෂෙය=ම ඒ උමං මා9ගෙT ෙ4වය කරන ලද, ඔD=ෙn වැඩකරන තRවය= 

ගැන %ෙර#ධතා පාන ලද, සහ අනoරැව නැවත N*දා දN=නට ෙනාලැෙබන ෙ4 පැහැර ෙගන යන ල-දD= ගැන 
7ç ත ෙතාරoරැ නැත. 

 1939 අෙග#4o 23 වැ7දා රහ*ගතව Qරණය කළ පyk, 1939 සැ&තැjබ9 මැද J, නාe* ජ9ම7ය සහ 

ෙස#%යe ,7යනය අතර ෙප#ල=තය ෙබදා ගැÜම බලාRමක %ය. ජනගහනය පාලනය කර=නට ආකåමëකය= 
ෙදෙදනා ඔD=ෙn කට,o සjබ=Öකරණය කළහ. ෙග4තාෙප# සහ NKVD එකට එකop Nåයා කළහ. Cúයන 

3.3 ක ,ෙද[ පfජාෙව= Cúයන 2 K අäවාW ජ9ම= කලාපයට වැ:ë. වධcංසා, සõල ඝාතන, සහ *නෙග#ග 

á7 තැ–ෙම= පFව ෙගෙට# éc:pම පැCëෙTය. 1940 අෙ&f+ 30 වැ7දා ෙලා÷4 (Łódź), සහ ඊ ළඟට 
ඔKෙත#බ9 මාසෙT J ෙව#ෙසා[, ෙදවැ=න ෙනාවැjබ9 15 වැ7දා වසා දැCණ. 

 ජ9ම= හPදාව ෙපරගම= එ-J ෙබාෙහ# ෙප#ල=ත ,ෙද[ව= නැෙගනcර පැRතට පලා áයහ. 1939-40 

ෙ∫ම=තෙT J මාqj වú= පැන යන ජනතාව ගැන ජ9මාuව= එතරj තැ…මK කෙΩ නැත. ඒR ඔD=ෙn 

වාසනාව උරගා බල=නට áය ෙබාෙහාමයකට අනෙ&K‹ත බාධාවK Pණ ගැ*ණ: “ෙපාෙරා=ò ÕCය කරා 
ය=නට áය, අතරමංp තැන තැන සැyසරන ජනතාව ෙබාෙහ# %ට é°ගRෙR ෙපාú4 බ+ල= සහ 4වයං…åය 

oවK8 උzඩ පoරැවන, ඔD=ෙn බqෙ=Ro උ?K කරෙගන *Sන, ඔD=ෙn k® ෙලාj කබා වú= සැරFණ 

‘පංM රcත සමාජෙT’ ෙස#%යe Pරකරැව= dහ.”  1939 ෙදසැjබ9 *ට 1940 මා9o දKවා, ≤n (Bug) නkෙT 72

බටcර ඉDෙ9, සැතGමK පළල පfM%රැ-ධ හPදාවලට අතරමැk d අ9πදකාO ÕCෙT cර p *Sයහ. ඔDනට 

තරැ යට කඳDරැ බැඳෙගන ඉ=නට *ò%ණ. ඔD= අතy= ෙබාෙහ# ෙදෙනK ආපF හැO ජ9ම= කලාපයට áයහ. 

 ජනරා+ ලැü4ලා[ ඇ=ඩ94 (Ladislav Anders) යටෙR ෙප#ල=ත හPදාෙ[ “අනන}තා පතñ  අංක 15015” 
ඇM එ+. W. නC= cටG ෙසා+දාòෙවK පFව තRවය ෙමෙ4 සාරාංශ කෙΩය: 

ÕC පfෙ-ශය ¨ට9 600-700 K තරj පලාතN, එc සM NcපයK Gරා 800 K පමණ ජනතාවK 

අතරමංp *Sයහ. ඔD= අතy= *යයට අ*වK ජ9මාuව= ෙවM= පලා යන ,ෙද[ව=ය. ෙනානැවQ 

කඩා හැෙළන **ර වැ4ස 7සා ඇM ෙතතමනෙය= අé ව}ාäෙය= ෙපෙළC= *SෙයP. අé එNෙනකා 
වටකරෙගන ®úp *SෙT ර4නය éëසq. “මාu&ය” ෙස#%යe මාqj Pරකරැව= අéට පා= කටK ෙහ# 

වoර ෙපාදK uò=හ. ඔD= අ¶ම ගාෙ= අෙ& ¬%ත ර§කගැÜම සඳහා උද[වට එ=න කැමM අවට 

éSසරබද පලාRවල ගjබදවැ*ය=ට එ=නට පවා ඉඩ ò=ෙ= නැත. අé අතy= ෙබාෙහ# ෙදෙනK ඒ 
ෙ∫oෙව= එc J Cය áයහ…ආපó ජ9ම= පැRතට ඔD=ෙn 7වහ= බලා áය අය 7වැරk ෙ- කළා 

යැq මට තහDරැ කර=න G{ව=, ෙමාකද NKVD  N*ම %kයN= ෙග4තාෙප# වලට වැüෙය= ෙහාඳ 

නැහැ. එකම ෙවනස ෙග4තාෙප# ඔබව වැü ඉKමë= මරා දමනව, NKVD ක+ අරෙගන bය8රැ %kයට 
සහ ෙහCcට වධcංසා Jලා මරා දමනව. ඒ 7සා ඉM= කDරැ හy k%ගලවා ග=නට සමR Dණා නj 

ඔó ෙjෙක= එ°යට එ=ෙන අසරණ C7ෙසK සහ ඔóෙn ඉMy ¬%ත කාලයටම අබාäත G-ගලෙයK 

හැSයට.  73

 සංෙKතමය ෙලසN=, U.S.S.R. වú= පලා  ය=නට *-ධ d “ජනතාවෙn හoෙරK” බවට පR d ඔóෙn 
කතානායකයා ෙj පfM%රැ-ධ හPදාවලට මැk d අ9πදකාO ÕCෙT J Cය යෑමට ඊශYාෙය+ ෙජාFවා *=ග9 

(Israel Joshua Singer) %*= සල4වන ලk.  74

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

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

 Sylvestre Mora and Pierre Zwierniak, La justice soviétique (Rome: Magi-Spinetti, 1945), pp. 161-162.73

 Israel Joshua Singer, Comrade Nachman (Paris: Stock, 1985).74
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 1940 මා9o මාසෙT J සරණාගතය= ලKෂ ප= හය*යයක ගණනකට—සමහර ඉMහාසඥය= ෙj 
සංඛ}ාව 600,000 K දKවM—ෙස#%යe ගම= බලපතñ බලාRමකව ෙදන ලk. ෙස#%යe-ජ9ම= á%Fමට 

සරණාගතය= óවමාරැව ඇoළR %ය. ඔD=ෙn පD+ කඩා දමා M–මR සහ දO∏තාවයR, එෙ4ම NKVD œඩනය 
එ=න එ=නම දරාගත ෙනාහැN තරj වැü pමR 7සා, සමහර අය ආපF ,-ධයට ෙපර ෙප#ල=තෙT ජ9ම= 
ෙපෙදසට ආපF ය=නට වෑයj කළහ. බටcර ,Kෙ9නෙT ල%% ෙවත ác= *S ≠+4 මා9ෙගාú= වා9තා කෙΩ 

1940 වස=තෙT J “ෙස#%යe සමානාRමතාවයට වඩා ජ9ම= ෙගෙට# ,ෙද[ව= වඩා éfය කළ බවq.”  ෙස#%යe 75

,7යනය o°= පැන යාමට වෑයj කරනවාට වඩා අäවාW කලාපය o°= 79පාK‹ක රටකට පැන යාමට වෑයj 

NOම වැüෙය= ෙහාඳ අදහසK යැq ඔDනට ෙපÜ M≤ë. 

 1940 P+ කාලෙT J ෙප#ල=ත Gරවැ*ය=ට බලපාන éටමං NOj (%4තර සඳහා 19 වැ7 පy√ෙ-දය 

බල=න) ≠7 මාසය දKවා පැවMණ. *ය{ ආගj ඇද ෙප#ල=ත වැ*ය= òjyෙය= ඈත උoරැ ෙපෙද4 සහ 

කසක4තානය ෙවත ෙගන áයහ. මා9ෙගාú= ෙගන áය Pර ර§කව+ ඇM කzඩායම P9ම=4K (Murmansk) 
ෙවත é%ෙස=නට kන දහයK ෙගp áෙTය. ර§ඳDj කඳDරැ ¬%තය ගැන %¤•ට 7OKෂකෙයK d ඔó ෙමෙ4 

úpය: 

ෙස#%යe කඳDරැ සහ ෙල#කෙT ෙවනR ර§ඳDj කඳDරැ අතර ඇM පfධාන ෙවනස වuෙT, ඒවාෙT 
දැවැ=ත cතගත ෙනාහැN තරj පfමාණය ෙහ# ඒවාෙT පවMන මරණය කැඳවන තRවය= ෙනාව, ඊට 

හාRප*=ම ෙවන4 dවN. ඔෙ† ¬%තය ගලවා ග=නට 7මK ෙනාමැM ෙබාරැ ගණනාවK Nය=නට 

*-ධpෙj අවශ}තාවයq, kනපතාම ෙබාරැ Nය=නට *-ධ  pම, අDරැò ගණනාවK Gරා ෙව4õණK 

පැළඳ *Sය ,o pම සහ N*දා ඔබ සැබැ%= *ත=ෙ= 8මKදැq ෙනාNයා *„ම. ෙස#%යe රැ*යාෙ[ 
7දහ4 Gරවැ*ය=ද එයම කළ ,oq. ෙ√තනාව= සැඟpම සහ ෙබාරැ …ම තමq ආරKෂාව සඳහා ඇM 

එකම කåමෙ[දය. මහජන ර§4pj, ව}ාපාyක ර§4pj, මහමඟ J Pණ ගැWj, කතාබහ, සහ තා&පෙT 

ඇM ෙප#4ට9 පවා ඔතා ඇRෙR එක ඇRත වචනයK ෙහ# ෙනාමැM 7ල භාෂාවN=. බටcර *Sන 
ජනතාවට ෙකාෙහRම වටහා ග=න බැහැ අDරැò ගණ= තම= cතන ෙ- Nයාග=න බැy අqMය 

නැMpම සහ ඔබට පහළ ෙවන ඉතාමR 8ඩාම 8ඩා “ÜM %ෙර#Ö” *o%+ල ම9දනය කරග=නට *-ධ 

ෙවන ආකාරය ඇRතටම ෙමාන වෙnදැq Nයල. ඒ වෙn œඩනයK ජනතාවෙn ඇoළත යමK bඳ 
දමනවා.”  76

 ෙප#ල=ත සමාජවාJ= ෙදෙදෙන8ෙn ඉරණම ගැන ෙහ°දර[වK 1922 úéයN= දැKDë.  ෙවාෙස#[ c 77

නගර සභාෙ[ මෙ∫4තñාRවරෙයK ෙල*= ෙ4වය කරන ලද (1890 J උපත ලR) %Kට9 ඇ+ට9 (Viktor Alter), 
සමාජවාJ ශYCකය=ෙn ජාත}=තරෙT සාමා±කෙයK ෙම=ම ,ෙද[ වෘRQය සCM සjෙjලනෙT සභාපM 
ෙල*= ද කට,o කරන ල-ෙදN. ෙහ=yK අ9úK (Henryk Erlich) ෙවාෙස#[ c සා õcක කD=*ලෙT 

සාමා±කෙයK ෙම=ම “ජන ¬%තය” (Folkstaytung) නමැM ,ෙද[ kනපතා GවRපෙR ක9තෘවරයා dෙTය. ඔD= 

ෙදෙදනාම ,ෙද[ සමාජවාJ ශYCකය=ෙn පKෂෙT, ≤=÷ c සාමා±කය= ද dහ. 1939 J ඔD= ෙස#%යe 

කලාපෙT සරණාගතය= pම ෙත#රා ගRහ. සැ&තැjබ9 26 වැ7දා කD+ (Kowel) c J ඇ+ට9 අR අඩං®වට 
පR%ය, ඔKෙත#බ9 4 වැ7දා ෙබ«4e úෙටා[4K වල J අ9úK අR අඩං®වට පR%ය. ?†යා=කා ෙවතට යවන 

ලද ඇ+ට9ට 1940 ≠ú 20 වැ7දා ෙස#%යe-%ෙර#Ö කට,o වල 7යැï *„ම ගැන (ඔó ෙප#ල=ත ෙපාû*ය 

සමඟ හD+ව *SෙTය සහ ÜM %ෙර#Ö ≤=÷ කට,o බාරව *SෙTය යැq NයැDë) මරණ දÏවම 7යම %ය. 
U.S.S.R. c Fœfj උසා%ෙT හPදා මzඩලය %*= පනවන ලද දÏවම, වසර දහයක ර§ඳDj කඳDරැ *ර 

දÏවමK බවට අ¶ කරන ලk. 1940 අෙග#4o 2 වැ7දා සරෙටා[ c NKVD %*= ,-ධäකරණෙය= අ9úKව 

මරණ දÏවම Q=ò කළහ. නPR ඔóෙn දÏවම ද වසර දහයක *ර දÏවමK බවට හැර%ණ. 1941 සැ&තැjබ9 

මාසෙT J *ෙකා94N-මq4N (Sikorsky-Maisky) එකඟතාවය යටෙR, ඇ+ට9 සහ අ9úK ෙදෙදනාව ෙබyයා Pණ 
ගැෙහ=නට කැඳවන ලk. ඔó ඔD=ට ,ෙද[ නාe*-%ෙර#Ö කC:වK éc:ව=න යැq ෙය#ජනා කෙΩය. ඔD= 

එයට එකඟ dහ. ඔD=ව 8qbෙශ[ (Kuibyshev) ෙවත යවන ලòව නැවතR ෙදසැjබ9 4 වැ7දා අR අඩං®වට 

 Jules Margoline, La condition inhumaine: Cinq ans dans les camps de concentration soviétiques (Paris: Calmann-Levy, 1949), pp. 75

42-43.

 Ibid., pp. 149-150.76

 Lukasz Hirszowicz, “NKVD Documents Shed New Light on Fate of Erlich and Alter,” East European Jewish Daily Forward, 30 June 77

and 7 July 1946.
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ගRෙR නාeW= සමඟ හDෙ+ කට,o කළා යන ෙච#දනාවටq. ඔD=ව óදකලා *රබ=ධනෙT Mය=නට යැq 
ෙබyයා 7යම කෙΩය. එතැ7= පFව ඔD= හැî=ෙව=නට පට= ගැෙන=ෙ= අංක 41 *රකරැවා (ඇ+ට9) සහ 

අංක 42 *රකරැවා (එ+yK) වශෙය7. ඒ ඔD=ෙn අනන}තාවය N*ෙව8ටR ෙහ° ෙනාවන ෙ4 තබාගැÜමටq. 

1941 ෙදසැjබ9 මස 23 වැ7දා, දැ= ෙස#%යe Gරවැ*ය= යැq සැලෙකන ලද ඔD= ෙදෙදනාට 58 වග=MෙT 1 
ෙකාටස යටෙR නැවතR මරණ දÏවම Q=ò ෙකyණ. ඒ ෙ-ශෙ∏#ÛRවයටq. ඔD=ට නැවතR මරණ දzඩනය 

cC dවා යැq ෙනාදැන *S 7සා %ය හැNq, ඔD= ඊ ළඟ සM NcපෙT J අäකාO= ෙවත ඉ+ûj ගණනාවK 

යවන ලk. 1942 මැq 15 වැ7දා ඔóෙn *ර8SෙT පරාල වල එ+ûෙම= ෙහ=yK එ+yK *යk%නසා ගRෙRය. 

Gරාෙ+ඛනාගාර %වෘත කරන ෙතK ඔóව මරා දමන ලදැq %çවාස ෙකyණ. 

 %Kට9 ඇ+ට9 %*= ද *යk%නසා ගැÜමට ත9ජනය කෙΩය. ෙබyයා ඔó ගැන ස¨ප %පරෙම= *S=නට 

7යම කෙΩය. ඔóව 1943 ෙපබරවාy 17 වැ7දා මරා දැCණ. 1941 ෙදසැjබ9 23 78R කළ Q=òව, 4ටාú= 

%*= ෙපෟ-ගúකවම අuමත කරන ල-දN. 4ටාú=ගÆෑ÷ c ජයගÆහණෙය= ඉතා ෙකS කලකට පFව මරා දැCම 
*-ධ pම වැදගRය. ෙස#%යe අäකාO= %*= මරා දැ¨ම ගැන තවR Cථ}ා ෙච#දනාවK එකo කරන ලk, ඒ 

නාe* ජ9ම7ය සමඟ සාම á%Fම අRස= NOමට පKෂපාQව ෙපfාපගැ=ඩා පැMරpම ගැන ඇ+ට9 සහ එ+yK 

වරදකරැව= Dවා ය=නq. 

 1945-46 ෙ∫ම=තෙT J එKසR ජනපදෙT ,ෙද[ ශYCකය=ෙn කC:ෙ[ ෙ+කj d ශල} ෛවද} ජාK පැe 

(Jaques Pat) ෙප#ල=තයට áෙT නාe* අපරාධ ගැන %ම9ශනයK පවRව=නටq. ආපF පැCෙණන ඔó U.S.S.R. 
ෙවත පලා áය ,ෙද[ව=ට අR d ඉරණම ගැන “,ෙද[ දවෙ4 ඉkyගමන” (Jewish Daily Forward) පතñ ෙT  úé 

ෙදකK පළ කෙΩය. ඔóෙn ගණ= බැûj අuව, *ය ගණ= සjPඛ සාක√ඡා මත පදනjව, éටමං NOj වල J, 

ර§ඳDj කඳDරැ oල J, සහ බලාRකාරෙය= ශYමය ලබාගR ජනපද oළ J ෙප#ල=ත ,ෙද[ව= 400,000 K Cය 
áයහ. ,-ධය අවසානෙT J 150,000 K ෙප#ල=ත Gරවැ*කම ය° ලබාග=නට ෙත#රාගRෙR එ%ට ඔD=ට 

U.S.S.R. අRහැර යා හැNයාව ලැෙබන 7සq. “අද ෙස#%යe-ෙප#ල=ත මාqම පFකරන 150,000 ක ,ෙද[ව=ට 

තව òරටR ෙස#%යe ,7යනය ගැන, සමාජවාJ œතෘÕCය ගැන, ආඥාදායකRවය ගැන, ෙහ# පfජාත=තñවාදය 
ගැන කතා NOමට N*ò උවමනාවK නැත. ඔDනට එවැ7 සංවාද 7මා p ඇM අතර ඔD=ෙn අවසාන වදන ෙj 

සංකåමණයq.”  78

ෙස25යf :රකරැව' බලා.කාරෙය' අාපo යැWම 

 %ෙ-ශයක *Sන ජනතාව හා N*ò සjබ=ධයK ඇRනj, නැතෙහාR %ෙ-¤කෙයK d පමë= අෙයK 

ෙර±මෙT සැකකරැෙවK බවට පRpමR, අනoරැව ,-ධය oළ තම=ෙn 7ජ 7Cෙය= බැහැර පfෙ-ශයක 

*රකරැෙවK හැSයට වසර හතරK තබා ගැÜමR පමණN=, රැ*යාu ෙසා+දාòෙවKව ෙ-ශෙ∏#cෙයK හැSයට 
සැල…ම සඳහා ෙස#%යe අäකාO=ට පfමාණවR %ය. 1942 J පනවන ලද අංක 270 ÜMය යටෙR, දzඩන ÜM 

සංගÆහෙT 193 වග=Mය ෙවන4 කරන ලද ආකාරය අuව, හoර= %*= අ+ලා ගැෙනන ෙසා+දාòෙවK ඒ 

නq=ම (ipso facto) ෙ∏#cෙයK බවට පRෙවq. අ+ලා ගැÜම *-ධ d පFbම 8මKදැq Nයා ෙහ# ඒ අuව 

*රගත d ෙකා=ෙ-* ෙමානවා dෙTදැq ගැන එතරj වැදගR ෙනාpය. රැ*යාuව= සjබ=ධෙය= ඒ ෙකා=ෙ-* 
ඉතා දරැl dහ. *ය{ 4ලා%K ජනතාව මානවය=ට වඩා පහR යැq සැල” ceල9 සම4ත ෙල*= 

*ය+ල=වම ඉවR කළ ,o යැq සැල…ය. රැ*යාu ,ද *රකරැව= Cúයන 5.7 =, Cúයන 3.3 K 8සá=න 

සහ òK8ත තRවය= 7සා Cය áයහ. 

 ෙවය9මාKe (Wehrmacht) c රැ*යාu ෙසා+දාòව= *Sනවාය යන අදහස Cතñ පාK‹ක හPදා පමණට 
වැüෙය= අ+ලාෙගන *„ම 7සා, බටcර කලාපයට වැ„ *Sන *ය{ රැ*යාuව= ආපF ෙග=වා ගැÜමට අවසර 

ඉ+ලා *Sය ,o යැq ඉතා P+ කාලයක J 4ටාú= Qරණය කෙΩය. ෙj අවසරය ඉතා ඉKමë= ලැbණ. 1944 

*ට 1945 ජනවාy දKවා 332,000 කට වැü රැ*යාu *රකරැව= (සැ= ෆැ̃=*4ෙක# වú= 1,179 K ද ඇo{ව) 
ඔD=ෙn කැමැRතට එෙරcව ෙස#%යe ,7යනය ෙවත මාරැකර යවන ලk. ෙj óවමාරැව ගැන b«තාන} ෙහ# 

ඇෙමyකා= රාජ} තා=Mñකය= අතර ස%ඥා7ක අ9πදයK ඇM ෙනාකරන ලk. ඒR, ඇ=ත7 ඒඩ= (Anthony 
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Eden) ෙ4, ඔD= සjÄ9ණ කට,Rත නරැම dවK ෙල*= ò:වහ. ෙj පfçනය බලය භා%තෙය= %සîය ,RතK 
හැSයට ඔD= දැන *Sයහ. 

 යා+ටා සjම=තñණෙT J (1945 ෙපබරවාy 5-12) ෙස#%යe, b«තාන}, සහ ඇෙමyක= යන Cතñ පා9ශව 

Mෙදනා ෙසා+දාòව=ව ෙම=ම අ4ථානගතව *Sන *%+ ජනතාව ද ඇoළR කරන රහ4 එකඟතා අRස= 
කළහ. ජනරා+ අ=ෙ, [ලැෙසා[ (Andrei Vlasov) යටෙR d රැ*යාu %PKM හPදාෙ[ (Russian Liberation Army) 
සට= වkන ලද *රකරැව=ෙn ඉරණම Qරණය NOම 4ටාú=ට පවරන අදහස ච9 + සහ ඒඩ= %*= 

é°ගRෙR හyයට 4ටාú= %*= ඔD=ට යහපR ෙලසN= සලකනවා යැq යj %kයකට සහMක d ෙලසN7. 

 රo හPදාව අසං%ධානාRමකව පැවQම 7සා පfධාන වශෙය= සමහර ෙස#%යe ෙසා+දාòව= *රකරැව= 
හැSයට පR dවා යැq 4ටාú= ෙහාî= දැන *SෙTය. එ් ගැන õúක වශෙය= ඔó ෙද#ෂාෙර#පණයට ලK%ය 

,oq. එෙ4ම ඔóද ඉ= එK අෙයK d ජනරා+වරැ අතර G{+ව පැMර පැවM හPදා uFòF බවR එයට ෙ∫o 

dහ. ඔD= -ෙ[ෂ කළ ෙර±මයK ෙවuෙව= සට= වk=නට ෙබාෙහ# ෙසා+දාòව=ට ආශාවK ෙනාM≤l බව 
ගැනR අéට සහMක කළ හැNq. ෙල7=ෙn පfකාශයN= Nයනවා නj, සමහර %ට ඔD= “තම ක8+ වú= 

ච=දය පfකාශ කර M≤ë.” 

 යා+ටා á%Fj අRස= කළ පFව, 1945 මැq *ට ≠ú දKවා රැ*යාuව= යැq සැලෙකන, 1940 J ඈඳාගR 
බා+SK ෙ-ශ වú= එන ජනතාව, සහ ,Kෙ97යාuව= ද ඇo{ බටcර අäවාW කලාප වල වාසය කරC= 

*Sන ලද Cúයන 1.3 කට වැü ජනතාවK ම[bමානය කරන ලk. ඒ ර§කව+ ඇM කzඩායj සMපතා 

b«තාන}ෙය= U.S.S.R. බලා 7Kම áයහ. අෙග#4o මාසය අවසානය ෙව-J ෙj “රැ*යාuව=” Cúයන 2 කට වැü 

éyසK බාර කර Mbණ. සමහර අව4ථාවල J ඔD=ව ඉතා òK8ත තRවය= යටෙR තැbණ. ඒ…ය G-ගලය= 
ෙම=ම P{ පDල ෙල*=ම සාõcකව *යk%නසා ගැÜj 7M ෙලසN= දN=නට ලැ≤ë. එෙ4ම අංගෙ-දනය= 

ද දN=නට ලැ≤ë. ෙබාෙහ# %ට *රකරැව=ව ෙස#%යe අäකාO=ට බාර ෙදන %ට, ඔD= සාමකා¨ව %ෙර#ධය 

දKව=නට වෑයj කළහ. ඒR ෙමා4ක[ ඉ+ලා *„ම තෘ&MමR කර=නට බලය ෙයාදා ගැÜමට b«තාන}-
ඇෙමyකාuව= පFබට dෙT නැත. *රකරැව= U.S.S.R. ෙවත පැCë පFව ඔD=ව ෙපාû*ය බාරෙT තබන ලk. 

අෙ&f+ 18 වැ7දා, එනj ඇලම=ෙස#රා (Almanzora) නැව ඔෙඩ4සා ෙවත පැCë kනෙT ල4 ෙවü තබා මරා දැ¨j 

*-ධ dහ. අäරාජ}ය ආඩjබරය (Empire Pride) ක{ Póෙ-  නැ[ෙතා:ෙපාළ ෙවත පැCë %ට ද එයම 

*-ධ dෙTය. 

 ෙස#%යe ,7යනය %*= පfංශ, b«තාන}ය, ෙහ# ඇෙමyක= *රකරැව=ව පfාණ ඇපකරැව= හැSයට තබා 

ෙගන ඔD=ව යj %kයක Pල} óවමාරැවK සඳහා භා%තා කරu ඇතැq බටcර bය %ය. එය *ය{ 
රැ*යාuව=, 1917 J %&ලවෙය= පFව පලා áයD= පවා, ම[bමායනය කරන ෙස#%යe ÜM (diktats) ගැන 

පැවM ඔD=ෙn දැKම  8මKදැq ෙප=වන හැkයාවN. ෙj බටcර Cතñ පා9ශවය=ෙn ස%ඥා7ක පfMපRMය 

o°= ඔD=ෙn Gරවැ*ය=ව ආපó ලබා ගැÜමට ඉඩකඩK N*ෙ4Rම පෑòෙ= නැත. ඒR එq= ෙස#%යe 

,7යනයට ෙj ÜM වලට පfMෙර#ධ දැKpමට වෑයj ගR ජනතාව දඩයj කර=නට %%ධාකාර 7ලධාO හPදා 
éටR කර යව=නට මඟK පෑòë. ඒ 7ලධාO= ෙබාෙහ# %ට කට,o කෙΩ පy4ථාÜය ÜM අMමහR ෙල*= 

ෙනාතකා හyC7. 

 1945 ඔKෙත#බ9 1 වැ7දා ජ9ම7ෙT හPදා පyපාලනෙT වා9තාව (Bulletin) Nයා *SෙT පfංශ අäවා W 

කලාපෙය= “අවතැ= G-ගලය=” 101,000 K ආපó ෙස#%යe ,7යනය ෙවත යවන ලද බවq. éටR කර හyන 
අයව රඳවා තබන කඳDරැ හැRතෑවK පfංශෙT ඉk NOම, එය පfංශ ÜMෙය= යj N* %kයN= බැහැරෙවන 

ආකාරයN= හැJම, පfංශෙT අäකාO= %*= පවා é°ගRහ. ෙමq= එකK dෙT පැO*ෙT නගරා¤Yත ෙබ#රගා÷ 

(Beauregard) c ය. පfංශ ෙපා ළව oළ ඔD= කරන හා7කර Nåයා වලට ලැෙබන දÏවj වú= Ckය හැN 

ආකාරෙය= NKVD %*= ෙමෙහයවන ලද ඒ කඳDරැ oළ *-ධ ෙවන ෙ-ව+ පfංශයට පාලනය කරත ෙනාහැN 
%ය. 1944 සැ&තැjබ9 තරj P+ කාලයක J ෙකාC,74e ෙපfාපගැ=ඩා සහාෙය= අරඹන ලද ෙj ෙමෙහ,j 

ෙස#%යe ,7යනය %*= පfෙ[සC= සැලFj කරන ලද ඒවා dහ. ෙබ#රගා÷ කඳDර 1947 ෙනාවැjබ9 මාසෙT J 

පfංශ ආරKෂක හPදා වú= වසා දමන ෙතK NåයාRමකව Mbණ. එය වසා දම=නට පාදක DෙT ආරD+ ඇM 
කරෙගන *S kKකසාද d ෙදම[éය=ෙn දරැව= පැහැරෙගන යාම සjබ=ධ *-äයN. කඳDර වසා දැ¨ම *-ධ 

ෙව=ෙ= ෙරාජ9 වqෙබා (Roger Wybot) නැමැRතාෙn ඉ+ûම මතq. ඔó ෙමෙ4 සඳහ= කෙΩය, “මා ළඟ ඇM 

ෙතාරoරැ අuව ෙj කඳDර මා9ග4ථ කඳDරකට වැüෙය= óදකලා කර තබන මධ}4ථානයK හා සමාන 
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ෙවq.”  එවැ7 පfMපRM ගැන ඇM d %ෙර#ධතා අ+ප dහ, එෙ4ම ඒවා N*R ෙලසN= පfෙය#ජනවR ෙනාවන 79

ෙ4 පැවMෙT ක+ ඉKම áය පFවq. ‘සාõහය’ (Masses) යන සමාජවාJ %චාරෙT 1947 ájහානෙT J එවැ=නK 

දN=නට ලැ≤ë: 

අෙය8ට ඉතා පහFෙව= ෙග=á4 ඛා= ගැන cM= මවා ග=නට G{ව=, ඔóෙn බලවR කාලෙT 

උ√චතම අව4ථාෙ[ J ඔóෙn වහ?= පැන යාම වළKව=නට මාqj වසා දැ¨ම. එනPR ඔD=ව 
éටරටක *ට උද9පණය කර=නට ඔóට අqMය පfදානය dවා යැq Nයා cතා ග=නට ඉතාමR 

ò•කරq…ෙමය අෙ& පçචාR ,ධ අාචාර ධා9¨ය ගරා වැ„ම දKවන සැබෑ සංෙKතයN…ඔD= වහ?= 

ෙ4 ෙ4වය කරන සහ ¬වRෙවන රටK ෙවත ජනතාවK යව=නට ෙයාදා ගත හැN ආචාර ධා9Cක සහ 

ෙ-ශපාලන සංගÆහය 8මK %ය හැNද? ෙගදර යනවාට වඩා *යk%නසා ගR *ය{ රැ*යාu 
Gරවැ*ය=ෙn අෙඳ#නා ඇෙහ=ෙ= නැM ෙලසN= *Sන 4ටාú= ෙවM= ෙල#කය 8මන කෘතඥතාවයK 

බලාෙපාෙරාRo ෙවනවාද? 

‘සාõහෙT’ ක9තෘවරැ= මෑත කාûන ෙනරපා හැOj ෙහළා දN=නටR úයන ලk: 

සරණාගත අqMය උ+ලංඝණය NOම ගැන සාõහෙT අපරාÖමය ෙනාතකන 4වභාවෙය= අuබලය ලR 

ඉතාúෙT b«තාන} හPදා අäකාO= ෙj දැ= සාහ*ක අපරාධයක හD+කරැව= p *SM: මැq 8 වැ7දා, 

රැ*ෙයාෙන (Ruccione) කඳDරැ අංක 7 = රැ*යාuව= 175 K ද, (*ය{ පD+ රඳවා  Mෙයන) කඳDරැ 
අංක 6 = තවR 10 ෙදෙන8ව ද, 4ෙකාeල=තය ෙවත éටRකර යවනවා යැq NයC= ර§ෙගන ෙගා4 

ඇත. කඳDෙර= යj තරj òරකට ෙj 185 ක éyස ර§ෙගන යෑෙම= පFව ඔD=ට ඔD=ෙn ¬%ත නැM 

කර ගැÜම සඳහා උපකාර ෙ[යැq *තන *ය{ම ෙ-ව+ ඔD= ෙවM= ඉවR කරන ලk. එෙ4ම ඔD=ෙn 

සැබෑ ගමනා=තය 4ෙකාeල=තය ෙනාෙ[ එය රැ*යාව යැq ඔDනට දැuj ෙදu ලැπහ. ෙපර පෙර4සම 
*-ධ DවR ඔD= අතy= Ncප ෙදෙනK *ය k%නසා ග=නට සමR dහ. එkනම තවR 80 ක éyසK, 

ඔD= *ය+ල=ම සjභවෙය= ෙකාෙK*යාuව= dහ, œසා c කඳDරN= ඉවR කර ගැ7ණ. 

b«තාන}  හPදා %*= Pර ර§කව+ ඇMව òjyය ෙපeS වú= ඔD= *ය+ල=වම ඔ4Sâයාෙ[ පැවM 
රැ*යාu කලාපය ෙවත ෙගන යන ලk. Ncප ෙදෙනK පැන ය=නට තැR කළ අතර Pරකරැව= %*= 

ඔDනට ෙවü තැπහ.  80

 උද9පණය කරන ලද *රකරැව=ව “ෙපරන සහ පාලන කඳDරැ” (filtration and control camp) යැq 1941 
අග J éc:වා ගR %ෙçෂ කඳDරැ වල රඳවන ලk. ඒවා 1946 ජනවාyෙT ®ලාn පyපාලනය යටෙR 7ල 

තRවෙය= පැවM බලාRමක ශYම කඳDරැ වලට වඩා වැü ෙවනසK ෙනාpය. 1945 J, *රකරැව= 214,000 කට 

වැü සංඛ}ාවK ඒවා හරහා ගම= කළහ.  ®ලාn කåමෙT උ√චතම අව4ථාෙ[ J එc යවන ලද ෙj 81

*රකරැව=ට 58 වග=MෙT 1(b) ෙකාටස අuව සාමාන}ෙය= වසර හයක *රදÏවමK අR dහ. ඔD= අතර SS 
වලට එෙරcව සට= වැòන, පfාn 7දහ4 කර ගැÜම සඳහා සහභා∆ ෙවන ලද රැ*යාu %PKM හPදාෙ[ cටG 

සාමා±කය= ද *Sයහ. 

හYරැ :රකරැව' 

 ,ද *රකරැව= é°බඳ 1929 ¬Üවා පfඥ&Mය ෙස#%යe ,7යනය %*= අපරාuමත කර ෙනාMbණ. 

න}ාqකව, යj රටK අRස= කර ෙනාM≤ණR ඒ රෙe *ය{ *රකරැව=ට පf9පMය o°= අාරKෂාව ලැ≤ë. 
ඒR ෙස#%යe ආz¶ව එය ගණ= ගRෙR නැත. ජයගÆහණෙය= පFව ඔD= තව òරටR Cúයන 3 K *ට 

Cúයන 4 K අතර ජ9ම= *රකරැව= තබාගRහ. බටcර හPදා %*= 7දහ4 කරu ලැπ, අාපF ෙස#%යe 

කලාප ෙවත එන ලòව නැවතR U.S.S.R. c ඈත නැෙගනcර පfෙ-ශයට éටමං කරන ලද ෙසා+දාòව= ඒ අතර 

dහ. 

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

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

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

Basic Books, 1974); Nikolai Tolstoy, Victims of Yalta (London: Hodder and Stoughton, 1977).
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 1947 මා9o මාසෙT J %යෙච4ලා[ ෙමාෙලාෙටා[ %*= ජ9මාuව= CúයනයK උද9පණය කරන ලදැq 
(7රවද} සංඛ}ාව 1,003,974 K %ය) සහ තවR 890,532 K %%ධ කඳDරැවල රඳවා *S=ෙ= යැq පfකාශ කෙΩය. 

ඒ දRත 7සා යj මතෙ(දයK ඇM %ය. උද9පණ Nåයාවúය සjÄ9ණ කර ඇතැq 1950 මා9o මාසෙT J 

ෙස#%යe ,7යනය පfකාශ කෙΩය. නPR මාu&ය සං%ධාන Nයා *SෙT ,ද *රකරැව= අවම වශෙය= 300,000 
K සහ éටරට *%+ වැ*ය= 100,000 K තවමR U.S.S.R. c *Sන බවq. 1950 මැq 8 වැ7දා ලKසjබ9n ෙj 

උද9පණ ෙමෙහ,j නැවRpම ගැන %ෙර#ධය දැKdෙTය. එc එක ෙ∫oවK dෙT ලKසjබ9n ජාMකය= අ¶ම 

වශෙය= 2,000 K පමණ තවමR ෙස#%යe ෙ-ශෙT cරp *„මq. ෙතාරoරැ ඉkyපR ෙනාNOම ඊට වඩා 

ò9දා=ත ඉරණමK වස= NOමK ද? කඳDරැ oළ පැවM ò•ට තRවය= සලක-J එය ෙබෙහ%= *ò%ය හැN 
dවq. 

 එක %ෙçෂ ෙකාCසමK (Maschke commission) d මැ•ෙක ෙකාCසම %*= පfකාශ කළ පyk ජ9ම= 

*රකරැව= Cúයනකට ආස=න සංඛ}ාවK ෙස#%යe කඳDරැ වල J Cය áයහ. එවැ7 අව4ථාවK, 4ටාú=ගÆෑ÷ 
c රo හPදාව %*= අ+ලාගu ලැπ ජ9ම= හPදාෙ[ *රකරැව= 100,000 K සjබ=ධෙය= දැKෙ[. එq= k% 

ගලවා ගRෙR 6,000 K පමණN. ජ9මාuව= හැෙර=නට 1947 ෙපබරවාy මාසෙT J k% ගලවා ග=නට සමR d 

ඉතාú ජාMකය= 60,000 K *Sයහ. (ෙj ස=ද9භෙT J ඒ සංඛ}ාව 80,000 K යැq Nයන දRත ෙබාෙහ# %ට 
ඉkyපR ෙවq). ඒ kනය ෙව-J ආපF පැCණ ඇRෙR ඒ ෙසා+දාòව= ෙවM= 12,513 K පමණK යැq ඉතාú 

ආz¶ව පfකාශ කෙΩය. ෙරාෙj7යාu සහ හංෙnyයාu ෙසා+දාòව= ද ,-ධයට පFව තම=ද එම තRවයට 

පRව ඇM බව ò‡හ. 1954 මා9o මස J, 4පාıඤ ‘අF+’ (Azul) ඒකකෙය= 4ෙ[√ඡා භටය= 100 K 

අවසානෙT J 7දහ4 කරu ලැ–ය. මැ=¯yයාෙ[ J *රකරැව= හැSයට ග=නා ලද 900,000 ක ජප= 
ෙසා+දාòව= ගැන සඳහ= ෙනාකර ෙj සමාෙල#චනය සjÄ9ණ කර=නට ෙනාහැNq. 

අකමැp අය 

 ර§ඳDjකරැව=ෙn %%ධ %ෂම d ජාMක සjභවය= ගැන සාරාංශ කරන NයමනයK කඳDරැ oළ 

පැවMෙTය: “®ලාn වල යj රටK 7ෙය#ජනය ෙව=ෙ= නැRනj, ඒ රට සැබැ%=ම පවM=නK ෙනාෙ[.” 

පfංශෙT වැ*ය=ද ®ලාn වල *රකරැව=ව *Sයහ. පfංශ රාජ} තා=Mñකය= ඔD=ෙn සහායට ඒම ඉතාමR 
ෙසC= *-ධ dෙTය. 

 නාe* අäවාසය යටතට පRෙව-J, ෙමාෙස+ (Moselle), බා-ර= (Bas-Rhin), සහ උe-ර= (Haut-Rhin) යන 

පfංශ ෙපෙද4 %ෙçෂ සැලN+ලට පR dහ: ඇ+ෙ44-ෙලාෙ9= (Alsace-Loraine) ඈදා ගැ 7ණ, ජ9මාuකරණය 
ෙකyණ, සහ නාe*කරණය පවා ෙකyණ. 1920-1924 අතර උපkන ල-දD= බලාRකාරෙය= හPදාවට බඳවා 
ගැÜමට 1942 J ජ9මාuව= Qරණය කළහ. ඇ+ෙ44 සහ ෙමාෙස+ වල තරැණ éyස අතර බóතරයK හPදා 

ෙ4වයට බැ»ෙම= වැළ… *S=නට හැN පමë= වෑයj කළහ. ,-ධය අවස= ෙව-J, ඇ+ෙ44වල හPදා 

කzඩායj %*එකK පැවMෙTය. ෙමාෙස+ වල තවR දාහතරK ද, *ය+ෙ+ම éyස 130,000 K dහ. “අෙ&ම 
ෙනාවන ෙල*=” (In Spite of Ourselves = Malgré-nous) යැq පfංශෙT හැî=ෙවන ලද ෙමම ෙසා+දාòව= අතy= 

ෙබාෙහ# ෙදෙනKව නැෙගනcර ෙපරPණ ෙවත යවන ලk. එc J ඔD=ෙග= 22,000 K Cය áයහ. 7දහ4 පfංශය 

(Free French) ෙවM= ෙj අPo තRව ය ගැන ෙස#%යe අäකාO= දැනගR %ට, ඔD= පfං ශ ෙසා+දාòව=ට 
ආරාධනා කෙΩ හPදාව අRහැර ය=නට Nයාq. එ%ට ඔD=ව නැවත 7යම පfංශ හPදාවට බඳවා ග=නවා යැq 

Nයා ෙපාෙරා=ò dහ. තRවය= ෙමානවා Dවද, ඇ+ෙ44-ෙලාෙ9= ෙවM= *රකරැව= හැSයට 23,000 ක éyසK 

ග=නා ලk; 1995 J පfංශ රජයට ෙදන ලද úéෙගාu වල සඳහ= සංඛ}ාව dෙT එයq. ෙj අය අතy= බóතරය 

ටැjෙබා[ c අංක 188 කඳDෙ9 අභ}=තර කට,o අමාත}ාංශෙය= (Ministerstvo vnutrennikh del -MVD) ක°= 
NKVD  නC= පැවෙතන ල-ද යටෙR  Pර ර§කව+ ඇMව තබා ග=නා ලk. තRවය= ක:ක dහ. ඔD= 

ම=දෙප#ෂණෙය= ෙප{නහ. kනකට ක{ පා= ගÆෑj 600 K පමණK ඔDනට ලැ≤ë. කැළෑ oළ ෙ4වය කර=නට 

බලාRමක කරන ලk. ආk කාûන ෙල*= d බාෙගට ෙපාළෙ[ écS අoපැළ වල වාසය කර=නට ඔDනට *-ධ 
%ණ. ෛවද} පහFකj ෙනාමැM %ය. ෙj මරණ කඳDරැ වú= පැන ය=නට සමR d ජනතාව ඇ4තෙj=o 

කෙΩ 1944 සහ 1945 වසර වල J අ¶ම වශෙය= ඔD=ෙn සගය= 10,000 K වR එc J Cය áය බවq. éයෙ9 

y®ෙලාe %*= %%ධ කඳDරැ වල *-ධ d මරණ සංඛ}ාව 10,000 K යැq ඉkyපR කරq, එයට ඔD=ව ෙගන 
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ය-J *-ධ d මරණ සංඛ}ාවR ඇoළR ෙවq.  J9ඝ සාක√ඡා වලට පFව, 1944 ájහානෙT J *රකරැව= 1,500 82

K 7දහ4 කර ඇ+±ය94 ෙවතට උද9පණය කරන ලk. ඇ+ෙ44-ෙලාෙ9= වú= පැCë ජනතාෙව= %ශාලතම 

සංඛ}ාව රඳවන ල-ෙ- ටැjෙබා[ c DවR, පfංශ *රකරැව= අඩ4*ෙT තබන, යj ආකාරයක %ෙçෂ උප 

ෙකාෙද[ ÚපR ර§සK වැ7, ෙවනR 4ථාන ද Mbණ. 

:5; 0<ධය සහ ජාpක 5rEpය 

 1939 සැ&තැjබ9 c J ජ9ම=-ෙස#%යe á%Fම අRස= NOම 7සා ෙකාC,74e පKෂ සෑෙහන 

සංඛ}ාවක කඩා වැ„ම *-ධ dවR, 4ටාú= %*= ෆැ‹4e-%ෙර#Ö පfMපRMය අRහැර දැ¨ම é°ග=නට ඒවාෙT 
සාමා±කය=ට ෙනාහැN %ණ. 1941 ≠7 22 වැ7දා ජ9මාuව= %*= ෙස#%යe ,7යනයට පහර Jම වහාම ඒ 

ෆැ‹4e-%ෙර#Ö පfMචාරය ය° NåයාRමක කරන ලk. ඊ ළඟ kනෙT ෙකාC=ට9= %*= ෙ9üෙය# සහ ෙටúගÆෑj 

මº= පë%ඩයK යැ[ෙ[ ෙස#%යe %&ලවය තාවකාúකව නවතා දම=නට කාලය පැCණ ඇතැq Nයාq. එෙ4ම 
ඔD=ෙn *ය{ ජවය ෆැ‹4eවාදයට එෙරc අරගලයට සහ ජාMක %PKMය සඳහා d ,-ධයට ෙයාද%ය ,o 

යැq Nයන ලk. අäවාසය යටෙR *Sන *ය{ම රටවල ෙකාC,74e පKෂ වහාම නැù *Sය ,o යැq ද 

පë%ඩෙය= NයැDë. එයාකාරෙය= ,-ධය අ?R ආකාරයක NåයාවK අRහදා බලන අව4ථාවK බවට පR%ය: 
එනj අ%ගR අරගලය සහ ceල9ෙn ,ද යා=තñණය කඩාක&ප+ NOමq. එc J අගෙය= වැü ගy+ලා 

කåමෙ[ද k,l කරගැÜෙj හැNයාව ෙපාෙරා=ò %ය. අ%ගR ෙකාC,74e කzඩායj වල ෙK=∏ය හද=නට 

පැරCúටy හPදා සං%ධාන ශKMමR කරන ලk. තRවය= සහ Õෙග#ල éc„j වා*දායක d අව4ථාවල J 

ඔD= සෑෙහන තරමකට කා9යKෂම d ගy+ලා බලකාය= හැÚහ. %ෙçෂෙය=ම 1942 = පF ∆Æ*ෙT සහ 
,ෙගා4ෙල#%යාෙ[, සහ 1943 = පFව ඇ+ෙ†7යාෙ[ සහ උoරැ ඉතාúෙT. වඩාRම සා9ථක අව4ථා වල J, 

ෙකාC,74eවාJ=ට බලය අ+ලා ග=නට ෙj ගy+ලා Nåයා 7සා ඉඩ පෑkණ. එෙ4ම අවශ} DවෙහාR *%+ 

,-ධයK ෙවත යා හැNයාව ද M≤ë. 

 ෙj නව මාවත ගැන පැහැkú උදාහරණයK ෙගෙන=ෙ= ,ෙගා4ෙල#%යාවq. 1941 වස=තෙT J ඔóෙn 

ඉතාú Cතñ පා9ශවය d ෙබÜෙට# Pෙසාû7ෙn සහායට එ=නට ceල9ට *-ධ %ණ. Pෙසාû7ෙn හPදා ∆Æ*ෙT 

J 8ඩා ඒR දැü ෙ4 කැපp *S හPදාවK %*= එKතැ= කරෙගන *Sන ලk. අෙ&f+ මාසෙT J ජ9මාuව=ට 
,ෙගා4ෙල#%යාවට මැkහR ෙව=නට *-ධ %ය. b«තාන} පැRතට නැ5රැ රජය ෙපරළන 8ම=තñණයN= 

නාeW=ට සහාය දKවන ලද ආz¶ව ෙපරළා Mbණ. 8ඩා ඒR අRදැ…j බóල ෙකාC,74e පKෂ ෙj රටව+ 

ෙදෙKම වසර ගණනාවK M4ෙ4 රහ*ගතව පැවoë. ¨ල= 4ෙට#üu%√ (Milan Stojadinouvić) සහ ඉෙය#= 

ෙමටැKසා4 (Ioannes Metaxes) යන ෙදෙදනාෙn අඥාදායක ෙර±ම වú= ඒවා තහනjව පැවMණ. 

 ෙපාò සට= %රාමෙය= පFව, ඉතාú, ≤+ෙnyයාu සහ ජ9මාuව= අතර ,ෙගා4ෙල#%යාව ෙබදා හැyණ. 

අ=ෙට පැෙවú√ (Ante Pavelić) %*= ෙමෙහයවන ලද දK‹ණාංශ අ=තවාJ උ4ටාෂා  (Ustasha) කzඩායම 

ෙකåාඒ‹යාෙ[ (Croatia) 4වාÖන රාජ}යK éc:ව=නට වෑයj කරන ලk. ඒR එq= *-ධ dෙT අපාQඩ වැ7 
ෙර±මයK 4ථාéත p ස9† වැ*ය= ඊට යටR කරෙගන ,ෙද[ව= සහ අc8z:කය= සõල ඝාතනයq. 

උ4ටාෂාට අවශ} dෙT ඔD=ෙn *ය{ %රැ-ධවාJ=ව oර= කර දම=නටq. ඒ 7සා ෙකåාඒ‹යාuව= බóතරයK 

පfMෙර#ධ ව}ාපාරයට බැ‚නහ. 

 1941 අෙ&f+ 18 වැ7දා ,ෙගා4ලා[ හPදාව යටR d පFව, පළPෙව=ම පfMෙර#ධ ව}ාපාරයK හැòෙ[ 

ක9න+ ඩා̧සා Cෙ∫ෙලා%√ (Draža Mihailović) වටා *S රාජාz¶ පාK‹ක 7ලධාO= %*7. Cෙ∫ෙලා%√ 

,ෙගා4ලා[ පfMෙර#ධ ව}ාපාරෙT අණ ෙදන 7ලධාyයා හැSයට පR%ය. අනoරැව ල=ඩනෙT *ට පවRවාෙගන 

යන %වා*ක ආz¶ෙ[ ,ද ඇමMවරයා ෙකyණ. Cෙ∫ෙලා%√ %*= ෙචe7K4 (Chetniks) යැ q හැî=ෙවන 
බóතරය ස9† ෙවM= හැෙදන ස9bයාෙ[ හPදාව 79මාණය කෙΩය. “ෆැ‹4eවාදෙT ආäපත}ෙය= රට 7දහ4 

කර ගැÜම සහ සමාජවාk %&ලවයK ඇර’ම සඳහා”  NයC= ජාMක %PKMෙT අදහසට ෙකාC,74eවාJ= 83

එකo ෙව=ෙ= 1941 ≠7 22 ෙව7දා ජ9මාuව= ආකåමණය කළ පFව පමë. U.S.S.R. c b«තාන} Cතñ පා9ශවය 

 Pierre Rigoulet, La tragédie de Malgré-nous: Tambov le camp des Français (Paris: Denoël, 1990).	82

 Vladimir Dedijer, Tito (New York: Simon and Schuster, 1953).83

320



ඈR ෙනාෙවන තරj òරකට රාජාz¶වාk ආz¶වට සහාය ෙද=නට ෙමා4ක[ වලට උවමනා DවR, තම=ට 
කැමM පාරක ය=නට හැN යැq Sෙට# oළ %çවාසයK Mbණ. ඒ 7සා ඔó %වා*ක රාජාz¶වාJ ආz¶වට 

පාK‹කRවය දැKpම පfMKෙ•ප කෙΩය. ඔD=ෙn ජනවා9áක පFbම 8මK DවR ෙසා+දාòව= බඳවා ග7C=

—Sෙට# ද ෙකåාඒ‹යාuෙවK %ය—1942 J ෙබා47යාෙ[ ගy+ලා පදනමK éc:ව=නට ෙකාC,74e පKෂපාQ 
නායකයා වැඩ පට= ගRෙRය. ෙකාC,74e ත9ජනය හPෙ[ Cෙ∫ෙලා%√ ෙත#රාගRෙR ජ9මාuව= සo: 

NOම සහ ඉතාú ජාMකය= සමඟ ස=ධානයK éc:වා ගැÜමටq. තRවය වචනෙT පyසමා&ත අ9ථෙය=ම 

අD+ ජාලයK බවට හැyණ. ජනවා9áක සහ ෙ-ශපාලන එkyවාkකj වú= ජාMක %PKMය සඳහා ,-ධය සහ 

*%+ ,-ධය CශYණය %ය. %ෙ-ශ හPදා %*= අäවාසෙT *Sන ස=ද9භයට ඒ *ය+ල ඇoළR %ය. එkyවාJ= 
oර= කර දම=නට සහ ජනගහනය ෙවත බලය පoරැව=නට ෙදපා9ශවයම වෑයj කර-J ෙදපැRත %*=ම 

සõල ඝාතන ගණනාවK සහ දරැl jෙ+√ඡ Nåයාව= *-ධ කරන ලk. 

 ඉMහාසඥය= ඇ4තෙj=o කර=ෙ= Cúයන 16 ක සම4ත ජනගහනෙය= Cúයනයකට SකK වැüෙය= 
මරණ *-ධ d බවq. වංශ ෙල*= ෙබJ පfචzඩRවය= දැKpෙj J9ඝ සjපfදායK පැවM සං4කෘMය oළ 7මK 

ෙනාමැM නGරැ ප°ගැÜj චකå දN=නට ලැbණ. එෙ4ම *රකරැව= සහ oවාල ලRතD=ව මරා දැ¨මR ෙවü 

තැ–මR *-ධ %ය. ෙකෙ4 Dවද ෙචe7K %*= කළ සõල ඝාතන සහ ෙකාC,74eවාJ= %*= කරන ලද සõල 
ඝාතන අතර ෙවනසK දැNය හැNq. ඕනෑම මධ}ගත අäකාyයK ගැන ෛවරෙය= *S ෙචe7K4—ෙබාෙහ# 

කzඩායj *SෙT Cෙ∫ෙලා%√ෙn පාලනෙය= éටතq—7යැï *SෙT ෙ-ශපාල7ක පදනමK මත ෙනාව 

වැüෙය= ජනවා9áක d සõල  ඝාතනෙTය. ෙකාC,74eවාJ=ෙn අරPl පැහැkúවම හPදාමය සහ 

ෙ-ශපාල7ක dහ. Sෙට#ෙn සහායකෙයK d මqෙල#වැ= ±ලා4 (Milovan Djilas) වසර ගණනාවකට පFව ෙමෙ4 
…ය: 

ෙචe7K4 හා එකopම ගැන ගjබදවැ*ය= අéට ò=න සමාවට කරැl ගැන අé ෙබාෙහාම අසoෙට= 

*Sෙය: ඔD=ෙn ෙගව+ G√චලා දා% සහ ෙවනR ප°ගැÜj වú= òK %î=න *-ධ ෙ[ යැq ඔD=ෙn 
bය පfකාශ කළා. Sෙට# හPd අව4ථාවක J ෙj ගැට{ව ඉkyපR Dණා, ඔó පහත ත9කය ඉkyපR 

කළා: අé ෙමc J ගjබද වැ*ය=ට අවෙබ#ධ කරව=න ඕන ඔD= ආකåමëකය= [7OKෂණය කර=න 

ෙමc J අවධානය ග=නා %kයට ෙචe7K යන වචනය වැරJම (රාජ…ය ,ෙගා4ලා[ පfMෙර#ධ 
සට=කාCයා) ෙවuෙව= “ආකåමëකයා” ෙයාදා ගැÜම] එKක එකo DෙනාR, අéR ඔD=ෙn 7වාස 

G√චලා දානවා Nයල, එතෙකාට ඔD= ඔD=ෙn cR ෙවන4 කර ගÜ%…මඳK පFබට p Sෙට# ඔóෙn 

cත හදා ෙගන ෙමෙ4 …ෙ[ය: “හා එෙහනj, අéට G{ව= එෙහ= ෙමෙහ= 7වසK නැRනj ගමK 

ඉඳ cටලා G√චලා දා=න.” පFව Sෙට# ඒ සඳහා 7යමය 78R කෙΩය, ඔó දැü 4ථාවරයK ගR 
7සාෙව=, එය ඉතාමR සරල QරණයK ෙල*= ෙප7ණ.  84

 1943 සැ&තැjබ9 මාසෙT J ඉතාúය යටR d පF ච9 + %*= Cෙ∫ෙලා%√ට සහාය ෙදනවාට වඩා 

Sෙට#ට සහාය Jෙj Qරණය, සහ 1943 ෙදසැjබ9 මාසෙT J Sෙට# %*= ‘%PKMය සඳහා ,ෙගා4ලා[ ජාMක 
ෆැ‹4e-%ෙර#Ö කD=*ලය’ (AVNOJ) éc:pමR 7සා ඔD=ෙn එkyවාJ=ට වඩා පැහැkú ෙ-ශපාලන වා*යK 

ෙකාC,74eවාJ=ට ලැbණ. 1944 අග සහ 1945 Pල J ෙකාC,74e පා9ශව %*= සjÄ9ණ ,ෙගා4ෙල#%යාව 

අරK ෙගන *Sයහ. ජ9මාuව= යටR ෙව=නට ළංෙව-J, පැෙවú√ සහ ඔóෙn හPදාව, ඔD=ෙn සහායකය=, 
සහ ඔD=ෙn පD+ සමඟ—*ය+ල එකo d %ට දස දහ4 සංඛ}ාවක ජනතාවK—ඔ4Sâය= ෙපරPණ බලා 

áයහ. †ලqබ9n (Bleiburg) c J ඔD= සමඟ 4ෙලාෙ[7යාu Fò Pරකරැව= සහ ෙමා=ෙටෙ=ෙගÆ# ෙවM= ආ 

ෙචe7K4 එකo dහ. එc J ඔD= *ය+ල=ම b«තාන} හPදා වලට යටR dහ. b«තාන} හPදාව ඔD=ව Sෙට# 

ෙවතට බාර ò=හ. 

 *ය{ ව9ග වú= ,o ෙසා+දාòව=ට සහ ෙපාú4 7ලධාO=ට ඔD=ෙn මරණය කරා රට හරහා සැතGj 

*ය ගණ= ඇ%ද යෑම බලාRමක ෙකyණ. 4ෙලාෙ[7යා ෙවතට ආපF ෙගන යන ලද 4ෙලාෙ[7යාu 

*රකරැව=ව ෙකාස[9˙ (Kočevje) අසල J 30,000 K පමණ මරා දැCණ.  පරාජය ලද ෙච e7K4ට N*දා 85

*රකරැව= ෙනාගR පKෂවාJ=ෙn ප°ගැÜj වú= වැළෙක=නට ෙනාහැN dහ. ෙමෙහ,ෙj අවසාන ,ගෙT J 

*-ධ d මරණ සහ oවාල ගැන bය8රැ %4තර N*වK දKව=ෙ= නැMව ෙබාෙහ# ස9bයාu ෙසා+දාòව=ෙn 

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

 Paul Garde, Vie et mort de la Yougoslavie (Paris: Fayard, 1992).85

321



අවසානය මqෙල#වැ= ±ලා4 ෙමෙ4 %4තර කෙΩය: ඩා̧සා Cෙ∫ෙලා%√ෙn හPදා කාzඩ සjÄ9ණෙය=ම %නාශ 
කරන දැPෙ= 4ෙල#ෙ[7යාuව=ට එයම *-ධ d කාලෙT J ම ය. ෙමා=ෙටෙ=ෙගÆ# ෙවත ආපó යාග=නට සමR 

d ෙ√S=K4 8ඩා කzඩායj ඔD= ò: bයකරැ කතාව සjÄ9ණෙය= ෙගනාහ. %&ලpය ජවය ගැන ෙගාඩK 

කතා කරන ජනතාවට DවR, එය මහා දරැl *cනයK වෙn, ඒ ගැන N*ෙවK නැවත කතා ෙනාකළහ.”  86

අ+ලා ගR පFව ඩා̧සා Cෙ∫ෙලා%√ව න¶ මඟට ෙගන යන ලòව, මරණ දÏවම Q=ò p 1946 ≠ú 17 වැ7දා 

ෙවü තබා මරා දැPë. ඔóෙn “න¶ෙ[ J” Cතñ පා9ශ%ක හPදා වú= එවන ලද %%ධ 7ලධාO= ඔó 

ෙවuෙව= ඇ*= ò: සාK‹ ඉkyපR කර=නට ඉkyපR dවR ඔD=ට අව4ථාවK ලබා ෙනාò7.  ,-ධෙය= 87

පFව 4ටාú= ඔóෙn ද9ශනය වරK Cෙල#වැ= ±ලා4 සමඟ ෙබදාගRෙRය: “ÕC පfෙ-ශයK අäවාසය 
කරග=නා ඕනෑම අෙයK හැම %ටම ඔóෙnම d සමාජ කåමයK එc බෙල= පනවq.” 

 ,-ධය අවසාන d %ට, ∆Æක පfජාව ද පRව *SෙT ,ෙගා4ලා%යාuව= වැ„ *S තRවය තරjම සමාන d 

තRවයකටq. 1940 ෙනාවැjබ9 2 වැ7දා, ඉතාúය %*= ∆Æ*ය ආකåමණය කර kන Ncපයකට පFව, 1936 J *ට 
*රගතව *S, ∆Æක ෙකාC,74e පKෂෙT (KKE) ෙ+කj d Üෙක#4 සැකyයාü4 (Nikos Zachariadis), අ% ග=න 

යැq කැඳpමK 78R කෙΩය: “∆Æක ෙ-ශය දැ= 7යැï *S=ෙ= Pෙසාû7ෙn ෆැ‹4eවාදෙය= ජාMක %PKMය 

සඳහා කරන ,-ධයකq…හැෙම#ම තම තම=ෙn තැ=වලට යා ,oq, සහ හැෙම#ම සට= වැkය ,oq.”  නPR 88

ෙදසැjබ9 7 වැ7දා පාතාල මධ}ම කC:ව %*= ෙj Qරණය පfçන කරන ලk. ඒ අuව ෙකාC=ට9= %*= 

ෙරකෙම=දාරැ කරන 7ල මතයට , එනj %&ලpය පරාජකවාදයට, KKE නැවත áයහ. 1941 ≠7 22 දා F%ෙç& 

ෙල*= ආපF හැOම දN=නට ලැbණ: “ෙස#%යe ,7යනෙT ආරKෂාව සඳහා සහ %ෙ-∞ය ෆැ‹4e 

අäරාජ}වාදය ෙපරළා දමන අරගලය” සඳහා සං%ධානය ෙව=න යැq KKE ඔD=ෙn සට=කා¨=ට 7යම කළහ. 

 ෙකාC,74eවාJ=ට රහ*ගත කට,o සjබ=ධ අRදැ…j හැම%ටම QරණාRමකව පැවMෙTය. 1941 ≠ú 

16 වැ7දා, අෙනK රටවල *Sන ඔD=ෙn සගය= ෙ4 ම, ∆Æක ෙකාC,74eවාJ= ‘%PKMය සඳහා ජාMක 

ශYCකය=ෙn ෙපරPණ’ (Ergatiko Ethniko  Apelevheriko  Metopo  -EEAM) éc:වා ගRහ. එය වෘRQය සCM 
oනක සjබ=Öකරණ සං%ධානය dෙTය. සැ&තැjබ9 27 වැ7දා ඔD= පKෂෙT ෙ-ශපාලන හ4තය වන EAM 

(Ethniko Apelevheriko Metopo) éc:වන ලk. 1942 ෙපබරවාy 10 වැ7දා 'ජාMක %PKMය සඳහා d ජනතාවෙn 

හPදාව’ (Ellinikos Laikos Apelevtherotikos -ELAS) 79මාණය කරන ලද බව දැuj ò=හ. 1942 මැq ෙව-J පළP 
ELAS  පාK‹කය= අO4 ෙව? ෙය#„4 (තනා*4 Kලාරා4) (Ares Velouchiotes) නමැM *ය 7දහස ෙවuෙව= 

පfත}ාඛානයK අRස= කරන ලද අRදැ…j ඇM සට=කාCයාෙn නායකRවය යටෙR වැඩ කරC= *Sයහ. 

එතැ= පට= ELAS සංඛ}ාව වැü ව9ධනය ෙව=නට පට= ගැ7ණ. 

 එකම හPදා පfMෙර#ධ ව}ාපාරය ELAS  පමණK ෙනාpය. ජාMක ∆Æක පfජාත=තñවාJ ,7යනය (Ethnikos 
Demokratikos  Ellinikos  Syndesmos  -EDES) 1941 සැ&තැjබ9 මාසෙT  J ෙසා+දා òව= සහ yප†úක= *%+ 

වැ*ය= %*= 79මාණය කර Mbණ. තවR පfMෙර#ධ සට=කා¨= කzඩායමK නැෙප#úය= ෙස9වා4 

(Napoleon Zervas) නමැM %ශYාම ලR ක9න+වරයා %*= හදා Mbණ. 1942 ඔKෙත#බ9 මාසෙT J ජාMක සමාජ 
%PKM ව}ාපාරය (Ethniki Kai Koiniki Apelevtherosis -EKKA) නC= ෙතවැ7 සං%ධානයK ක9න+ üCMñ සෙරා4 

(Dimitri Psarros) යටෙR පට= ගැ7ණ. ෙj *ය{ සං%ධාන හැම %ටම එNෙනකාෙග= සට=කා¨= තම පැRතට 

බඳවා ග=නට වෑයj කරC= *Sයහ. 

 එනPR ELAS c සා9ථකRවය සහ ශKMය 7සා ෙකාC,74eවාJ= ඔD=ෙn නායකRවය අෙන8R සෑම 

අ%ගR පfMෙර#ධ කzඩායමK මත පනවන අෙ&Kෂාෙව= ,o dහ. ඔD= EDES පාK‹කය=ට Ncප සැරයK 

පහර ò=හ. එෙ4ම EKKA  ෙවතට ද පහර Jෙම= අනoරැව ඔD=ට ෙමෙහ,j නවRවා ය° කzඩායj 

හදාග=නට *-ධ %ය. 1942 අග J é=¶4 (Pindus) ක‚වැSය පාPල d බටcර ෙතසැú c J EAM %*= අ+ලා 
ග=නා ලද කලාපයK මැ-ෙ- (EAM අRහැර áය ලද) ෙjජ9 ¬. ෙකා4ෙටාGෙලා4 (Kostopoulos) සහ ක9න+ 

4ෙටෆාෙනා4 සැර§Á4 (Stefanos Sáráfis) %*= පfMෙර#ධ ඒකකයK éc:වන ලk. ELAS  ඔD=ව වටකර පලා 

 Djilas, Wartime, pp. 452-453.86
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ය=නට අසමR d සහ ඔD=ෙn පැRතට එකo ෙනාd *ය+ල=වම ඝාතනය කරන ලk. *රකරැෙවK හැSයට 
ගැෙනන සැර§Á4 අවසානෙT J ELAS ඒකකෙT නායකRවයට බාර ග=නට එකඟ %ය. 

 ∆Æක පfMෙර#ධ ව}ාපාරයට සහාය ෙද=නට පැCණ *S b«තාන} 7ලධාO= ELAS පfධාÜ=ට *R කරදර ඇM 

කර=නK %ය. ඔD= *oෙ[ b«තාන}ය= %*= රාජාz¶ව නැවත éc:ව=නට තැR කරා% Nයාq. ඒR අO4 
ෙව? ෙය#„4 ෙමෙහයවන හPදා කාzඩ සහ KKE  අතර දැKම oළ ෙවනසK පැ වMණ. áÆෙය#á4 සා=ෙට#4 

(Giorgis Santos) %*= ෙමෙහයවන ලද KKE ට උවමනා dෙT ෙමා4ක[ වú= එන 7ල මාවත d ෆැ‹4e-%ෙර#Ö 

ෙපාò ස=ධානයK අuගමනය NOමටq. b«තාන}ය=ෙn Nåයා ෙමාෙහාතකට වා*දායක p Mbණ. ම=ද, 1943 ≠ú 

මාසෙT ඔD=ෙn හPදා 7ෙය#±තය= %*= පfධාන  තරඟකරැව= o=ෙදනා ලවා á%FමK අRස= කරව=නට 
එකඟ කරවාෙගන M≤ë. ඒ කාලෙT J ELAS c 18,000 K G-ගලය= *Sයහ, EDES c 5,000 K සහ EKKA c 

1,000 K පමණ *Sයහ. 

 1943 සැ&තැjබ9 8 වැ7දා ඉතාúය යටRpම 7සා තRවය Kෂëකව ෙවන4 කරන ලk. ජ9මාuව= %*= 
EDES ෙවත පfචzඩ පfහාරයK kයR කළ %ට පKෂ සෙහ#දරRවෙT ඝාතනයK පට= ගැ7ණ. EDES සහPú= 

%නාශ කරන ත9ජනයK ෙගෙනC= පලා ය=නට *-ධ d ගy+ලා කzඩායම %ශාල ELAS ෙ4නා වලට Póණ 

ò=හ. EDES ට සහාය Jම අR හy=නට KKE නායකRවය Qරණය කෙΩ එq= b«තාන} පfMපRMය 8මKෙ[දැq 
Nයා ෙසායා බලu éëසq. kන හතරK Gරා පැවM සට= වú= අනoරැව ෙස9වා4ෙn නායකRවය යටෙR d 

පKෂවාJ= වටලෑෙම= ගැලp පලා ය=නට සමR dහ. 

 පfධාන ,-ධය ඇoළත පැවM *%+ ,-ධය ජ9මාuව=ට මහR වා*යK අR කෙΩය. ඔD= පfMෙර#ධ 

කාzඩ එN= එක යටR කරග=නට සමR dහ.  එc J Cතñ පා9ශවය= *%+ ,-ධය නවRවන වෑයම පට= 89

ගRහ. 1944 ෙපබරවාyෙT J ELAS සහ EDES අතර සට= නැවMණ. ඔD= &ලාකා (Plaka) වල J එකඟතාවයK 

අRස= කළහ. ඒ එකඟතාවය පැවMෙT Sක කලකට පමë; සM Ncපයකට පFව ELAS %*= ක9න+ සෙරා4 

ෙn EKKA හPදාවට පහර ò=හ. දව4 පහකට පFව ඔóව පරාජය කර *රකරැෙවK හැSයට අ+ලා ගැෙනන ලk. 
ඔóෙn 7ලධාO= ඝාතන dහ; සෙරා4ෙn cස ගසා දමන ලk. 

 ෙකාC,74eවාJ=ෙn Nåයා පfMෙර#ධ ව}ාපාරෙT ජවය bî=නට ෙ∫o %ය. එෙ4ම EAM අවනj≤වට පR 

ෙකyණ. පfෙ-ශ Ncපයක EAM  ෙවත පැවM -ෙ[ෂය ෙකාතරj දැü Dවාදැq NයෙතාR පfMෙර#ධ සට=කා¨= 
Ncප ෙදෙනK ජ9මාuව= %*= හදන ලද ආරKෂක ෙ4නා වලට බැ‚නහ. කqෙර# c %වා*ක ∆Æක රජය හා 

එකoව කට,o කර=නට ELAS  එකඟ ෙවන ෙතK *%+ ,-ධය 7මා dෙT නැත. 1944 සැ&තැ jබ 9 c J 

ෙය#yෙය#4 පපා=ඩ¸ෙය# (Georges Papandreou) %*= PලFන ග=නා ජාMක එකPoෙ[ රජයට සාමා±කය= 

හැSයට EAM-ELAS සාමා±කය= හයෙදෙනK එකo dහ. සැ&තැjබ9 2 වැ7දා ජ9මාuව= ∆Æ*ෙය= ඉවRව ය-J, 
ELAS ඔD=ෙn හPදා කාzඩ ෙපලපÜ*ය (Pelopnnese) අ+ලා ග=නට යවන ලk. එc ආරKෂක හPදා කාzඩ 

වලට 4ÀM ෙව=නට හැම %ටම ඔD=ෙn පාලනයට නo ෙනාp ඉ=නට එෙතK කාලයK සමRව M≤ë. අ+ලා 

ගැෙනන *ය{ නගර සහ ගjමාන සඳහා “දÏවම” Jම *-ධ dහ. ෙමúගාලා (Meligala) c éyC, ගැහැl, සහ 
දරැව= 1,400 K සමඟ ආරKෂක හPදා කාzඩවල 7ලධාO= සහ 7ල ෙනාලR 7ලධාO= 50 K පමණ ඝාතනය 

කරන ලk. 

 දැ= EAM-ELAS ෙහජම7ෙT ගමනට බාධා කරන N*වK නැM බවK ෙපÜ áෙTය. ඒR, ඔKෙත#බ9 12 
වැ7දා ඇතැ=4 7දහ4 කර ගැ7ණ. පOය4 (Piraeus) c *S b«තාන} හPදා 7සා එය ගy+ලා පාලනෙය= 

ගැලDණහ. ස=ධාන ආz¶ෙ[ තැනK ලබාගත ,oද ය=න ගැන 7ç ත ෙනාd KKE නායකRවය තම ශKMය 

ෙප=වන වෑයමK එc J ෙනාෙගන *SෙTය. ELAS  %*= ආz¶ව ඉ+ලා *S පyk %Fරැවා හැOම ෙනාකළ 

ෙහq=, අය74 ෙසnෙවා4 (Iannis Zegvos) නැමM ෙකාC,74e කෘ‹කා9Cක ඇමMවරයා ඉ+ලා *SෙT *ය{ 
රාජ} හPදාව= ද තහනj කළ ,oq Nයාq. ෙදසැjබ9 4 වැ7දා ELAS  Pර කzඩායමK ඇතැ=4 නගරයට 

ඇo+ p එc රාජ} හPදාව සමඟ සට= කෙΩය. ඊ ළඟ kනෙT J, සjÄ9ණ අගuවර 20,000 N= ශKMමRව 

*S ELAS හPදාව යටතට වැ„ *Sයහ. ඒR b«තාන}ය= 4¡ර ෙල*=, අමතර හPදා එනoරැ ෙනාසැû *Sයහ. 
ෙදසැjබ9 18 වැ7දා ELAS නැවතR එéර4 (Epirus) c *S EDES ෙවත පහර ò=හ. එෙ4ම ඒ අව4ථාෙ[ J ම 

රාජ} පාK‹ක %ෙර#Ö ෙ+ හලන ව}ාපාරයK kයR කළහ. 

 The ELAS falsely accused the EDES of having signed an agreement with the Germans.89
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 පfහාරය පැMර යා ෙනායන ෙල*= වළKවා ග=නට හැN%ය. වාNසා (Varkiza) c J පැවRd සාක√ඡා වල 
J ෙකාC,74eවාJ= අ% අRහyන සාම á%FමK සඳහා එකඟ dහ. සාම á%Fම ෙබාරැවට මවා පාන ල-දK 

dෙTය. ෙකෙ4 Dවද අ% සහ ෙවü උzඩ %ශාල ෙතාගයK පfෙ[සC= සඟවා තැbණ. වාNසා ෙකා=ෙ-* 

පfMKෙ•ප කළ පfධාන ,ද නායකය= අතy= එK අෙයK d අO4 ෙව? ෙය#„4, *යයK පමණ éyසK සමº= 
පාK‹කය= ෙවත නැවත එකo dෙTය. අ%ගR අරගලය එc *ට ká= kගටම ෙගන යෑෙj බලාෙපාෙරාRoෙව= 

ඔD= ඇ+ෙ†7යාවට මාරැ dහ. පF දවසක J EAM-ELAS පරාජයට ෙ∫o ෙමානවා දැq %මස-J ෙව? ෙය# „4 

අවංකව උRතර ò=ෙ=ය: “අé අවශ} තරj පfමාණයK C7F= මැරැෙ[ නැහැ. ∆Æ*ය Nයන හතරමං හ=kය 

ගැන ඉං∆ÆW= දැü අවධානයK ෙයාP කරC= *SෙT. අé ඔD=ෙn යහ{ව= ඔKෙකාම මරා දැPවා නj, ඔD=ට 
ෙගාඩබc=න %kයK නැMෙවලා යනව. හැෙම#ම මාව හ‚=ව=ෙ= ඝාතකෙයK Nයල—අෙ& හැS එෙහමq. 

%&ලව සා9ථක ෙව=ෙ= ගංඟා ෙ+ වú= රo ෙවලා ගලා ය-J %තරq. මuෂ} ව9ගයාෙn සjÄ9ණRවය සඳහා 

වෑයj කර-J ෙ+ හල=නට *-ධ ෙවනව.”  KKE වú= ෙනරපා දමා kන Ncපයකට පFව ෙතසැú c J 1945 90

≠7 *-ධ d සටනක J ෙව? ෙය#„4 Cය áෙTය. EAM-ELAS පරාජය 7සා ෙකාC,74eවාJ= සහ ඔD=ෙn Cතñ 

පාK‹කය= ෙවත -ෙ[ෂය දKවන නව ර§+ලK පැවMර áෙTය. පැරාCúටy කzඩායj %*= සට=කා¨ 

කzඩායj ඝාතනය කරන ලk. එෙ4ම තවR ෙබාෙහාමයK *රගත කරන ලk. නායකය= බóතරයKව ÚපR 
ෙවතට éටමං කර යවන ලk. 

 ඩකා[ (Dachau) ෙවතට éටමං කරන ලòව *S KKE c මහ ෙ+කj d Üෙක#4 සැකyයාü4 1945 මැq 

මාසෙT J ජ9ම7ෙය= ආපF පැCණ *SෙTය. ඔóෙn පළP පfකාශය KKE පfMපRMය පැහැkúව 7ෙ[දනය කරන 

ලk: “එKෙක# ජාMක %PKMය සඳහා EAM  අරගලෙT අවසාන පfMඵලය ෙව=ෙ=  ∆Æ *ෙT ජනතාවෙn 
පfජාත=තñවාදයK éc:pෙම=, නැRනj Mb√ච අ=Mම ෆැ‹4eවාk රාජාz¶ ආඥාදායකRවය වැ7 ආකාර ඒR 

ඊටR වඩා දැü ෙර±මයකට අé නැවත යා%.” ,-ධෙය= %ඩාවට පRව *S ∆Æ*ය අවසානෙT J සාමය 7KM 

%î=නට ෙනාහැN තRවයක *Sනවා යැq ෙපÜ áෙTය. ඔKෙත#බ9 මාසෙT J හRවැ7 පKෂ ෙකාංගÆසය 
සැකyයාü4ෙn ෙය#ජනාව සjමත කළහ. පළP අkයර dෙT b«තාන} හPදා éටRකර ගැÜමq. 1946 ජනවාy 

මාසෙT J U.S.S.R. %*= ∆Æ*ය ගැන උන=òවK ඇM බව ෙප=වC=, b«තාන}= එc *„ම රටට ත9ජනයK යැq 

එKසR ජාQ=ෙn ආරKෂක කD=*ලෙT ර§4pමක J Nයා *Sයහ. 1946 ෙපබරවාy 12 වැ7දා ළඟ එන 
මැMවරණෙT J ෙකාC,74eවාJ= පරාජය pම අ7වා9ෙය=ම *-ධ ෙවන ෙලසN= ෙපÜ M≤ë. ච=ද පfකාශ 

NOෙම= වැළ… *S=න යැq NයC= KKE %*= ,ෙගා4ලා%යාu ෙකාC,74eවාJ=ෙn සහාය ඇMව කැර§+ලK 

සං%ධානය කෙΩය. 

 1945 ෙදසැjබ9 මාසෙT J KKE  මධ}ම කC:ෙ[ සාමා±කය= %%ධ බ+ෙnyයාu සහ ,ෙගා4ලා%යාu 
7ලධාO= හPp Mbණ. ඇ+ෙ†7යා, බ+ෙnyයා, සහ ,ෙගා4ෙල#%යා යන රටව+ මධ}4ථාන හැSයට භා%තා 

කරත හැN යැq ∆Æක ෙකාC,74eවාJ=ට සහMක කරන ලk. ෙj රටව+ වලට ඔD=ෙn oවාල ල-දD= සමඟ 

පලා යC=, සැප,j සහ ෙවü උzඩ ෙතාග ව9ධනයටR සහ ය° කzඩායj සක4 කරග=නටR, වසර oනකට 
වැü කාලයK ඔD=ෙn හPදා කාzඩ එෙ4 ඒ රටව+ ෙයාදා ග=නා ලk. ෙj æදානj කරන ල-ෙ- ෙමා4ක[ 

පfධානRවෙය= ෙල#කය Gරා පැMර පැවM ෙකාC,74e පKෂ එකo කරන ෙකාC,74e ෙතාරoරැ b,ෙර#ව 

(ෙකාC=ෙෆ#j) 79මාණෙය= මාස Ncපයකට පFවq. ∆Æක ෙකාC,74e නැù *„ම ෙස#%යe ,7යනෙT නව 
පfMපRM සමඟ සjÄ9ණෙය= ගැලෙපන ෙල*= *ò p M≤ë. 1946 මා9o 30 වැ7දා KKE %*= ෙතවැ7 *%+ 

,-ධයK පට= ෙගන ඇතැq 7ෙ[දනය කෙΩය. පළP පfහාරය එ=ෙ= 1946 ඔKෙත#බ9 28 වැ7දා éc:වන ලද 

පfජාතා=Mñක හPදාෙව7 (Democratic Army -AD). එය ෙමෙහයවන ල-ෙ- ජනරා+ මා9ෙකා4 වÁයාü4 (Markos 
Vafiadis) %*7. එය kග හැ රැෙ= ද කවදR kග හැෙරන %ලාසයටමq: ෙපාú4 4ථාන වලට පහර ෙදන ලk, 
ඒවාෙT *SයD= මරා දැCණ, පලාෙR පfධාන G-ගලය=ට ෙවü තබන ලk. KKE %*= %වෘතවම එවැ7 Nåයාව= 

oළ 1946 වසර Gරා 7යැ{නහ. 

 1947 වසෙ9 P+ මාස NcපෙT J ජනරා+ වÁයාü4 *ය ෙමෙහ,ම QවŒ කෙΩය. ගjමාන ò*j ගණනකට 
පහර J *ය ගණනක ගjබද වැ*ය= ෙවü තබා මරා දැPෙ[ය. බලාRකාරෙය= බඳවා ගR අයෙග= AD 

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

Arnold Rigos (New Rochelle, N.Y.: Caratzas Brothers, 1978). The author seems to have known the leader well, from his student days to 
his time as a lawyer in Athens.
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පKෂෙT සාමා±කRවය éj– M≤ë.  සහෙය#ගය දැKpම පfMKෙ•ප කළ ගjවැ*ය= දරැl දÏවj වú= òK 91

%=ඳහ. මැ*ෙඩ#7යාෙ[ එක ගමK F%ෙçෂ ෙලසN= බැට කන ලk: ෙගව+ හත°4 අටK G√චා දැ¨ය. éyC 

ෙදාෙළා4 ෙදෙනK, ගැහැl හය ෙදෙනK සහ අRදරැව= ෙදෙදෙනK මරා දැPë. 1947 මා9o වú= පFව 

නගරසභා නායකය=ව සහ පැ%-ද=ව කåමාu”ලව oර= කරu ලැ–ය. මා9o මාසය ෙව-J සරණාගතය= 
සංඛ}ාව 400,000 K p *Sයහ. 1ෂණෙT පfMපRMයට පfM1ෂණය Pණ ගැ*ණ. වාමාං¤ක ෙකාC,74eවාJ 

සට=කා¨=ව අෙනK පැRතට දK‹ණාංශ අ=තවාJ= %*= මරා දම=නට පට= ගRහ. 

 ෙබ+ෙnÆ÷, පfාn, සහ ෙමා4ක[ සංචාරයN= පFව 1947 ≠7 මාසෙT J “7දහ4” ආz¶වK හැJම 

7සැකවම *òෙවන බව සැකyයාü4 දැuj ò=ෙ=ය. Sෙට# %*= වසර Ncපයකට ෙපර ගR මා9ගෙTම ඔD=ට 
ද ගම= කර=නට හැN යැq ∆Æක ෙකාC,74eවාJ= %çවාස කරන ලද බවK ෙප7ණ. ආz¶ව 7ල වශෙය= 

79මාණය dෙT ෙදසැjබ9 මස J ය. ඔD=ෙn හPදාෙව= බඳවා ග=නා ලද 4ෙ[√ඡා භටය= 10,000 K 

,ෙගා4ලා%යාව සපයන ලk.  ෙමම පfජාත=තñවාJ හPදාවට සහාය Jම ෙකාතරj වැදගRදැq Nයන වා 9තා 92

ගණනාවK බා+ක= é°බඳ UN %ෙçෂ ෙකාCසම %*= සඳහ= කරq. 1948 J Sෙට# සහ 4ටාú= කැã යාම 

∆Æක ෙකාC,74eවාJ=ට ඍ—වම බලපෑෙ[ය. **රය දKවා Sෙට# *ය ආධාර සැපŸම කරෙගන áයR, ඔó 

පFබ*=නට ද පට= ගRෙRය. එය අවස= dෙT මාqj වසා දැ¨ෙම7. 1948 ájහානෙT J ∆Æක ආz¶ව 
දැවැ=ත පfහාරයක ෙයJ *Sන %ට, ඇ+ෙ†7යාෙ[ නායකයා d එ=ව9 ෙහාKසා (Enver Hoxha) ද ඔóෙn රෙe 

මාqj වසා දැ¨ය. ∆Æක ෙකාC,74eවාJ= තවR වැüෙය= óදකලා dහ. පKෂය ඇoළත මතෙ(ද වැü dහ. 

1949 අෙග#4o ෙතK සට= පැවMණ. ෙබාෙහ# සට=කා¨= බ+ෙnyයාව ෙවත පලා áයහ. ඔD= එතැ7= 

නැෙගනcර ,ෙර#පයටR, %ෙçෂෙය=ම රැෙj7යාව සහ U.S.S.R. බලා áයහ. උ4ෙබN4තානෙT අගuවර d 
ටා•කැ=e (Tashkent) ෙවතට 7,500 ක ෙකාC,74eවාJ= ඇo{ව, සරණගාතය= දහ4 ගණනK é%*යහ. 

ෙමම පරාජෙය= පFව %වා*ක d KKE ‘-ධකරණ ගණනාවකට Póණ ò=හ. 1955 තරj පF කාලයක J DවR 

සැකyයාü4ට පාK‹ක සහ %ෙර#Ö පා9ශව අතර ඉතා දරැl ගැ:j Mbණ. ඒවා ෙකාතරj M≤ෙ=ද යR වරK 
ෙස#%යe හPදාවට මැkහRෙව=නට පවා *-ධ %ය. එc J *ය ගණනK Cය áයහ.  93

 1946-1948 කාලෙT පැවM *%+ ,-ධෙT J, ∆Æක ෙකාC,74eවාJ= ඔD= පාලනය කළ ෙපෙද4වල වයස 

oෙ= *ට දාහතර දKවා d *ය{ දරැව= ගැන වා9තා තබාගRහ. 1948 මා9oෙ[ J ෙj දරැව= මාqjබඩ 
පfෙ-ශ වලට එ්කරා∞ කර, හාර ප=දහසක සංඛ}ාවK ඇ+ෙ†7යා, බ+ෙnyයා, සහ ,ෙගා4ෙල#%යා යන රටව+ 

වලට ෙගන යන ලk. ගjවැ*ය= දරැව=ව කැළෑවල සඟවC= ආරKෂා කරග=නට වෑයj කළහ. ඔD= Póණ 

පාන බාධා ෙකාතරj Mbයද, රo 8රැස සං%ධානය ඔD=ෙn සංඛ}ාව 28,296 K යැq ගණ= බල=නට සමR 

dහ. 1948 ájහානෙT J Sෙට# සහ ෙකාC=ෙ≈j අතර කැã යාම පැහැkúව දN=නට හැNෙව-J, ∆Æක ආz¶ව 
%*= ෙබාෙහ# ෙසq= %ෙර#ධය දැKdවද ,ෙගා4ෙල#%යාෙ[ *S 11,600 K d දරැව= සංඛ}ාව 

ෙචෙකා4ෙල#වැNයාව, හංෙnyයාව, රැෙj7යාව, සහ ෙප#ල=තය ෙවතට මාරැ කර යවන ලk. 1948 ෙනාවැjබ9 

17 ෙව7දා එKසR ජාQ=ෙn මහා සංගමෙT ෙතවැ7 රැ4pෙj J ∆Æක දරැව= ඉවR NOම é°බඳ දැü ෙ4 ෙහළා 
දැ…මK සjමත කරන ලk. එය සහ එයට පFව එනන ලද UN  ෙය#ජනා N*වK තවමR é°oර ෙනාමැMව 

පවQ. ම[bෙj J ලැෙබනවාට වැüෙය= Féy තRවය= යටෙR ඒ දරැව= රඳවා *Sනවා යැq අස+වැ* 

ෙකාC,74e ෙර±ම %*= පfකාශ කළහ. එෙ4ම éටමං NOම මාu&ය ෙමෙහ,මK dවා යැq ද Nයන ලk.  94

 ඒR දරැව= බලාRකාරෙය= éටමං NOම 1Mෙය= PFපR කරවන තRවය= යටෙR *-ධ pම සැබෑ 

තRවය %ය. හාමත සහ වසංගත දැü ෙ4 පැවMණ. දරැව= අතර ෙබාෙහාමයK සරලවම Cය áයහ. “දරැව=ෙn 

ගjමාන” වල එකට තබන ලද ඔD=ෙn සාමාන} අධ}ාපනයට අමතරව ෙ-ශපාලන පාඨමාලා ද ඇoළR ෙකyණ. 

වයස දහoෙ= J ඔD=ව කjකරැ වැඩ ෙවuෙව= සහ හංෙnyයාෙ[ හාචැn (Hartchag) පfෙ-ශෙT ව®රැbj 
පfMසං4කරණය වැ7 අWරැ ක9තව}ය= සඳහා බලාRකාරෙය= ෙයද%ණ. ෙකාC,74e නායකය=ෙn අරPණ 

dෙT භKMමR සට=කා¨ නව පරGරK තැÜමq. ඒR ඔD=ෙn වෑයj අසා9ථක dහ. ෙකා=4ත=Mනqã4 

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

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

 Nikos Marantzidis, “La deuxième mort de Nikos Zachariadis: L’itinéraire d’un chef communiste,” Communisme, nos. 29-31, (1992).93

 UN Special Commission on the Balkans, The Greek Question at the UN General Assembly (New York: United Nations, 1950).94
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නැමM එක ∆Æක ජාMකෙයK 1956 J හංෙnyය= පැRෙත= ෙස#%යe ,7යනයට එෙරcව සට= කර-J Cය 
áෙTය. තවR අය බටcර ජ9ම7යට පලා ය=නට සමR dහ. 

 1950 *ට 1952 දKවා ආපF ∆Æ*ය ෙවත ය=නට අවසර ලැ≤ෙz දරැව= 684 කට පමë. 1963 J දරැව= 

4,000 K පමණ (ඔD= සමහර ෙදෙනK ෙකාC,74e රටවල J ඉéද *Sයහ) %ගාCක කරන ලk. 1980 ගණ= 
Pල J ෙප#ල=තෙT %æ ∆Æක පfජාව හාර ප= දහසK තරj dහ. ඉ= සමහර ෙදෙනK සාමáÆය (Solidarity) 
වෘRQය සCMෙT සාමා±කය= dහ. ඔD=ව 1981 ෙදසැjබ9 හ‚=වා ෙදන මාෂ+ 7Mෙය= පFව *රගත කරන 

ලk. 1989 J පfජාත=තñවාJකරණය ෙහාî= ෙකO යන අතෙ9 J තවමR ෙප#ල=තෙT වාසය කරC= *S හාර ප= 

දහසක ∆Æක ජනතාව ආපó ම[bම බලා áයහ. 

 රැ*යාෙ[ ශතක ගණනාවK පkං ව *S ∆Æක පfජාව PúuGටා දම=නට 4ටාú= ගR වෑයම සමඟ 

පරාජයට පR ∆Æක ෙකාC,74eවාJ=ට දැKෙවන උlFj é°ගැÜම අරැම ෙලසN= ෙවන4 ෙවq. 1917 J 

ෙක#සස4 සහ ක{ Póද යාබදව ෙබාෙහ# %ට ෙස#%යe ෙ-ශෙT ∆Æක සjභවෙය= ,o dව= 500,000 සහ 
700,000 අතර සංඛ}ාවK දN=නට ලැbණ. 1939 ෙව-J ඒ සංඛ}ාව 410,000 දKවා අ¶ p M≤ෙz “අ4වාභා%ක” 

මරණ 7සq. එය සංකåමණය ෙනාpය. 1960 ෙව-J óò 177,000 K පමණK ඉMy p *Sයහ. 1937 = පFව 

පfධාන නගර වල ¬වR d ∆Æක සjභවය ඇM අය ආඛ=nෙල4K පfෙ-ශයට, ෙක#C ජනපදයට, සහ ඊසාන kග 
සq–yයාවට éටමං කරන ලk. අෙනR අයට ආපF ∆Æ*ය බලා ය=නට අවසර ò7. ෙj කාලෙT J KKE 
ෙ+කjවරෙයK හැSයට ෙ4වය කරන ලද ඒ. හqටා4 (Haitas) සහ ෙ˙. ෙජ#yü74 (Jordinis) ‘-ධකරණ වල J 

Cය áයහ. ව9ධනය ෙවC= *S ∆Æක පfජාවK Mෙබන ලද කåqCයාෙව= ඒ ෙව-J ඉMy p *S අ+පය d 10,000 

ක ∆Æක éyසK N9á4තා= සහ උ4ෙබN4තා= ෙවතට éටමං කරන ලk. ,-ධය සමෙT ජ9ම= පැRතට 
4ථාවරයK ඔD= අuමත කරගRතා ය=න එයට ෙයාදා ගැෙනන ෙබාරැව %ය. 1949 ≠7 30 වැ7දා, එනj එක 

ර§යක J, ෙජ#9±යා ෙවM= කසක4තානයට ∆Æකය= 30,000 K éටමං කළහ. 1950 අෙ&f+ මාසෙT J බ:C 

(Batumi) *S ∆Æක ජනගහනයට ද එයාකාරම ඉරණමK අR%ය. 

 බටcර ,ෙර#පෙT අෙනK රටව+ වල ද, b«තාන}-ඇෙමyකාෙ[ හPදා ෙපÜ *„ම 7සා සහ 1944 අග J 

ඔD=ෙn අා,ධ සඟවා තබා බලය අ+ලා ග=නට ෙහාඳ ෙ[ලාවK එන oරැ ඉ=න යැq තරෙT Nයන 

4ටාú=ෙn 7යමය 7සාR, නාe* පාලනෙය= 7දහස ලද පFව ෙකාC,74eවාJ= බලය අ+ලා ග=නට ගR 
වෑයj ෙ[ගෙය= 7මා කරන ලk. 1944 ෙනාවැjබ9 19 වැ7දා පfංශ ෙකාC,74e පKෂෙT මහ ෙ+කj d 

ෙම#O4 ෙතාෙ94 (Maurice Thorez) ,-ධය 7මා වන oරැ U.S.S.R. c කාලය ෙගවා ආපF පfංශයට එ=නට ෙපර 

4ටාú= සමඟ පැවැRd ර§4pමක වා9තාවK ෙj මතය තහDරැ කරq.  95

 ,-ධෙය= පFව, සහ අ¶ම වශෙය= 1953 J 4ටාú=ෙn මරණය ෙතK, ෙකාC=ට9= ඇoෙ+ සහ 
ජාත}=තර ෙකාC,74e ව}ාපාර oළ ká= kගටම සාමාන}යK ෙල*= පැවMෙT පfචzඩRව කåමෙ[ද සහ 

1ෂණයq. නැෙගනcර ,ෙර#පෙT J සැබෑ සහ සැක ෙකරැණ ලද පfMගා¨=ව ක°=ම Q=ò කර පවRවන ලද 

ෙබාරැ න¶ මා9ගෙය= ම9දනය NOම %ෙçෂෙය=ම QවŒ dෙTය. (%4තර සඳහා 20 වැ7 පy√ෙ-දය බල=න). 
ෙj 1ෂණය සඳහා ෙබාරැ ෙයාදා ගැÜමට ෙ∫o dෙT 4ටාú= සහ Sෙට# අතර 1948 J පැවM ගැ:මq. 

4ටාú=ෙn ස9වබලධාO බවට අ"ෙය#ගයK d Sෙට# නව ෙටâාe4N බවට පR%ය. 4ටාú= ඔóව ඝාතනය 

කරpමට වෑයj කෙΩය. ඒR Sෙට# ඉතාමR FපOKෂාකාO dෙTය. එෙ4ම ඉතා කා9යKෂම රාජ} ආරKෂණ 
යා=තñණයK ද ඔóට Mbණ. Sෙට# oර= කර දම=නට ෙනාහැN d %ට ෙල#කය Gරා පැවM *ය{ 

ෙකාC,74eවාJ පKෂ වú= *ය{  “Sෙට#වාJ=” ඔD= අතy= බැහැර කරන සංෙKතමය ෙ-ශපාලන මරණ 

මාලාවK පැවැR%ය. එෙ4ම හැN සෑම %ෙටකම ඕනෑම වරදK ඔD= éට පවරන ල-ෙ-ය. ෙමා4ක[ 

ෙකාC=ට9= වල ෙ4වය කරන ලද cටG 7ලධාyෙයK සහ 1938 J ෙන#9ෙ[ ෙවත පලා ෙගා4 එවැ7 
‘-ධකරණයN= ගැලෙව=නට සමR d සහ ෙන#9ෙ[±යාu ෙකාC,74e පKෂෙT මහ ෙ+කj d ෙපඩ9 

+රැෙබාe= (Peder Furubotn) ෙමවැ7 වරදකට ව=k ෙගවන පළP %=kතයා dෙTය. 1949 ඔKෙත#බ9 20 වැ7දා 

පKෂ ර§4pමක J, ෙස#%යe ඒජ=තවරෙයK d 4ටâෑ=÷ ෙයාහ=ස= (Strand Johansen) Sෙට# වාJ යැ q 
+රැෙබාe=ට ෙච#දනා කෙΩය. පKෂය o°= සාධාරණ %භාගයK පැවැRෙ[% යැq %çවාසෙය= +රැෙබාe= 

ඔKෙත#බ9 25 වැ7දා මධ}ම කC: ර§4pමK කැඳpය. එc J තම=ෙn සහ තම කzඩායෙj Kෂëක ඉ+ලා 

 Philippe Buton, “L’entretien entire Maurice Thorez et Joseph Staline du 19 novembre 1994: Méthodologie et historiographie de la 95

stratégie communiste à la Libération,” Communisme, nos. 45-46 (1996).
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අ4pම ෙවuෙව= මධ}ම කC:ව වහාම අ?R මැMවරණයK පැවැRpමR සහ ඔóට එෙරc ෙච#දනා ජාත}=තර 
%ෙçෂඥ සභාවN= %මසා බැúය ,o යැq ද …ෙ[ය. නPR *ය+ල=වම %මMයට පR කරC= ෙයාහ=ස= 

සහ අ%ගR C7F= Ncප ෙදෙනK ඊ ළඟ kනෙT J මධ}ම කC:වට පැන oවK8 මානා +රැෙබාS=ෙn éyස 

ෙනරපා හැyයහ. එc J ඔD= පKෂෙය= +රැෙබාS= ෙනරපන ර§4pමK සං%ධානය කළහ. ෙමයාකාර ෙස#%යe 
%ලාසෙT කåමෙ[ද අෙ&Kෂාෙව= *S +රැෙබාS= ඔóෙn 7වෙ4 අ%ගR සගය= Ncප ෙදෙනK සමඟ ර§කව+ 

ලාෙගන *SෙTය. එතැන ඇMෙවන oවK8 හටෙ= J ෙන#9ෙ[±ය= ෙකාC,74e පKෂෙT හPදා බලකාෙT 

ෙබාෙහ# ෙදෙනK Cය áයහ. ෙස#%යe ,7යනය %*= ෙයාහ=ස=ව ෙකාතරj ෙලසN= ඊ ළඟ වසර NcපෙT J 

ඔD=ෙn වා*යට හFරැවා ග=නා ලද dවාදැq NයෙතාR අවසානෙT ඔóෙn *c %ක+ dෙTය.  96

 ෙj 1ෂණ ,ගෙT අවසාන Nåයාව ෙකාC,74e ජාත}=තර ව}ාපාරය ඇoළත 1957 J *-ධ %ය. 1956 J 

හංෙnyයාu කැර§+ලට Sක කාලයK පමණK නායකRවය ò= (20 වැ7 පy√ෙ-දය බල=න) ෙකාC,74eවාJ 

ඉjෙ9 ෙ=á (Imre Nagy) ඔóෙn ¬%තයට හා7යK ෙ[ යැq bෙය= ,ෙගා4ෙල#%යාෙ[ තානාපM කා9යාලෙT 
සරණාගතව *SෙTය. තරමK සං…9ණ d උපාය ෙමෙහ,j වú= පFව ෙස#%යe KGB 7ලධාO= ඔóව තම= 

බාරයට ෙගන න¶වට ෙපÜ *„ම සඳහා යාෙන#4 කාඩා9 (János Kádár) ෙn නව හංෙnyයාu ආz¶වට ෙවත 

යැpය. Üත}ාu”ල කරන ලද ඝාතනයK යැq ෙපÜ ය=නට ත7 වග…ම ගැÜමට හංෙnyයාෙ[ ශYCකය=ෙn 
පKෂය අකමැM dහ. ඒ 7සා ඔD= 1957 ෙනාවැjබ9 මාසෙT ෙමා4ක[ c පැවM ෙකාC,74e පKෂවල පළP 

ෙල#ක සjම=තñණෙT ර§4ව *Sන *ය{ ෙකාC,74e නායකය= ලවා ෙ=á ෙn මරණය ගැන ච=දයK පfකාශය 

NOමට කට,o කළහ. ඔD= අතර පfංශ ජාMක ෙම#O4 ෙතාෙ94 සහ ඉතාú ජාMක පැ+Cෙර# ෙටාnúයාS ද 

dහ. එම Qරණයට පKෂව ච=දය ෙනාò= එකම G-ගලයා dෙT ෙප#ල=ත නායකයා d [ලැü4ලා[ ෙගාP+කා 
පමë. ෙ=áට මරණ දÏවම 7යම %ය. ඔóව 1958 ≠7 16 වැ7දා එ+ලා මරා දැCණ.  97

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

(Bergen: Fagbokforlaget, 1997).

 Federigo Argentieri, “Quando il PCI comdamno a morte Nagy,” Micromega, no. 4 (1992).97
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17 #පා&ඤ NKVD ( ෙසවනැ.ල 

 !ෙටෆ% &'(වා සහ ෙඡ./-12 පැ/ෙ/ 

 ෙමාෙරා7ෙක.ෙ9 !පා:ඤ හ<දාව 1936 BC 17 වැ%දා ජනරාG ෆHැ/I!ෙක. ෆHැ/ෙක.ෙJ නායකLවෙය/ 

MපNCක/ ආPQවට එෙරSව නැT IUෙVය. ඊ ළඟ [නෙV \ අ'ධ _`පය හැම තැන රජය ෙපරළන 

&ම/තbණය පට/ ගැ%ණ. මැefe, බාසෙල.නා, වැෙල/Iයා, සහ jGබාඕ (Bilbao) යනා[ය ඇoළL ෙබා ෙහ. 
නගර oළ BC 19 වැ%දා ෙව_\ එය දp/නට හැp qෙV වැඩකරන පංt ෙයාදවා ග%u/ I_ධ ෙවන මහා වැඩ 

ව'ජනයකට !vt ව/නටw. මාස ගණනාවකට ෙපර, 1936 ෙපබරවාM 16 වැ%දා, !පා:ඤ මැtවරණ වල \ 

ජනxyය ෙපර<ණ [නාගL ජයගzහණෙV පරතරය ඉතාමL ප( ෙලසp/ tjණ. එන| ඔ~නට qෙV ච/ද 
4,700,00 (පා'Cෙ|/o %ෙය.Çතය/ 267) p. ද7Ñණාංශයට ච/ද 3,997,000 (පා'Cෙ|/o %ෙය.Çතය/ 132) 

p. මධÜ!ත ප7ෂයට ච/ද 449,000 p. සමාජවා\/ ආසන 89 7 ද, MපNCක/ වම ආසන 84 7 ද, MපNCක/ 

â%යනය ආසන 37 7 ද, සහ !පා:ඤ ෙකාuâ%!ä ප7ෂය (PCE) 2I/ ආසන 16 7 [නා ගLහ. ãවාp/ 
ම~f/ (Joaquín Maurin) ෙJ ‘ශçuකය/ෙJ සහ ග|බදවැIය/ෙJ ෙකාටස” සහ ඇ/èâ %/ (Andreu Nin) ෙJ 

ෙකාuâ%!ä වම එකo `ෙම/ 1935 \ jS q මා7!වා\ ශçuකය/ෙJ ඒකාබ_ධ ප7ෂය (POUM) එක 

ආසනය7 [නා ගLහ. !පා:ඤෙV පyධාන බලය7 q ප7ෂය7 pIL ෙලසp/ %ෙය.ජනය qෙV නැත. 

සමාජවා\ ප7ෂෙV සහ මහා ශçuකය/ෙJ â%යනෙV සාමාÇකය/ 1,444,474 ක සංඛÜාව සමඟ සසඳා බල_\, 
සාමාÇකය/ 1,577,547 7 IU ‘ශçමය xîබඳ ජාtක ස/ධානෙV’ (CNT) ආරාÇකවා\/ සහ ‘ඉñMය/ 

ආරාÇකවා\/ෙJ ඒකාබ_ධ සංගමය’ (FAI) ඔ~/ෙJ පytපLt අóව යu/ මැtවරණයට pIò අෙô7ෂෙය7 

ඉ[MපL කෙö නැත.  ආරාÇකවා\/ට සහාය ෙදන අයෙJ ච/ද ෙනාමැ tව ජනxyය ෙප ර<ණට ද [න/නට 1

හැpයාව7 ෙනාමැt 2ය. ෙLf පL q %ෙය.Çතය/ 16 යැw ෙපෙනන සංඛÜාවට වඩා ෙකාuâ%!ä ප7ෂයට 

සැබැ2/ tõ සහෙය.ගය ඉතාමL අQෙව/ පැවtණ. ඔ~/ට සාමාÇකය/ 40,000 7 IUනවා යැw ඔ9ã púහ, 

ඒL ඇLෙත/ම IUෙV ෙකාuâ%!ä ප7ෂය මත ෙකî/ම ෙනාපවtන ෙව/` ùය සං2ධාන pSපයක IU 
Sතවා\/ 10,000 කට අQෙව%. 

 ෙමයාකාරෙය/ වම ඉතා දැû ෙලසp/ ෙබ\ IUයහ. ද&ණ බලවL q අතර එS මහL සංඛÜාව IUෙV 

ෆලා/ෙü පා'ශවය oළw. නගර ෙ_ශපාලන ෙපළපාî සහ වැඩ ව'ජන වC/ xf ඉtf ෙගා! 2ය~G තLවය 

xUසරබද ෙවතට ද පැtMණ. එS \ ග|බද වැIය/ ඉඩ| අGලා ග/නට පට/ ගLහ. හ<දාව ශ7tමL 2ය. 
ඒL ආPQව ෙදකට ෙබ\ IUෙVය. &ම/තbණ ගණනාව7 I_ධ ෙවu/ පැවtණ. ෙ_ශපාලන පyචPඩLවය එ/න 

එ/නම ඉහළ යu/ tjණ. ෙ| Iය† සාධක ෙප/ó| කෙö I2G â_ධය7 ඇt ෙවu/ පවtන බවw. එය 

ෙබාෙහ. ෙදෙන7 2I/ xyය කරන ලද පytඵලයw. 

ෙකා123#4 ප5ෂ මතය 

 ඔ~/ෙJ ෙ_ශපාලන බලපෑම වැû කර/නට සමාජවා\/ සමඟ එකo 2ය âo යැw ෙකාuâ%!äවා\/ 
ෙය.ජනා කළහ. ෙ| උපාය <C/ සා'ථක qෙV ප7ෂ ෙදෙ7 තරැණ සං2ධාන අතර පමණp. 1936 අෙôyG 1 

වැ%දා ඒකාබ_ධ සමාජවා\ තරැණ කPඩායම xS(වන ල[. ෙ| I_•යට වඩා ඉතා වැදගL qව එ/ෙ/ B% 26 

වැ%දා ය. එන| කැටෙල.%යා S ඒකාබ_ධ සමාජවා\ ප7ෂය %'මාණය pfමw. 

 !පා:ඤය ගැන 2ෙ¶ෂ උන/òව7 ෙකාu/ට'/ oළ ෙනාtjණ. රට ගැන අවධානය ෙයා< කර/නට 
පට/ ග/ෙ/ 1931 \ රාජාPQව ඇද වැßමL සහ 1934 \ ඇ!®Mයා! S ශçuකය/ෙJ කැර©Gල7 හට ගැ™ෙම/ 

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

former minister of internal affairs, in the autumn of 1934; see Joaquin Maurin, Révolution et conte-révolution en Espagne (Paris: 
Editions Rieder, 1937). For the relative strengths of the parties, see Gerald Brenan, Le labyrinth espagnol. Origines sociales et 
politiques de la guerre civile (Paris: Champ Libre, 1984).
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ප´ව පම¨. ෙස.2යä â%යනටද එෙ!ම pIò උන/òව7 ෙනාt≠¨. ඒ %සා රටවG හැUයට එpෙනකා 
හÆනාග/නා ù2´ම7 1936 අෙග.!o, එන| I2G â_ධය පට/ ගැ™ෙම/ ප´ව ෙත7, අLස/ ෙනාකළහ. 

ජාතÜ/තර ෙලසp/ â_ධය පැtර යාම වැළැ7`ෙ| බලාෙපාෙරාLoෙව/ âoව පyංශය සහ එංගල/තය 2I/ 

BC මාසෙV අóමත කරග/නා ලද මැ[හL-ෙනාවන ù2´ම, ෙස.2යä ආPQව 2I/ ද අLස/ කෙöය.   2

!පා:ඤෙV ෙස.2යä තානාපt ෙලI/ මාෙසG ඊ!රාෙයෙලා2Ø ෙර.ස/බ'J (Marsel Israelovich  Rosenberg) 
වැඩ බාර ගLෙL අෙග.!o 27 වැ%දාw. 

 1936 සැôතැ|බ' මාසෙV \ xS(වන ලද ෆHැ/I!ෙක. ලාෙග. කැබෙVෙර. (Francisco Largo Caballero ෙJ 

ආPQව oළ ෙකාuâ%!ä ප7ෂයට ඇමtවරැ ෙදෙදෙන7 පමණ7 IUයහ: අධÜාපන ඇමtවරයා q ෙ±´! 
හ'නැ/ෙe! (Jesús Hernández) සහ කෘÑකා'uක ඇමtවරයා q 2/ෙස/ෙä උfෙN (Vincente Uribe). ඒL 

ඉතාමL ඉ7ම¨/ ආPQව oළ මහL බලපෑම7 ඇt කරන තLවය7 අwt කරග/නට ෙස.2යä â%යනය 

සමL qෙVය. ආPQෙ9 අෙන&L සාමාÇකය/ pSප ෙදෙන&ෙJ (ãවා/ ඇGවාෙ'! ෙඩG වාෙය. (Juan Alvarez 
del Vayo) සහ ãවා/ ෙනJM/ (Juan Negrín ඇo†ව) ප7ෂපා≥Lවෙය/ මාෙසG ෙර.ස/බ'J උප අගමැt වැ% 

ෙලසකට පL qවා පමණ7 ෙනාව ඇමtවරැ/ෙJ ක~/IලෙV ර©!`| සඳහා ද සහභාµ qෙVය. ඔãට 

වාIදායක තLවය/ ගණනාව7 t≠¨, 2ෙ¶ෂෙය/ම MපNCක/ ප7ෂය අ2 වC/ ස/න_ධ pfමට U.S.S.R. 
කැමැLෙත/ Ißමw. 

 සාමානÜෙය/ I_ධ ෙනාෙවන, U.S.S.R. ෙවt/ ඉතාමL ඈත එxටක q පyෙ_ශයක බලපෑ| කර/නට 

ෙස.2යä මැ[හL`ම යන කාරණෙV 2ෙ¶ෂ වැදගLකම7 ඇත. එය I_ධ qෙV ´2ෙ¶∑ ෙමාෙහාතකw. එන| 

!පා:ඤය I2G â_ධෙය/ සහ බලවL සමාජ වÜාපාරයp/ ò'වල ` IU අව!ථාවp. 1936-1939 කාලෙV \ 
ෙ| රට ෙස.2යä අ•කාf/ට 2දÜාගාරය7 වැ% තැන7 ~¨. ෙස.2යä අ•කාM/ 2I/ නව ෙ_ශපාලන 

උපායක∏ම ෙයාදා ගLතා පමණ7 ෙනාව ෙදවැ% ෙල.ක â_ධෙය/ ප´ව භා2තා කරන ක∏මෙ9දය/ ද එS \ 

අLහදා බැπය. ඔ~/ට නානාපyකාර ඉල7ක t≠¨. ඒL, ඔ~/ෙJ පyධාන අර<ණ qෙV තවL ෙස.2යä 
අóගාuකෙය7 බවට පLෙවන ෙ_ශය7 සඳහා (ඒ ෙව_\ ෙකාu/ට'/ සහ NKVD  2I/ ස|∫'ණ ෙලI/ 

ෙමෙහයවන) !පා:ඤ ෙකාuâ%!ä ප7ෂයට බලය අGලා ගැ™මw. ඔ~/ෙJ අර<ණ සා7ෂාL කරග/නට, 

ඔ~/ සා|පyදාwක ෙස.2යä ක∏මය ෙයාදා ගLහ. එන|, සෑම !ථානයකම පවtන ෙ! ෙපාC! බලය xS(`ම 
සහ Iය† ෙකාuâ%!ä ෙනාවන බලය/ oර/ කර දැªමw. 

 1936 \ මාMෙය. අ'ෙක.C (Mario Ercoli) යන නu/ ද ෙප™ IU, ෙකාu/ට'/ අධÜ7ෂක මPඩලෙV 

සාමාÇකෙය7 ද q ඉතාC ෙකාuâ%!äවා\ පැGuෙර. ෙටාJCයාU !පා:ඤ I2G â_ධෙV 2ෙ¶ෂ ල7ෂණ 

%'වචනය කෙö එය “ජාtක 2ôලවය7 සඳහා â_ධය7” pයාw. ඔãෙJ මතයට අóව !පා:ඤ 2ôලවෙV 
ජාtකවාදය, ජනxyය, සහ ෆැÑ!ä-2ෙර.Ω !වභාවය ෙකාuâ%!äවා\/ට අ1L ඇෙජ/ඩාෙව7 ඉ[MපL කරන 

ල[: “!පා:ඤෙV ජනතාව ≠'æවාø පyජාත/තbවා\ 2ôලවයක ගැට† අ1L 2ලාසයp/ 2සඳu/ IUt.” ෙ| 

2ôලවය xîබඳ අ1L සංකGපයට අóව MපNCක/ සහ සමාජවා\ නායකය/ හoර/ යැw ද, ඔ~/ “ආරාÇක 
I_ධා/ත x(පස සැඟෙවන සහ බලාLමක ‘ස¿හකරණ’ සඳහා ෙගෙනන අකාල වÜාපෘt වC/ ජනxyය 

ෙපර<ෙP එක<oව සහ සසං7ත බව ò'වල කරන කාරකය/” යැw ඔã ඉ7ම¨/ ෙප/වා ò/ෙ/ය. 

ෙකාuâ%!ä ෙහජම%ය පැහැ[C ඉල7කය7 යැw ෙප/වන ඔã එය සා7ෂාL කරග/ෙ/ “සමාජවා\ සහ 
ෙකාuâ%!äවා\ ප7ෂ වල ෙපාò ෙපර<ණp/, ෙ7වල ෙකාuâ%!ä තරැණ සං2ධානයp/, සහ 

කැටෙල.%යාෙ9 ෙ7වල වැඩකරන ජනතාවෙJ ප7ෂය7 (PSUC) %'මාණෙය/, සහ ෙපාò ජනතාව ෙවóෙව/ 

2ශාල පMමාණයකට ෙගන යාමට හැp ෙ! ෙකාuâ%!ä ප7ෂය පMව'තනය pfෙම/” යැw ද pයා IUෙVය.  3

1937 ෙඩාෙල.ර! ඉබරෑM (Dolores Ibarruri)—“ලා පැෙෂානාMයා” (La Pasionaria) නu/ වැûෙය/ ජනxyය ෙවන—
!පා:ඤ ෙකාuâ%!äවා[%ය 2I/ අ1L අර<ණ7 ෙය.ජනා කෙöය: ‘අ1L 2[යක’ පyජාත/තbවා\ පා'Cෙ|/o 

ජනරජය7.”  4

 Léon Blum signed this pact much against his will, under pressure from Britain and from French radicals who feared war with 2

Germany. Blum almost resigned over the affair but was dissuaded from doing so by the Spanish ambassador.

 M. Ercoli (Palmiro Togliatti), The Spanish Revolution (New York: Workers’ Library, 1936).3

 Dolores Ibarruri, Speeches and Articles, 1936-1938 (London: Lawrence & Wishart, 1938).4
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 ෆHැ/&2!ටා ෙහවL ෆHැ/I!ෙක. ෆHැ/ෙක.ෙJ ෙ_ශපාලන පytපLt %ෙ9දනෙය/ (pronunciamento) ප´ව 
හ%කට !ටාC/ නැවතL පට/ ගLෙL සම!ත !පා:ඤ තLවය ගැන ඔãෙJ සාෙô7ෂ ෙනාසැලpCමL බව 
දැ7`මටw. 1936 ù|හානෙV \ අ/ෙ¬ ùෙe (André Gide) සමඟ ෙමා!ක9 ෙවත ùය ෙජ√ ලෑ!ä  (Jef Last) 
ෙමෙ! ISකරw: “එෙහ  Iò`| ගැන ෙ| තර| pIò උන/òව7 ෙනාද7වන !වභාවය ගැන අx ෙහාඳටම උරණ 

ෙවලා SUෙය. pIම ර©!`මක \ ෙ| 2ෂය මo qෙV නැහැ, එෙ!ම අx ෙපෟ_ගCකවම ඒ මාතෘකාව %ලධාf/ 
සමඟ කරන කතාබහට ග/න වෑය| කරන හැම අව!ථාවක \ ම ඒ අය ඉතා පM!ස|ෙවන ආකාරෙය/ 

ඔ~/ෙJ මත ද7වන එක මඟහැMයා.”  මාස ෙදකකට ප´ව, තLවය/ ෙවන! q ආකාරය අóව, රාජÜ තා/tbක 5

සහ ෙපyාපගැ/ඩා අර<≈ සඳහා එම තLවෙය/ වාIය7 ගත âo යැw pයා !ටාC/ට වැට∆ ùෙVය. මැ[හL 

ෙනාවන ù2´ම සමඟ සහෙය.ගෙය/ කටâo pfෙම/, ෙස.2යä â%යනට වඩා වැû ජාතÜ/තර තLවය7 
ලැñමL, එw/ ෆHැ/ෙකා-j«තානÜ ෙකාටස කඩා දම/නටL හැpෙ92 යැw Io¨. ඒ අව!ථාෙ9 \ ම, ෙස.2යä 

â%යන 2I/ MපNCක/ ප7ෂයට oව7& සපයu/ සහ හ<දා අාධාර ණයට ෙදu/ IUයහ. දැනටමL 

ෙස.2යä රහ! ෙ!වා සමඟ හ~ෙG කටâo කරන පyංශෙV ජනxyය ෙපර<ණ ආPQව පyෙය.ජනයට ගැ™ෙම/ 
!පා:ඤෙV MපNCක/ හ<දා වලට සහාය සැප»ම තවL සං2ධානාLමක pfම එw/ බලාෙපාෙරාLo 2ණ. 

Cෙයා/ Nල| (Léon Blum) ෙJ උපෙද! මත කටâo කරu/, <ලÜ අමාතÜාංශෙV කැjනä උප පyධා%යා q 

ගැ!ෙටා/ &I/ (Gaston Cusin) පැfIෙV ඔ~/ෙJ ¿ලා!ථාන හදාෙගන tõ ෙස.2යä %ලධාf/ සහ 
%ෙය.Çතවරැ/ <ණ  ගැ´ෙP !පා:ඤය සඳහා !ෙ9Øඡා භටය/ බඳවා ගැ™මටL සහ අ2 නැ9 පැට`ම 

සං2ධානය කර/නටLය. xටතට ෙපෙනන  uකාව මඟහM/නට ෙස.2යä â%යනය ඉටා ෙගන IUයL, 

ෙකාu/ට'/ එS Iය† අංශ ෙයාදා ගLෙL !පා:ඤෙV MපNCක/ අර<ණ x¨සw. ෆැÑ!ä-2ෙර.Ω 

ෙපyාපගැ/ඩා සඳහා 2ශාල මාධÜය7 ෙලI/ ගැ(ම ෙයාදා ගැ%ණ. එw/ ෙකාuâ%!ä වÜාපාරයට 2ෙ¶Ñත 
ෙහාඳ පytඵල අL qහ. 

 !පා:ඤය oළ, MපNCක/ ආPQෙ9 තනoරැ වැû වැûෙය/ දැfම මÀ/ ෙස.2යä â%යනෙV 

උවමනාව/ අóව යන පytපLt ෙමෙහය`ෙ| හැpයාව ලබාගැ™ම පyධාන ෙකාuâ%!ä ක∏ෙම.පාය7 2ය. 
MපNCක/ !පා:ඤෙV ෙස.2යä පytපLt සහ ජනතාවෙJ පyජාත/තbවාදෙV පරමාද'ශ අතර සබඳතාවය7 

ඇතැw පළ<ෙව/ම සඳහ/ කරන ලද එ7 POUM  නායකෙය7 වóෙV æCය/ ෙගා 'p/ (Julian Gorkin) 2ය 
හැpw. ඒ   España, primer ensayo de democracía popular  යන රචනාෙව%. !පා:ඤය oළ ෙකාuâ%!ä පytපLt 6

ෙබාෙහ. òරට පැuෙණන ල_ෙ_, “ජනxyය ෙපර<ණ oළ ෙ_ශපාලන සබඳතා ගැන බãLවවා\ සංකGපයකට වඩා 

සං2ධානාLමක ෙලසp/, ප7ෂෙV  uකාව oî/ යැw, සහ එය එS ෙහජම%ය ෙවóෙව/ ස/ධානය 
!වභා2ක ෙලසp/ම ෙ9[කාව7 බවට හරවන ල_ෙ_,” යැw !පා:ඤ ඉtහාසඥෙය& වන ඇ/ෙට.%ෙය. 

එෙලා'සා (Antonio Elorza) හාLපI/ 2රැ_ධ ෙලසp/ 2¶වාස කරw. ෙස.2යä පytපLtෙV අ2චලÜ හැඩය 

එෙල.'සා අවධාරණය කරw. එw/ “හoරැ ෆැÑ!äවා\ කPඩාය| වලට පමණ7 ෙනාව, න<L Iය† අභÜ/තර 
2රැ_ධ ප7ෂ ස|බ/ධෙය/ ද,” එන| Iය† ෆැÑ!ä-2ෙර.Ω/ට එෙරSව කටâo කර/නට ෙකාuâ%!ä ප7ෂය 

[MමL qවා යැw ඔã ෙප/වw. ඔã ෙමෙ! එකo කරw: “එ් අóව, වÜාපෘtය යó ඊ%යා ජනතාවෙJ 

පyජාත/තbවා\/ IයGෙGම බලය අGලා ගැ™ෙ| ක∏ෙම.පායයට ඍæ ෙපර%uLත7 qෙVය.”  7

 එක ප7ෂයකටම ච/දය \ෙ| ෙත.රාගැ™මට ජනමත 2චාරණය oî/ ඉඩ \ම oî/ !පා:ඤ 

ෙකාuâ%!ä ප7ෂයට වාI අL` 1937 සැôතැ|බ' මැtවරණ සා'ථක ෙ9යැw ෙමා!ක9 අනාවැp පළ කෙöය. 

ඉල7කය, !ටාC/ 2I/ ෙගෙනන ල_ද සහ සªප 2පරමp/ IUන ල_ද qෙV ෙකාuâ%!ä පytපLt වලට 

2රැ_ධ Iය† ඇමtවරැ/ oර/ pfම සමඟ ෙග%යන “නව ආකාරයක පyජාත/තbවා\ ජනරජය7” xS(`මw.  
ඒL ෙකාuâ%!äවා\/ අසා'ථක qහ. එයට වැûෙය/ම ෙ±o qෙV ඔ~/ෙJ uතb පා'ශවය/ එයට 2රැ_ධ `ම 

%සw. එෙ!ම 1937 ෙදසැ|බ' 15 වැ%දා ෙටරැඑG (Teruel) S පyහාරය අසා'ථක `ම සමÀ/ [ග හැෙරන I_Ω/ 

%සw. 

 Jef Last, Lettres d’Espagne (Paris: Gallimard, 1939).5

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

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

archives, de Moscou et d’ailleurs (Dijon: Editions Universitaires de Dijon, 1996), pp. 253-278.
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“උපෙ<ශකය>” සහ ඒජ>තවරැ 

 ෙස.2යä â%යන සඳහා වැදගL අව!ථා !පා:ඤය 2I/ පාදා ෙදනවා යැw සහ ඒ %සා මැ[හL`ම7 

අවශÜ යැw pයා !ටාC/ ≥රණය කළ වහාම, ෙමා!ක9 ෙවt/ ඒ රට ෙවත උපෙ_ශකය/ සහ තවL xMස7 

ඇoළL 2ශාල කPඩායම7 යවන ල[. ෙ| අය අතM/ <C/ම සහ ඉ[Mෙය/ම IUෙV (එක ෙස.2යä 
¿ලාශçයකට අóව) හ<දා උපෙ_ශකවරැ 2,044 7 ෙදෙනp. එයට අනාගත මාෂGවරැ/ ෙවන ඉවා/ ෙකාෙන9 

(Ivan Konev) සහ ෙජ.Ç ´ෙකා9 (Georgy Zhukov) ද, එෙ!ම මැeMe තානාපt කා'යාලෙV හ<දා කටâo සඳහා 

IU ජනරාG 9ලැûu' ෙගෙරා9 (Vladimir Gorev) ද ඇoළL qහ. ඉහත සංඛÜා ෙව/ 700 7 800 7 අතර 

සංඛÜාව7 !පා:ඤෙV !œර කාπනව ප[ං– ෙවó ඇතැw සැලpණ. %ල සහ %ල ෙනාවන අ/දu/ 
ෙකාu/ට'/ ෙ!වකය/ ඇo† තවL 22ධාකාර %ෙය.Çතය/ව ද ෙමා!ක9 ෙවt/ එවó ලැõහ. රෙä 

නැවෙතන ලද අය අතර, 1930 ගණ/ <ල Iට !පා:ඤ ෙකාuâ%!ä ප7ෂෙV සෑෙහන ක'තවÜය7 ඉ( කරන 

සහ අනoරැව එS නායකයා බවට පLෙවන ආජ/ß%යාó ජාtක 2ෙටාMෙය. ෙකාෙඩා2ලා (Vittorio Codovilla); 
â_ධෙය/ ප´ව හංෙJMයාෙ9 ඉහළ  තනoර7 ෙහාබවන ෙකාuâ%!වා[ෙය7 බවට පLෙවන (ෙôෙඩ“. නu/ 

හැ”/ෙවන) හංෙJMයාó ජාtක අ'ෙන. ෙJෙර. (Ernő Gerő); (1929 \ pâබාó ෙකාuâ%!ä ‘ෂÜ නායකෙය7 q 

’Cෙය. ඇ/ෙට.%ෙය. ෙමලා (Julio Antonio Mella) ඝාතනයට සහභාµ qවා යැw සැක කරන ලද) ප´ව 5 වැ% 
ෙකාuâ%!ä ෙරÇෙ|/oෙ9 පyධාන ෙ_ශපාලන ෙකාu!සා' බවට පLෙවන ඉතාC ජාtක 2ෙට.Mෙය. 2ඩාC 

(Vittorio Vidali); 1927 Iට 1929 ද7වා !ටාC/ෙJ ෙGක| කා'යාලෙV ෙ!වය කරන ලද බGෙJMයාó ජාtක 

!ෙටෆා/ uෙන9 (Stepan Minev); සහ ෙකාu/ට'/ %ෙය.Çතෙය7 ෙලI/ 1937 \ පැuෙණන ලද ඉතාC ජාtක 

පැGuෙර. ෙටාJCයාU, යනා\/ IUයහ. පyංශ ෙකාuâ%!äවා[යා q ඡා7 Q7ෙලා! වැ% තවL අය පf7ෂණ 
සංචාර සඳහා පැu¨යහ. 

 ඒ කාලෙV \ ම ෙස.2යä â%යනය 2I/ 2ෙ¶ෂ ෙ!වා වC/ %ලධාf/ 2ශාල සංඛÜාව7 ද එවන ල[: 

1936 ඔ7ෙත.බ' 1 වැ%දා බාසෙල.නා ෙවත එන (1917 \ ෙපෙට◊ාගzෑe S 2/ට' පැල! ෙවතට පyහාරය7 එGල 
කර/න සහභාµ q) 9ලැûu' ඇෙනාෙටාෙනා9-ඔ9ø/ෙක. (Vladimir Antonov-Ovseenko) ; !පා:ඤෙV NKVD 8

නායකෙය7 q (ඔãෙJ සැබෑ නම එG. ෙෆGej/ -Feldbin) ඇෙල7සැ/ඩ' ඕෙලා9 (Aleksandr Orlov); Sටÿ 
රo හ<දා %ලධාMෙය7 සහ ඒ අව!ථාෙ9 \ වා%ජÜ උපෙ_ශක ෙලස කටâo කළ ජනරාG ඉය/ බරI/ (Ian 
Berzin); ‘පyා9ඩා’ S කoවරයා සහ !ටාC/ෙJ රහ! මාධÜ පyකාශකයා q ද, âධ අමාතÜාංශෙV තම/ව xS(වා 

ගL uකාෙයG ෙකාGäෙසා9 (Mikhail Koltsov) ද IUයහ. !පා:ඤෙV NKVD  කා'යාලෙV උප පyධා%ෙය7 q 

Cෙයා%e එU/ග/ (Leonid Etingon) 1936 Iට බාසෙල.නා S තb!තවා\ ෙමෙහâ| බාර ව IUෙVය. ඔã සමඟ 

ෙ!වය කළ පෙවG ´ෙඩාôලෙතා9 බාසෙල.නා ෙවත එ/ෙ/ 1938 \ ය.  9

 ෙකUෙය/ p9ෙවාL, !ටාC/ !පා:ඤෙV මැ[හLෙව/නට ≥රණය කළ වහාම, ඔã 22ධ පැtකඩ 

ගණනාවක ≥රණාLමකව p∏යා කළ හැp සැබෑ හ<දාව7 එ`ය. %ල ≥රණය7 සමහර 2ට 1936 සැôතැ|බ' 

14 වැ%දා රාtbෙV ෙමා!ක9 වල \ NKVD  පyධා%යා q ෙග/MŸ යෙග.ඩා  2I/ 1Nයා/කා ෙගාඩනැÀGෙG \ 
කැඳවන ලද 2ෙ¶ෂ ර©!`ෙ| \ I_ධ qවා 2ය හැpw. එතැන \ පyධාන අර<≈ ෙදක7 සා7ෂාL කරගැ™ම 

x¨ස !පා:ඤය ගැන කළ âo කටâo ස|බ/Ωකරණ Iò qහ: ෆHැ/&2!ටාවා\/, ජ'ම/, සහ ඉතාC 

ඒජ/තවරැ/ සමඟ සට/ pfම, ඒ සමÀ/ම MපNCක/ පා'ශවෙV IUන U.S.S.R. S සහ ෙකාuâ%!äවාදෙV 
හoර/ ෙවt/ එන ත'ජනය ඉවL pfම. මැ[හL`| හැp තරu/ රහIගත ෙලI/ කළ âo qෙV ෙස.2යä 

ආPQෙ9 තLවය පාවා ෙනාෙදන ෙලසටw. බටSර âෙර.පෙV NKVD බාSර හ<දා පyධා%යා q ජනරාG ෙව.Gට' 

p∏2ä!p (Walter Krivitsky) 2¶වාස කර/ෙ/ න|, !පා:ඤෙV 2⁄ 3,000 7 තර| q ඒජ/තරැව/ ෙග/ 

p∏යාකාf ෙ!වෙV ෙයòෙ/ 40 7 පම¨; ෙස´ xMස උපෙ_ශකය/, ෙ_ශපාලනඥය/, නැLන| ≠_•මය ෙතාරoරැ 
එකo කරන ල_ද/ qහ. 

 ෙස.2යä එකoෙව/ I_ධ q පළ< වෑයම කැටෙල.%යාෙ9 \ I_ධ 2ය. ඒ වන 2ටL Mංගා ෙගන 

ෙකාuâ%!äවා\/, කැටෙල.%යාෙ9 මහජන 2නය සඳහා q මහා ෙකාu!සා' oළ 1936 සැôතැ|බ' S \, 
කැටල/ රහ! ෙ!වය (SSI) ඇoළත q මා Mයාෙන.  ෙග.ෙම!  එ|පරාෙඩ. (Mariano Gómez  Emperador) 

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

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

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

Anatoly Sudoplatov, Special Tasks: The Memoirs of an Unwanted Witness, a Soviet Spymaster (Boston: Little, Brown, 1994), p. 59.
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නායකLවෙය/ âoව ෙතාරoරැ කPඩායම7 (Grupo de Información) %'මාණය කර tjණ. ෙ| %ල ෙ!වයට 
ඉතා ඉ7ම¨/ පනහක පමණ xMස7 ෙ!වයට බඳවා ගó ලැñය. එය සැඟ~≈ NKVD  ආඩය7 qෙVය. ඒ 

කාලෙV \ ම, ‘කැටෙල.%යාෙ9 එ7සL කරන ලද සමාජවා\ ප7ෂය’—ෙකාuâ%!äවා\/ 2I/ ෙත.රාග/නා ලද 

නම—2I/ ôලාසා ද කැට¤/යා (Plaza de  Catalunya) S ෙකාෙලා/ ෙහ.ටලෙV (Hotel Colón) S අංක 340 
කාමරෙV \ 2ෙ_‹ය ෙ!වය7 (Servicio Extranjero) xS(වා ගLහ. !පා:ඤෙV සට/ වැ\ම x¨ස බාසෙල.නා 

ෙවත පැuෙණන Iය† 2ෙ_‘ක ෙකාuâ%!äවා\/ පාලනය pfම එS ක'තවÜය 2ය. 

 ෙ!වාව/ ෙදකම ෙවóෙව/ පM!ථා™ය පාලනය බාරව t≠ෙP ඍæවම ඕෙලා9 සහ ෙගෙර. යටෙL 

ෙ!වය කරන ලද NKVD  අණෙදන %ලධාMෙය7 q ඇGෙ√H ෙඩ. හ'ä! (Alfredo Hertz) ෙවතටw. සැබෑ 
අනනÜතාවය &ම7දැw pයා pIදා ෙසායා ෙනාගැෙනන හ'ä! ජ'ම/ ෙකාuâ%!äවා[ෙය7 qෙVය. 

!පා:ඤෙය/ යන එන Iය† `සා බලපතb ඇo†ව ගම/ බලපතb පාලනය බාරව IUන ලද ඔã Iය ෙමෙහâම 

පට/ ෙගන t≠ෙP 2ම'ශන සහ 2පර| කPඩායම (Cuerpo de Investigación y Vigilancia) oî%. එෙ!ම ඔã 
එπä ෙපාC! අංශය q ‘පyහාරක ෙ!නා’ භා2තය ගැන දැû පMණත බවp/ IUෙයp. මහජන 2නය සඳහා q 

මහා ෙකාu!සා' කා'යලය ඇoළත IUන ඔãෙJ ෙතාරoරැ කPඩායම සමඟ හ'ä! අෙන&L Iය† 

ෙකාuâ%!ä ප7ෂ ගැන ෙතාරoරැ—අෙන&L ෆැÑ!ä-2ෙර.Ω කPඩාය|වල අපෙGඛන ලැw!o, ප7ෂය 
2ෙ9චනය කරන ලòව ෙහළා දැ›මට භාජනය q ෙකාuâ%!äවා\/, ප7ෂෙV 22ධ කාඩ' අංශ වC/ සපයන 

ලද චMත ෙතාරoරැ—IයGල ෙත.රා ෙNරා ෙකාuâ%!äවා[ෙය7 q 27ෙට.Mෙය. සGසා (Victorio Sala) 2I/ 

පාලනය කරන ෙ_‹ය කටâo ෙදපා'තෙ|/oවට යැ`ය. හ'ä! 2I/ ඇGෙ√Hෙඩ. හ'ä!ෙJ ෙ!වය නu/ 

ඔãෙJම ෙ!වය7 xS(වා ගLෙLය. එය ™තÜාófiල <ã≈වරp/ xටතට ෙපóණp. ඒL එය සැබැ2/ම 
2ෙ_‹ය ෙකාuâ%!ä සහ !පා:ඤ ජාtකය/ ෙවt/ හදන ලද ෙපෟ_ගCක ෙ_ශපාලන ෙපාC! බලයp. 

ඔãෙJ නායකLවය යටෙL, කැටෙල.%යාෙ9 වාසය කරන Iය†ම 2ෙ_‘කය/ xîබඳව ලැw!oව7 හදන ල[. 

ප´ව එය !පා:ඤෙV ෙස´ ෙපෙද! වල \ ද I_ධ 2ය. එය සමඟ  අw/ කර දැuය âo q 2¶වාසය තැjය 
ෙනාහැp ÿ_ගලය/ ගැන ද ෙදවැ% ලැw!oව7 හැ[ණ. 1936 සැôතැ|බ' Iට ෙදසැ|බ' ද7වා කාලෙV \ 

2රැ_ධවා\/ට වධSංසා pfම ක∏මාófiලව I_ධ ෙනා`ය. ඒL ක∏ම ක∏මෙය/ NKVD 2I/ MපNCක/ ප7ෂෙV 

Iය† ෙ_ශපාලන 2රැ_ධවා\/ව fl_ධකරණය සඳහා සැබෑ සැල´| හදන ල[. <C/ම ඉල7ක qෙV සමාජ 
පyජාත/තbවා\/වw. අනoරැව ආරාÇකවා\ ස|ෙ|ලවා\/ය. ඊ ළඟට ෙට◊ාä!pවා\/, සහ ඉ/ ප´ව වඩා 

කැරCකාf ෙකාuâ%!äවා\/ය. ෙ| ඊ%යා හoර/ ෙබාෙහාමය ස|බ/ධෙය/ පැන නැ‡ෙ/ එය ෙකාතර| 

U.S.S.R. පැLතට නැ·රැ ` Ißෙ| අගය &ම7ද යන ගැට†වw. ෙමවැ% අව!ථාවක \ ෙනාවැ ර\ම දp/නට 

ලැෙබන ෙලI/ ෙපෟ_ගCක ආර~G සහ ෙක./තර xයවා ගැ™ම ද I_ධ qහ.  10

 ෙ| _2Lව සහ සමහර 2ට tbLව ෙලI/ p∏යාකරන ලද චරÿරැෂය/ 2I/ òබල සහ එෙ!ම වඩාLම 

සං›'ණ q ෙපාC! ක∏මෙ9ද පවා ෙයාදා ග/නා ල[. ෙපාπIෙV පළ< ක'තවÜය qෙV MපNCක/ පMපාලනය, 

හ<දාව, සහ ෙපාπIය ඇoළත “යටL 2Çතය7” xS(වා ගැ™මw. MපNCක/ හ<දා වලට අ2 සපයන රටවG 
අGපය අතෙර/ එක7 ෙස.2යä â%යන `ම %සා, ෙ_ශපාලන වාI ඒ ෙවóෙව/ ලබාගත හැpයාව t≠ෙණ/, 

වැදගL තනoරැ ක∏ම ක∏මෙය/ අGලා ගැ™මටL ෙකාuâ%!ä ආඩ %'මාණයටL හැpයාව පෑ[ණ. Säල' සහ 

<ෙසාC% 2I/ ෆHැ/ෙක. ෙJ ජාtකවා[ හ<දා වලට අාධාර [ù/ [ගට සැප»මට හාLපI/ ෙවන! ෙවu/, 
ෙස.2යä â%යනය MපNCක/ පැLතට ණය \ම පyt7ෙ‚ප කෙöය. Iය† අ2 සඳහා ෙග`ම !පා:ඤ බැං&ෙ9 

(Bank of  Spain) S tෙබන ර/ වC/ කî/ම  ෙග 2ය âo යැw ඔ~/ ඉGලා IUයහ. ර/ U.S.S.R. ෙවත 

ෙකාuâ%!ä ඒජ/තවරැ/ 2I/ ෙගන ùයහ. හැම අ2 බාර\ම7ම ඒ අóව ආPQෙව/ ත'ජනාLමකව කôප| 

ගැ™මට හැp තවL අව!ථාව7 බවට පL2ය. 

 ෙ| â_ධෙV සහ ෙ_ශපාලනෙV uශçණය පැහැ[Cව ද7වන උදාහරණය7 ඉ[MපL කර/ෙ/ POUM 

සට/කාª BCය/ ෙගා'p/ (Julian Gorkin) 2I%. 1937 වසර ආර|භෙV \, ජන•පt මැóඑG අසනÜා (Manuel 
Azaña) ෙJ සහාය ඇtව !පා:ඤ  රජෙV පyධා %යා q ලා'ෙග. කැබෙයෙර. 2I/, ල/ඩනෙV ඉතාC 
තානාපtවරයා q ûෙන. ගzැ/û (Dino Grandi) සමඟ Säල'ෙJ  <ලÜ සපය/නා q යාGමා ' ෂැ7ä (Hjalmar 
Schact) සමඟ Cෙයා/ Nල| (Léon Blum) සහ ඇ/ත% ඒඩ/ (Anthony Eden) ෙදෙදනාෙJ අ•කාMය යටෙL 

රහ! සාකØඡා පවLව/නට, පැfIෙV IUන !පා:ඤ තානාපtවරයා q 12! අර&2!ෙä/ ෙවත අවසර ෙදන 

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

Neue Gesellschaft, 1983).
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ල[. ෙ| සැල´| වළ7වාπම සඳහා !පා:ඤ ෙකාuâ%!äවා\ පැLත වැûෙය/ xyය කළ 2ෙ_ශ කටâo ඇමt 
q ãවා/ ඇGවාෙ'! ෙඩG වාෙය. 2I/ ඒ සාකØඡා ගැන ෙකාuâ%!ä නායකය/ව දැóවL කෙöය. ෙස.2යä 

රහ! ෙ!වා සමඟ එකo` ෙකාuâ%!äවා\/ ලා'ෙග. කැබෙයෙර.ව තනoM/ ඉවL කර දම/නට ≥රණය 

කෙöය. එw/ ගැ(ම සාකØඡා හරහා %මා pfම, එS \ ඉතාC සහ ජ'ම/ හ<දාවට ප´බS/නට I_ධ `ම, 
යන හැpයාව අw/ 2ය.  11

“ෙබාරැ වලට පFව, ෙගලට ෙවI උJඩ” 

  1936 අෙôyG මාසෙV \ %දහ! කරó ලැõ, 27ට' ස'ෙග නැමt රැIයාó-ෙබGÇයාó ෙGඛකයා ඔã 
හා BCය/ ෙගා'p/ 1937 \ <ණ ගැ´≈ 2ට ෙකාuâ%!ä පytපLtය 2!තර කෙö “ෙබාරැ” සහ “ෙගලට ෙවû 

උPඩ” යන මtයw. !පා:ඤෙV IU ෙකාuâ%!äවා\/ <ãණ ò/ දැû බාධා ෙදක7 t≠¨: ෙකාuâ%!ä 

බලපෑෙම/ බාSරව IU 2ශාල ආරාÇකවා\ ස|ෙම/ලවා\/ (CNT; සහ ෙකාuâ%!ä පytපLt වලට ¿Cකවම 
2රැ_ධ q POUM ය. !පා:ඤ ෙ_ශපාලනෙV පැLතp/ පමණ7 පැවt POUM පහ´ෙව/ පyෙය.ජනයට ග/න 

ෙකාuâ%!äවා\/ට හැp qහ. ෙ_ශපාලනෙය/ එය ෙට◊ාä!pට සªප යැw ද න| දරා IUෙVය. 1935 \ BCය/ 

ෙග.'p/ සහ අ/èâ %/ ෙදෙදනා පyංශයට පළවා හMන ලද, ෙට◊ාä!pට බාසෙල.නා S වාසය කර/නට අවසර 
ෙද/න pයා කැටල/ අ•කාf/ට හÀ!සව/නට උLසාහ කළහ. ෙස.2යä â%යනෙV ඒ [නවල පැවt 

ෙට◊ාä!pවා\/ දඩයම අ!ෙ!, (!පා:ඤ ජනxyය ෙපර<ණ මැtවරණ ජයගzහණෙය/ [න පහකට ප´ව) 1936 

ෙපබරවාM 21 වැ%දා ෙකාu/ට'/ ෙGක| කා'යාලෙV ර©!`මක \ ෙමෙ! !පා:ඤ ෙකාuâ%!äවා\/ට 

“ෙට◊ාä!pවා\ පyt2ôල`ය අංශයට එෙරS ජවෙය/ xM අරගලය7” සඳහා අවසර \ම ÿòමය7 ෙනාෙ9.  එයට 12

අමතරව, POUM  2I/ 1936 ù|හානෙV \ ෙමා!ක9 S පැවt පළ< ෙබාරැ නQවල 2/[තය/ ෙවóෙව/ 

පyI_•ෙV කතා කර ද t≠¨. 

 1936 ෙදසැ|බ' 13 වැ%දා මහා කැටල/ ක~/Iලෙය/ අ/èâ %/ ඉවL කර දම/නට 
ෙකාuâ%!äවා\/ සමL ` IUයහ. ඔã U.S.S.R. ෙවත %/දා කළා යන පදනම මත ඔãෙJ ඉවL pfම ඔ~/ 

උ_යාචනය කළහ. ඔ~/ කැමt ෙලI/ එය I_ධ ෙනාව/ෙ/ න| අ2 බාර\මට බාධා කරනවා යැw ඔ~/ 

ත'ජනය කළහ. ෙදසැ|බ' 16 වැ%දා පyා9ඩා (Pravda) 2I/ ෙස.2යä පytපLtයට එෙරS IයGල/ම ෙවත 

ජාතÜ/තර ෙමෙහâම7 පට/ ග/නා ල[: “කැටෙල.%යාෙ9 ෙට◊ාä!pවා\/ සහ ආරාÇක ස|ෙ|ලනවා\/ oර/ 
pfම ඇර„ ඇත. U.S.S.R. S පවtන හා සම q කැප`ෙම/ සහ ජවෙය/ එය ෙකෙරó ඇත.” 

 ෙ_ශපාලන අපගාªLවය ය/න ෙකාuâ%!ä මනසට ෙ‰.∆Lවය හා සමාන qවp. ඕනෑම තැනක \ ඊට 

වරදකරැව/ q IයGල/ටම එකම දÂවම Su qහ. POUM  ගැන අපහාස සහ ෙබාරැ පoරැ වන ල[. එS 

ෙපර<ෙP IU භටය/ ඔ~/ෙJ තනoරැ අLහැර යන ලදැw ෙච.දනා එGල කරන ල[. එS \ ඔ~නට සහාය \ම 
පවා ෙකාuâ%!ä භට කPඩාය| 2I/ පytෙ7‚ප කළා යැw pයැ~¨.  පyංශ ෙකාuâ%!ä ප7ෂෙV [නපතා 13

ÿවLපත q මාó∑Lවය (L’humanité) 2ෙ¶ෂෙය/ම  දරැ≈ ෙලසp/ පහර ò/ෙ/  12! අරෙගා/ සහ එGසා 

U◊ෙයාෙල (Elsa Triolet) යනා\/ෙJ සªප uoෙර7 q uකාෙයG ෙකාGäෙසා9 (Mikhail Koltsov) 2I/ Cයන ලද 

Cx ගණනාව7 නැවත <‰ණය pfෙම%. ෙමෙහâෙ| ¿Cක ෙLමාව නැවත නැවතL %ම7 ෙනාමැtව pයන 
ල[: POUM යó ෆHැ/ෙක. ෙJ හ~Gකාරෙයp, ෆැÑ!ä අර<ණ ෙවóෙව/ සහාය ෙද/නp. POUM ඇoලට Mංගා 

ග/නට කî/ Iට සමLව IU ෙකාuâ%!äවා\ චරÿරැෂය/ෙJ කා'ය භාරය qෙV ෙතාරoරැ එකo pfම සහ 

අපෙGඛන ලැw!o හැ\මw. ඔ~/ 2I/ ඒ සට/කාª/ව අL අඩංÊවට ග%_\ ඔ~/ හÆනාග/නට ඒවාෙය/ 

හැpයාව ලැ≠¨. ඒ අතM/ ෙල9 නා2Ø (Lev Narvich) I_•ය ´පyI_ධ qවw. %/ හා ස|බ/ධ q සැ%/ නා2Ø 
ක~දැw pයා ෙහîදර9 කර ඔãව POUM !වයං ආර7ෂක බලඇ¨යp/ ෙවû තබා මරා දමන ල_ෙ_ය. ෙ| මරා 

දැªම එ/ෙ/ %/ අoරැදහ/ව සහ අෙන&L නායකය/ව අL අඩංÊවට ගැ™ෙම/ ප´වw. 

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

 Elorza, “Le Front populaire,” p. 265.12

 See especially L’humanité, 24 January 1937.13
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1937 මැN සහ POUM Oර> කර දැQම 

 1937 මැw 3 වැ%දා ෙකාuâ%!äවා\/ෙJ පyහාරක කPඩායම7 බාසෙල.නා S මධÜම òරකතන 

ãවමාරැවට පහර ෙදන වෑයම7 ⁄දාන| කළහ. මධÜම òරකතන ãවමාරැව CNT සහ සමාජවා\ වෘL≥ය සutය 

(Unión General  de  Trabajadores  -UGT)) අත පැ වtයහ. PSUC  සාමාÇකෙය7 සහ ෙපාπIෙV පyධා%යා q 
ෙරාeMÊඒ! සලා! (Rodríguez Salas) 2I/ එය ෙමෙහයවන ල[. POUM ෙ'ûෙය. !ථානය සහ POUM S %ල 

ÿවLපත q සටන (La batalla) යන ෙදකම වසා දැªෙම/ ෙකාuâ%!äවා\/ ෙපාපyගැ/ඩා මäට| ඉහළ දමu/ 

පyහාරයට ⁄දාන| ` IUයහ. මැw 6 වැ%දා ෙකාuâ%!äවා\/ 2I/ පy<ඛLවය ò/ ෙපාC! ඒජ/තවරැ 5,000 

7 බාසෙල.නා ෙවත පැu¨යහ. ෙකාuâ%!ä සහ ෙකාuâ%!ä ෙනාවන හ<දා අතර ගැ(ම %සා 500 කට 

ආස/න xMස7 uය ෙගා! තවL 1,000 7 oවාල ලැõහ. 

 2ය~Gකාf තLවෙය/ වාI ෙගන, ෙකාuâ%!äවා\/ ඔ~/ෙJ එ[Mවා\/ව oර/ කර දමන සෑම 

අව!ථාවp/ම වාI ගLහ. ඉතාCයාó ආරාÇකවා\ දා'ශ%ක කැuෙල. ෙබ'ෙනM (Camillo Berneri) සහ ඔãෙJ 

Sතවතා q ෆHැ/ෙච!ෙක. බා'jෙයM Francesco Barbieri) පැහැරෙගන යන ල[. ඔ~/ව ෙදාෙළා! ෙදෙන&ෙග/ 
âL කPඩායම7 මරා දැ<ෙ9 ෙවû උPඩ වC/ Iරැරැ xf යන ෙත7 ෙවû තබu%. ඊට [න pSපයකට ෙපර 

ෙබ'ෙනM 2I/ ඔãෙJ ‘පංt සටන’ (Guerra di classe) සඟරාෙ9 ෙමෙ! Cයා tjණ: “අද අx õරැෙගා! (Burugos) 
S සට/ කර<, ෙහට අෙô %දහස උෙදසා අx ෙමා!ක9 එ7ක සට/ කළ âow.” කැටෙල.%යාෙ9 %දහ! 

තරැණ වÜාපාරෙV ෙGක| q ඇGෙ√Hෙඩ. මාUෙ/!, සට/කාª ෙට◊ාä!pවා[ෙය7 q හා/! ෙෆHාw/e (Hans 
Freund) සහ ෙට◊ාä!pෙJ Sටÿ ෙGක|වරෙය7 q අ'2/ ෙවාG√ (Erwin Wolf) යනා\/ටL එම ඉරණමම අL 
qහ. 

 ක'ä ලැ/ෙඩ. (Kurt Landau) ජ'ම%ෙV, ඔ!U◊යා ෙ9 සහ පyංශෙV සට/කාuෙය7 හැUයට Iට ප´ව 

බාසෙල.නා ෙවත පැuණ POUM හා එකoෙවන ඔ!U◊ය/ ජාtකෙය7 සහ 2රැ_ධ පැLෙL ෙකාuâ%!äවා[ෙයp. 
සැôතැ|බ' 23 වැ%දා ඔãව අL අඩංÊවට ගL ප´ව ෙ± අoරැදහ/ 2ය. කාtයා නමැt අL අඩංÊවට පL q 

ඔãෙJ භා'යාව fl_ධකරණ ගැන ෙමෙ! Câවාය: “ප7ෂ %වාස, “ලා ෙපෙe“රා’ (La Pedrera) සහ ‘පෙ!ෙයා ඩ 

ගා'Iයා’ (Paseo de García), සහ බැර©7ක වන ‘කාG මා7!’ සහ ‘ෙවාෙරාÑෙලා9’ යනා[ය මරැ උÊG පමණ7 
qහ. සා7Ñකරැව/ ෙ| ෙ'ûෙය. !ථානෙV xMu/ව Áවo/ අතර IUනවා අවස/ වතාවට දැ7ෙ7 ලා ෙපෙe“රා 

S \ ය. බැර©7ක ෙවතට ෙගන යන ලද තරැණ ආරාÇකවා\/ව ඉතාමL දරැ≈ ආකාරෙV වධSංසා \, අංග 

ෙËදනය කර සහ මරා දැ¿හ. ඔ~/ෙJ මළ Iරැරැ ප´ව හ< qෙV අහ· ෙලසp%.” ඇය අාරාÇක ස|ෙමලනවා\ 

ÿවLපතක (Solidaridad obrera) Cxය7 උÿටw: “මැෙර/නට ෙපර ඔ~/ට jය&රැ ෙලI/ වධSංසා  කරන ලද 

බව ≥රණය ෙකMණ, ආමාශය මත දp/නට ලැ≠≈ දැû තැ1| සහ පැGල| සා7Ñ සැපú අ/දu/, ඉ[ª සහ 
2කෘt ` t≠ණ අ/දu/…Iරැරැ ෙදපw/ එGලා t≠ණ බව පැහැ[C ෙවw, එෙ!ම Sස සහ ෙගල දැû ෙලI/ 

පහර ලL පැGල| වC/ âo qහ. ෙ| අවාසනාව/තw/ අතර තවL අෙය&ෙJ Sස පැහැ[Cවම oව7&ෙ9 

x(පස පැLෙත/ ගසා දමා t≠¨.” 

 ùෙඩ. xෙසC (Guido Picelli) වැ% ෙබාෙහ. සට/කාª/ ෙසායා ගැ™මට ෙනාහැp ෙ! සදහටම අoරැදහ/ 

qහ. ෙ| කාලෙV \ POUM සමඟ !ෙ9Øඡා භටෙය7 ෙලI/ බැÍ IU ෙජ.'ü ඕ'ෙවG (George Orwell) අනoරැව 
සැඟෙව/නට සහ පළා ය/නට I_ධ qෙවp. ඔã Cයන 1937 මැw බාසෙල.නා 2!තරය ‘කැටෙල.%යාවට 
පyණාමය x¨ස” (Homage to Catalonia) S උප ගz/ථය7 හැUයට පව≥. 

 ෙකාuâ%!ä ෙපාC! කාPඩ 2I/ සැල´| කරන ලද ඝාතන බාසෙල.නාවට පමණ7 øමා qෙV නැත. 

මැw 6 වැ%දා ෙට.'ෙට.සා (Tortosa) S \ වැෙල/Iයා ආPQ හ<දා 2I/ CNT සට/කාª/ 2I ෙදෙන7ව ඔ~/ 

ර©Í IU නගර ශාලාෙ9 j| මහෙල/ එîයට ෙගන අL අඩංÊවට ෙගන අනoරැව මරා දමන ල[. ඊ ළඟ [නෙV 

\ ටැරෙගා/ (Tarragon) වC/ තවL %දහ! සට/කාª/ පහෙළා! ෙදෙන& ෙගන අ< අ<ෙ9 මරා දැªය. 

 ඔ~/ෙJ Iය† එ[Mවා\/ව මරා දම/නට ෙකාuâ%!äවා\/ට ෙනාහැp ~වL, ඔ~/ෙJ ෙ_ශපාලන බලය 

ඉවL කර/නට ෙකාuâ%!äවා\/ සමL qහ. “රෙä ෙ_ශපාලන Á2තෙය/ POUM  ඉවL කළ âow,” pයා 

!පා:ඤ ෙකාuâ%!ä ප7ෂෙV මහ ෙGක| q ෙහ.ෙ! [යා! මැw මාසෙV \ %ෙ9දනය කෙöය. POUM 2Iරැවා 
හැMය âow යන ෙකාuâ%!ä ඉGπ| සÿරාπම ආPQෙ9 පyධා%යා q ලා'ෙගා කබාෙVෙර.  පyt7ෙ‚ප කෙöය. 

මැw 15 වැ%දා, බාසෙල.නා I_Ω/ වC/ ප´ව, ඔãට ඉGලා අ!ෙව/න යැw බලාLමක ෙකරැ¨. ඔãෙJ 
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අóපyාôtකයා q ãවා/ ෙනJM/, ෙකාuâ%!äවා\/ෙJ පැLෙL IU “මධÜ!ථ” සමාජවා[ෙයp. ෙකාuâ%!ä 
ෙ_ශපාලන බලය පවරාගැ™ෙ| අවසාන බාධකය එයාකාරෙය/ ෙමS \ ඉවL ෙකMණ. ෙනJM/ 

ෙකාuâ%!äවා\/ සමඟ එකට SටගLතා පමණ7 ෙනාව—ල/ඩ/ ටw|! වා'තාකරැ q හ'බä එG. මැt9! 

ෙවත POUM යó “අරගලෙV එක, ´Îy| [ශාව7 සම/2ත 2ය හැp ඕනෑම ෙදය7 සහ ඕනෑම ආකාරයක ෙපාò 
2නය7 පyt7ෙ‚ප කරන කාරකය/ 2I/ පාලනය කරනවා” යැw Cයu/, ඔã ෙ_ශපාලන පාලනය සඳහා 

ක∏මය7 හැU Ïෂණය ෙයාදා ගැ™මද අóමත කෙöය.  æCය/ ෙග.'p / ර©ûකG ෙවනස ෙමෙ! ò(ෙ9ය: 14

“ãවා/ ෙනJM/ෙJ ආPQව xS(වා [න pSපයකට ප´ව, ඕෙලා9 හැIරැෙP හMයට !පා:ඤය ය| 

ආකාරයක ෙකාuâ%!ä ශාඛාව7 බවට පLව ඇt ආකාරෙය%. ඔã ආර7ෂක කා'යාල ¿ල!ථානය ෙවතට 
අ~L ක'නG ඇ/ෙට.%ෙය. ඕෙටගා ඉGලා IUෙVය, ඔãට පහî/ IUන අෙය& හැUයට සලකu/, POUM 

2ධායක කu(ෙ9 සාමාÇකය/ අL අඩංÊවට ගැ™ම x¨ස වෙර/o ඉGලා IUෙVය.  15

 1937 B% 16 වැ%දා ෙනJM/ 2I/ POUM %ල වශෙය/ තහන| කරන ල[. එෙ!ම එS 2ධායක කu(ව 
අL අඩංÊවට ගැ%ණ. ෙ| ≥රණය ෙකාuâ%!ä ඒජ/තවරැ/ට ™tමය කඩoරාව7 අóව කටâo කර/නට 

අවසරය පාදා ò%. B% 16 වැ%දා සවස 1:00 ට ෙපාπIය 2I/ අ/èâ %/ අL අඩංÊවට ගැ%ණ. Áවo/ අතර 

ෙහ. මරණයට පLව ෙහ. ඔãෙJ pIò සගෙය7 ඔãව නැවත ෙනාදpන ල[. 

 ෙකාuâ%!äවා\/ෙJ %යම මත මැefe ෙපාπIය 2I/ සටන (La batalla) ÿවLපත සහ 22ධ POUM 

ෙගාඩනැÀC ඔ~/ යටතට ගLහ. æCය/ ෙගා'p/, ෙජ.û ආක', ãවා/ අ/‰ාෙ_ සහ ෙôෙඩ“. ෙබාෙනä ඇo† 

සට/කාª/ ෙදøයය7 Iරබාරයට දැ¿හ. ප´ව POUM  ඉවL pfම සාධාරÌය කර/නට, POUM  සාමාÇකය/ 

ෆHැ/ෙක. ෙවóෙව/ චරÿරැෂ ෙ!වෙV ෙයòනා යැw ෙකාuâ%!äවා\/ ෙ_ශෙ‰.∆ ෙච.දනා ෙගvහ. B% 22 වැ% 

[නෙV 2ෙ¶ෂ උසා2ය7 xS(වා ෙපyාපගැ/ඩා ෙමෙහâම [යL කරන ල[. චරÿරැෂ කටâo හා ස|බ/ධ සටහ/ 
ෙපාC! 2ම'ශනෙV \ ඉතාමL පහ´ෙව/ ෙසායා ගැ%ණ. “මැ7! fග'” (Max Rieger) 2I/ (එම නම pSප 

ෙදෙන7 ෙයාදාගL අ/ව'ථ නාමය7 නැLන| 2ෙ¶ෂ %යම යටෙL කටâo කළ එක ÿවLපLකලාෙ9[ෙය&ෙJ 

අ/ව'ථ නාමය7 2ය හැpw) ෙ| ෙබාරැ සටහ/ IයGල එකo කර ‘!පා:ඤෙV ඔLo ෙ!වය’ (Espionage in 
Spain) නu/ එකවරම භාෂා ගණනාවp/ %&L q පyකාශනය7 <‰ණය කෙöය. 

 2ඩාC, Mකාෙඩ. ≠Mෙය., සහ ෙJෙර. ෙවt/ ආර7ෂාව ලබu/ ඕෙලා9 ෙදන %යම යටෙL %/ ව 
වධSංසා වලට ල7 කරන ල[. ෙකෙ! න<ò ඔã තම ප7ෂයට එෙරS ෙච.දනා S සතÜතාවය ඔôÿ pfමට 

ෙයාදාගත හැp pIව7 xîගLෙL නැත. එෙ!ම pIò පාෙප.Øචාරණය7 අLස/ කෙö ද නැත. ඒ %සා 

ෙකාuâ%!äවා\/ට ඔãව oර/ කර දම/නට I_ධ q අතර ඔãට අවම/ pfම සඳහා ඔã ෆHැ/ෙක.ෙJ 

පැLතට ùයා යැw ›මට ඔãෙJ අoරැදහ/`ම භා2තා කළහ. නැවතL, ඝාතන සහ ෙපyාපගැ/ඩා අtනත ෙගන 
ùයහ. ෙමා!ක9 ÿරාෙGඛනාගාර 2වෘත `ෙම/ %/ සහ ඔãෙJ Sතවo/ සැමදා 2¶වාස කරන ල_ද සැබෑ 

යැw තහ~රැ ෙකMණ.  16

 B% 16 සහ 17 වැ%දා [න POUM ට එෙරS කටâo වC/ ප´ව, Iය† “ෙ‰.∆/”—ෙට◊ාä!pවා\/ සහ 
ෙවනL— දඩයම ක∏මාófiලව පට/ ගැ%ණ. ෙපාπIය 2I/ එකo කරන ලද q ෙතාරoරැ ෙකාuâ%!äවා\/ 

ෙ| සඳහා ෙයාදාගLහ. ඔ~/ ™t2ෙර.Ω IරෙගවG xS(වන ල[. රැIය/ රහ! ෙපාπIෙV නම, ෙචකා 

S!පැ%7 ෙලසකට හරවu/ ෙසකා! (cekas) යැw ඒවා හÆ/වන ල[. ඒ !ථානවල න| ෙමානවාදැ w දැ/ 

දැනග/නට ලැñ ඇත: බාසෙල.නා S මධÜම ෙසකා (ceka) xSUෙV අංක 24 අැෙව%ඩා ÿෙව'තා ෙඩG අ/ජG S 

ය. ôලාසා ඩ කැට1/යා S ෙකාෙලා/ ෙහ.ටලය, මැefe වල ඇෙටාචා කනÜාරාමය (Atocha) පැ වt තැන, 

වැෙල/Iයා S සැ/ටා උ'´ලා, සහ අGකාල ඩ ෙහනාෙ'! (Alcalá de  Henares) යන තවL ශා ඛා qහ. 
ෙපෟ_ගCක %වාස pSපය7 ද ඔ~/ ෙවත පවරාෙගන ඒවාෙV ද ර©ඳ~|, පy¶න pf|, සහ ෙවû තබා මරා 

දැª| කළහ. 

 Elorza, “Le Front populaire,” p. 266.14

 Gorkin, Les Communistes, p. 96.15

 See also the film by Llibert Ferri and Dolorès Genovès, Opération Nikolaï.16
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 1938 <G කාලෙV \ ෆැÑ!ä-2ෙර.Ω සහ !ටාC/-2ෙර.Ω 200 7 පමණ xMස7ව සැ/ටා උ'´ලා ෙචකා 
(ceka) S රඳවා t≠¨. එය ඉතා ඉ7ම¨/ !පා:ඤ ජනරජෙV ඩාක9 හැUයට හැ”/ෙව/නට පට/ ගැ%ණ. 

“!ටාC/ 2I/ ෙචකා (ceka) එක7 2වෘත කර/නට ≥රණය කළ ප´ව,” එක 2/[තෙය7 IS කෙöය, 

ළඟ පහත &ඩා කනLත7 xMIò කරó ලැ≠වා. ෙචකා අයට අමාó∑ය අදහස7 t≠ණ: ඔ~/ 

ෙසාෙහා/ ගැබ 2වෘත කරල tNෙබ, ඇටසැpC සහ ජරාවට පLෙවන මළ Iරැරැ <†ම%/ දp/න 

හැpෙවන 2[යට. එතැන තමw වැûෙය/ම කරදරකාරය/ව අÊG දමා t≠ෙණL. ඉතාමL &Mරැ 

වධSංසා ක∏මෙ9ද ඔ~/ට t≠ණ. ෙබාෙහ. Iරකරැව/ව ක&G ෙදෙක/ එGලල tNෙබ, උඩ යU&රැ 
කරල, <† දවසම, දව! ගණනාව7ම. අ%L අයව ඔ~/ <ãණ ළඟ ã!ම ග/න 2තර7 ÿං– වාâ 

SG හදÿ ÿං– කබeවල අÊG දාල tNබ…ò‚ටම ක∏මය7 හැUයට හැ”/~ෙ/ “ලාØÓව”; Iරකරැව/ට 

ඒ &ඩා හතර©! ලාØÓවල දව! ගණනාව7 වාûෙවලා ඉ/න I_ධ ~ණා. සමහර අයව ඒ තැ/වල tයල 
tNබා [න අටක Iට දහය7 ද7වා ෙහළෙව/න ඉඩෙද/ෙන නැtව. 

 ෙමවැ% කටâo කර/නට, ෙස.2යä ඒජ/තවරැ ෙයාදා ගLෙL ඔ~/ෙJ p∏යාව/ ඒ ෙවන 2ටL “ලා 

පැෂනාMයා” (ෙඩාෙල.ර! ඉබාරෑM) 2I/ අóමත කරන ලදැw Iv ÔÑත ÿ_ගලය/වw. ඇය වර7 වැෙල/Iයාෙ9 
ර©!`මක \ ෙමෙ! pයන ල[: “අSංසකය/ Iයය7 මරණ එක ෙහාඳw එක සැකකාරෙය7ට ය/න ඉඩෙදනවාට 

වැûෙය/.”  17

 ශාfMක වධSංසා ෙයාදා ගැ™ම සාමානÜය7 2ය.  එක ෙපාò ක∏මෙ9දය7 qෙV Iරකරැවා ලවා 18

බලාLකාරෙය/ සබ/ වoර ෙබා/නට සැලැ!`මw. එය බලවL වමනකාරකයp. සමහර ක∏මෙ9ද !වභාවෙය/ම 
ෙස.2යä qහ, එන| %/දට ඉඩ ෙනා\ම සහ කබe ආඩය7 යැw හැ”/ෙවන &ඩා ඉඩකඩක රඳවා තැñම. එS 

\ Iරකරැවාට Sඳග/නට ෙහ. නැÀU/නට ෙනාහැpw, අතපය ෙහාලව/නට ෙනාහැpw, ã!ම ගැ™ම පවා 

ඉතාමL අøරැ ෙවw. ඒ අතර %ර/තරෙය/ එGල කරන 2òCබල එîයp/ ඇ! අ/ධ pfමL I_ධ ෙකMණ. 
‘ÊලාJ ෙකාෙද9 ර©ස’ (The Gulag Archipelago) S 1Nයා/කා ෙවත ඔã පැu¨ 2!තරෙV \ එවැ% අාඩය7 ගැන 

ඇෙල7සැ/e ෙසාG∆™äIය/ 2I/ [ù/ [ගට 2!තර කරw. ල ඝාතන ද සාමානÜය7 2ය: 

NKVD  සහ හ<දා  2ම'ශ න ෙ!වෙV සාමාÇකෙය7 q 1tන/ ඇ!ෙට.'ගා වාෙය., පළා යෑ| 

වළ7ව/නට අ∫රැ ක∏මෙ9දය7 ඉ[MපL කෙöය: Iරකරැව/ව ෙôC පහ7 හැUයට ෙපළග!වන ල[. 
එ7 Iරකරැෙව7 එතැන IUෙV ෙනාමැt න| හතර ෙදෙන7ට ෙවû තැjණ. එෙ!ම එම ෙôCයට 

ඉ[Mෙය/ සහ x(පI/ ඇt ෙôC ෙදකටම ෙවû tයනවා යැw ද ත'ජනය කළහ. සමහර සෙහ.දරය/ 

ෙ| ක∏මයට 2ෙර.ධය දැ7qහ, න<L වාෙV, ඔãෙJ p∏යාවC/ ඔãව ඉවLකර t≠ණL, ඔãව උස! 

pfම %සා, ෙලfඩා පyා/තෙV ඔෙනG! ඩ නා ගායා (Onells de  Nagaya) යන කැටෙල.%යාෙ9 පyධාන 
ර©ඳ~| කඳ~ෙ' පyධා%යා බවට පL2ය.  19

 ෙවû තබා මරා දමන ලද <† සංඛÜාව ෙකාපමණ7දැw ය/න ගැන මත 22ධාකාර ෙවt. %ල සහ %ල 

ෙනාවන IරෙගවG S 1,000 ක POUM සාමාÇකය/ද ඇo†ව,  <† සංඛÜාව Iරකරැව/ 15,000 7 යැw කාtයා 
ලැ/ෙඩ. (Katia Landau) ඉ[MපL කරw.  එවක \ 2ම'ශනය7 පැවැLq »9! ෙල2, “IරෙගවGවල IU I2G 20

සහ හ<දා 2ôල`යවා\/ 10,000 7 පමණ සංඛÜාව7,” POUM, CNT, සහ FAI  සාමාÇකය/ ද ඇoළL, යැw 

සඳහ/ කෙöය. සමහර අය ඔ~/ අL2” තLවය/ %සා uය ùයහ. !වාΩන ක|කරැ ප7ෂෙV (1932 \ j«තානÜ 
ක|කරැ ප7ෂෙය/ කැÒ ùය ර©ûකG සමාජවා\ කPඩායමp) ÿවLපLකලාෙ9[ෙය7 සහ POUM සමඟ සªපව 

කටâo කරන ලද ෙබාN !uπ (Bob Smilie) එෙ! uය ùෙVය. ãවාp/ ම~M/ ෙJ සෙහ.දරයා q මැóඑG 

ම~M/ ෆHැ/&2!ටා ෙවt/ Iරගතව IUෙයp. ඒL බාසෙල.නා S ‘ආද'ශ Iරෙගදරක’ (cárcel modelo) රඳවා 
IU ඔã එS \ Á2තය ෙNරාෙගන tjණ. æCය/ ෙගා'p/ට අóව 1937 අවසානය ෙව_\ සැ/ටා 7ලාරා S 62 

ක xMසකට මරණ දÂවම ≥/ò qහ. 

 Quoted in Gorkin, Les Communistes, p. 181.17

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

  Gorkin, Les Communistes, p. 205.19

 Katia Landau, Le Stalinisme bourreau de la révolution espagnole (Paris: Spartacus, 1938), p. 8.20
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 සාමාජවා\/ව උපාය‹πව බැහැර pfම සහ පැLතකට දැªෙම/ ප´ව, එෙ!ම POUM  පාගා දැ¿ ප´ව, 
ඉtM qෙV ආරාÇකය/ ය. හ<දා %ෙ9දන ගැන MපNCක/ 2I/ ඉ7ම¨/ ද7වන ලද tâ≈ පyහාරෙය/ 

ප´ව එන මාස වල \ ආරාÇකය/ෙJ බලපෑ| යටෙL, 2ෙ¶ෂෙය/ම අරෙගා/ පyෙ_ශෙV කෘÑකා'uක 

සා¿Sකය/ [â≈ ` tjණ, 1937 මැw I_Ω/ වC/ සt pSපයකට ප´ව, අරෙගා/ S ග|මාන සහ ට~/ 
පහර ෙදන කPඩාය| 2I/ අGලා ගó ලැñය. සා¿SකෙV ෙකාංගzසය (The Congress  of  Collectives) අGලා 
ගó ලැñය, එෙ!ම අෙග.!o 11 වැ%දා අරෙගා/ ක~/Iයල 2´රැවා හැfම %යම කරන %ෙ9දනය7 

පyකාශනය 2ය. එS සභාපt q ãවාp/ ඇ!කාෙස. (Joaquín Ascaso) අL අඩංÊවට ෙගන ෙහාරක| කළා යැw 

ෙච.දනා එGල 2ණ. ඔã ෙවóවට ආPQකාර-ජනරාGවරෙය7 q, MපNCක/ වෙ| සාමාÇකෙය7 සහ 
ෙකාuâ%!ä ඔLoකාරෙය7 ද q ෙහ.ෙ! ඉJනාIෙය. මැනෙටෙසා/ (José Ignacio Mantećon) පL කරන ල[.  21

ෙමය CNT S පදනම jඳෙහල/නට ඒ ෙවත එGල q ඍæ පyහාරය7 qෙVය. 

 ෙකාuâ%!äවා\ එ/fෙ7 C!ට' (Enrique Lister) නමැt අණ ෙදන %ලධාMයාෙJ යටෙL q ෙදාෙළා!වැ% 
කාPඩය, කැ!ßG (Castile) S (ඒ ෙව_\L ග|බද සා¿Sකය/ට එෙරSව පyචPඩLවය සහ ෙවû තබා මරා 

දැª| යනා\), ෙබාෙහ. ෙමෙහâ| කරන ල_ද, සා¿Sක කPඩාය| කඩා දැ<ෙ9 (PSUC S “කාG මා7!” 

කPඩායම යැw හැ”/ෙවන ලද) 2I හLවැ% කPඩායම, සහ t!වැ% කPඩායම සමඟ හ~ෙG ය. නගරසභා 
oළ %දහස උෙදසා සට/ ව[න සට/කාª/ Iය ගණන7 අL අඩංÊවට ෙගන ඔ~/ව ඉවL කරu/ ඒ ෙවóවට 

ෙකාuâ%!äවා\/ව !ථාxත කරන ල[. ස¿හකරණ කරන ලද ඉඩ| ඒවාෙV <G අwtකරැව/ට බාර ෙදන ල[. 

සාරාෙග.සා (Zaragoza) S ඒ සමඟම පැවෙතu/ t≠ණ 2ශාල පMමාණෙV ෙමෙහâම සමඟම I_ධ ෙවන ෙලI/ 

ෙමය සැල´| කර tjණ. ඒ ෙ| p∏යා මහා පyහාරයට ⁄දාන| `ම7 හැUයට සාධාරÌය කර/නටw. Iය 
ගණන7 ඝාතනය කළ න<ò ග|බද වැIය/ තව තවL සා¿Sකය/ හදා ගLහ. කැ!ßG S ෙ| ග|බද 

වැIය/ට එෙරS ෙමෙහâ| ෙගන ùෙV ´පyI_ධ ෙකාuâ%!ä ජනරාGවරෙය7 q වැෙල/U/ ෙගා/සාෙG! 

(Valentín González) 2I%. ‘ග|බදවැIයා’ (El Campesino) නu/ හැ”/ෙවන ඔãෙJ &Mරැ p∏යාකලාපය C!ට' 
පවා ඉ7මවා ùය ල_ද7 යැw øස' එ|. ෙලාෙර/ෙස. (César M. Lorenzo) pයw.  නැවත වතාව7 Iය ගණන7 22

ග|බදවැIය/ ඝාතනය කර ග|මාන ÿ†!සා දැªය. ඒL ෙමවර \ CNT  2I/ හ<දා බලෙය/ පy tචාර 

දැ7`ෙම/ ‘ග|බදවැIයාෙJ’ ෙමෙහâම නවLව/නට හැp2ණ. 

NKVD වැඩ කරන අ>දම 

 1937 !පා:ඤෙV \ “ෙතාරoරැ කPඩායම” (Grupo de  Información) නම යටෙL NKVD  ය අභÜ/තර 

කටâo xîබඳ අමාතÜාංශය යටෙL පැවෙතන අංශය7 2ය. ආර7ෂක ෙදපා'තෙ|/oෙ9 නායකLවය ද 
ෙකාuâ%!ä ඒජ/තවරැ 2I/ පාලනය කළහ. එෙ!ම 1937 වස/තෙV \ සහ ù|හානෙV \ ‘ඇGෆHe හ'ä!ෙJ 

ෙ!වය’ ද එS වඩාLම ≥වÚ කටâo වකවා≈ව අL ò(වහ. හ'ä! “පy¶න pfෙ| සහ ෙවû තබා මරා දැªෙ| 

මහා 2යo/ අතර එ7ෙකෙන7,” යැw BCය/ ෙගා'p/ 2I/ 2!තර කර tjණ. හ'ä! සමඟ එ7ව කටâo 
කෙö 1930 \ පට/ අ'ෙන. ෙJෙර. 2I/ ෙ!වයට බඳවා ගL Sâබ' ෙවා/ ර©/ෙක (Hubert von  Ranke) 
නැමැLතාw.  ජ'ම/ කතා කරන 2ෙ_‘කය/ට ආර7ෂාව සපයන පyධා%යා හැUයට පL කර/නට ෙපර ඔã 23

ජාතÜ/තර හ<දාවල තාwGම/ (Thälmann) හ<දා ෙ!නාංකෙV ෙ_ශපාලන ෙකාu!සා' හැUයට කටâo කරන 
ල_ෙදp. සමහර 2ට අ'2/ ෙවාG√ අL අඩංÊවට ගLෙL ඒ අóව 2ය හැpw. ෙවාG√ව %දහ! කළ ප´ව 

ඔã Uක දවසp/ pIL ෙලසp/ ෙසායා ගත ෙනාහැp ෙ! සදහටම අoරැදහ/ qෙVය. 

 1937 සැôතැ|බ' 11 වැ%දා ‘ෙතාරoරැ කPඩායෙ|’ සාමාÇකය/ ෙදෙදෙන7ව අL අඩංÊවට ගැ%ණ. 

කාtයා ලැ/ෙඩ. ප´ව ෙවා/ ර©/ෙක භා2තා කළ ක∏මෙ9ද ගැන Câෙ9ය: “නරකම GPU ඒජ/තවරැ/ අතM/ 
ෙකෙන7, ෙවා/ ර©/ෙක අ/ව'ථ නාමෙය/ ෙප™ ඉ/න ෙමාfä! ෙබ«!ල' Iය† ෙච.දනා අGපයකට ෙගනාවා. 

ක'ä ලැ/ෙඩා ෙකාෙහද ඉ/ෙ/ pයල ද/නවා pයල ඔã සහ ඔãෙJ jMඳ !ෙපG කපලැ/! (Seppl Kapalanz) 

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

Carolina Press, 1979), p. 506.

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

fighters were also assassinated by the hundreds at the front.

 Pierre Broué, Le Parti bolchevique (Paris: Editions de Minuit, 1977), p. 178.23
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වර7 ප7ෂ සෙහ.දරෙය7ව අL අඩංÊවට ගLත. ‘අxට එයාෙග Cxනය ò/ෙන නැLන|,’ ඔ~/ ›හ, ‘ඔබ 
කවදාවL IරෙගදM/ එîයට ය/ෙන නැහැ. එයා ජනxyය ෙපර<ෙP සහ !ටාC/ෙග හoෙර7. එයා ෙකාෙහද 

ඉ/ෙන pයල ෙහායාගLo වහාම අx එයාව මරල දා/නw ඉ/ෙන.”  24

 1937 අෙôyG 9-10 රාtbෙV \ මා7 රw/ (Marc Rein) නමැt රැIය/ 2ගාuකෙය7, ෙනා'ෙ9 සහ ජ'ම%ෙV 
අ/තවා\ වාමාං‘ක වÜාපාරවල !ෙ9Øඡා ෙ!වෙV ෙයෙදන ල_ෙද7 ද qවා බාසෙල.නා S ඔãෙJ ෙහ.ටලෙV 

කාමරෙය/ අoරැදහ/ qෙVය. Uක [නකට ප´ව ඔã ෙනාමැt බව දැනගL ඔãෙJ uතbෙය7 අනoරැ ඇඟ`ය. 

මා7 රw/ යó ෙදවැ% ජාතÜ/තරෙV x(වහG කරන ලද රෆාෙයG ඒබ«ෙමා2ØෙJ ÿතා 2ය. ඒ පMI_•ය, සහ 

ඔãෙJ uoර/ සහ ප~ෙG අය ඔãට අLq ඉරණම &ම7දැw ෙසායා ග/නට ≥රණාLමකව කටâo කළ බැ2/ 
2ෙ_ශය/ oළ කැළ„ම7 ද, MපNCක/ !පා:ඤෙV හෘද සා7Ñය 2මසා බැπ| ද I_ධ qහ. 2ම'ශනය7 

ඇර„ම සඳහා ඔ~/ෙJ එ්ජ/තවරෙය7 පL pfමට !පා:ඤ රජයට I_ධ ~¨. 'ඇGෙ√Hෙඩ. හ'ä! ෙ!වය’ 

අoරැදහ/ `මට වගpව âo යැw එS \ ෙසායා ගැ%ණ. NKVD ෙපාπIය සහ ආPQව අතර ගැ(ම ෙකාතර| 
අපyස/න qවාදැw pයෙතාL, 1937 BC 9 වැ%දා අභÜ/තර කටâo xîබඳ අමාතÜාංශෙV රාජÜ කටâo xîබඳ 

ෙGක|වරයා 2I/ ඔãෙJ ≠_• අංශෙV ඒජ/තවරෙය7 (SSI 29) සහ හ'ä! සහ ෙග.ෙ|! එ|පරෙඩ.' 

යනා\/ අතර ගැ(ම7 අ~!සන ල[. එයට ප´ [නෙV \ ‘හ'ä! ෙ!වය’ 2I/ SSI 29 ව අL අඩංÊවට ගLත ද 
ඔã ෙ!වය කළ රහ! ෙ!වය ද බලගo qෙය/ ඊට ප´ [නෙV \ ඔãව %දහ! ෙකMණ. SSI  29, ෙනාෙහාL 

ඔãෙJ සැබෑ නම Î. ෙලාෙර/–7 (Laurencic) q ÿ_ගලයාව 1938 \ ෙසායා ගැ™ෙම/ ප´ව, ෆHැ/&2!ටා 2I/ 

අL අඩංÊවට ෙගන, හ<දා උසා2ය7 ෙවතට ප<≈වා, NKVD ඒජ/තවරෙය7 යැw pයා ෙවû තබා මරා දැuණ. 

 රw/ෙJ I_•ය අද ද7වාම 2සඳා ෙනාමැt ~වL, ඒ I_•ය ඇGෙ√Hෙඩ. හ'ä! සහ ෙග.ෙ|! 
එ|පරාෙඩ.' ෙදෙදනාෙJ කටâo 1937 BC මාසෙV \ %මා කර/නට සමL 2ය. ඔ~/ෙJ රහ! ෙ!වය තහන| 

කර 27ෙට.Mෙය. සාලා ෙJ නව නායකLවය යටෙL පytසං!කරණය 2ය. අෙග.!o 15 වැ%දා, ආර7ෂක ඇමt 

සහ සමාජවා[ෙය7 q ඉ/ඩෙGIෙය. Îyෙත. (Indalecio Prieto) 2I/ හ<දාව 2ම'ශනය කරන ෙ!වය (Servicio 
de Investigación Militar -SIM) xS(වන ල[. එය Iය† ෙ_ශපාලන 2පර| සහ පyt ඔLo  ෙ!වා එකo කරන 

ලද සං2ධානය7 qෙVය. ඉතා ඉ7ම¨/ SIM  S 6,000 ක ඒජ/තවරැ ෙ! වය කළහ. ‘හ'ä!  ෙ! වෙV’ IU 

“තා7ෂණෙ9\/” ගණනාව7 එw/ ෙකî/ම ෙමම සං2ධානයට මාරැ qහ. SIM යó I_ධා/තමය වශෙය/ පyt 
ඔLo සං2ධානය7 බවL, ෙස.2යä NKVD  2I/ ¿Cක ` %'මාණය කරන ල_ද7 බවL, ග/නා  ලද Iය† 

පyෙ9ස| ෙමෙහâ| t≠ණL වැû කG ය/නට ෙපර එය ෙකාuâ%!äවා\/ 2I/ ඔ~/ෙJ අර<≈ සඳහා 

භා2තා කරන ල_ෙ_ යැw pයාL 1939 \ Îyෙත. xîගLෙLය.  ෙස.2යä â%යනෙV සහ ෙකාuâ%!äවා\/ෙJ 25

බලපෑම අóව 1938 අෙôyG 5 වැ%දා Îyෙත.ව රජෙය/ ෙනරපා දැuණ. 

BCය/ ෙග.'p/ SIM කටâo ෙමෙ! 2!තර කෙöය: 

ඔ~/ සැෙවාම අL අඩංÊවට ගLෙL ඔ~/ෙJ Soමතය අóව, නැLන| NKVD පîගැ™| පytපLtය 

අóව. සැකකරැව/ව අනoරැව IරෙගවG වලට දැ<ණ, ඊට ප!ෙස ෙච.දනා හැòව…මාස ගණනාව7 යන 
oරැ SIM Cxෙගාó එකo pfම පවLවා ෙගන ùයා, තව තවL ෙතාරoරැ අවශÜයw pයන ෙබාරැෙව/. 

Iය† මෙ±!තbාLවරැ/ට සහ ™tඥය/ට Sංසා Îඩා කරන ල_දා qෙV ද SIM තමw, Iරකරැෙව7ෙJ 

%'ෙද.∑ බව ගැන ය| 2%´රැෙව7ට සහtකය7 ඇt ~ෙනාL, සරලවම SIM කෙö ඔãෙJ ≥/òවට 
උû/ කටâo pfමw.  26

 1931-32 \ ෙමා!ක9 S ජාතÜ/තර ෙල%/වා\ පාසැෙG පාඨමාලා හදාරන ලද !2! ජාtක 

ෙකාuâ%!äවා[ෙය7 q රැෙඩාG√ ෆHw (Rudolf Frei), බාසG Iට !පා:ඤ ෙවත !ෙ9Øඡා ෙ!වකය/ සං2ධානය 

pfම සහ මාරැ pfම බාරව IUෙVය. ඔãෙJ ඉGπම මත ඔãව 1937 අග \ !පා:ඤය ෙවත යවන ලòව SIM 

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

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

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

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

 Gorkin, Les Communistes, p. 170.26

338



S පාලන ෙ!වය ඔã යටතට පL2ය. එS \ ඔã 2ෙ¶ෂෙය/ම !2! !ෙ9Øඡා ෙ!වකය/ ගැන ඇස ගසා 
IUෙVය.  27

 1938 ù|හානෙය/ ප´ව, ෙකාuâ%!ä පාලනෙය/ âo IරෙගවG වC/ ෙබාෙහ. ෆැÑ!ä-2ෙර.Ω 

Iරකරැව/ව ෙපර<ණට ෙගන අෙන&L ෆHැ/&2!ටා Iරකරැව/ සමඟ බලාLමකව බර වැඩ සඳහා ෙයාදවන 
ල[. දරැ≈ තLවය/ යටෙL, ආහාර ෙහ. ෛවදÜ පහ´ක| ෙනාමැtව, ෙකාuâ%!ä පහර \| ත'ජනයට !œර 

කාπන ෙලI/ <ãණ ෙදu/, ඔ~/ ෙටර! හදන වැ% ක|කරැ වැඩ කළහ. එෙ! වැඩ කළ පytගාª ජ'ම/ 

ෙකාuâ%!ä කPඩායමක සාමාÇකෙය7 q කාG ෙබ«ාw%/ (Karl Brüning) මාස හයකට ප´ව, 1939 ෙදසැ|බ' 
S \, පළා ය/නට සමL 2ය. Iය Sතවo/ pSප ෙදෙන&ට ඔã තම අLදැ›| ගැන ෙමෙ! ›ෙ9ය: 

BC මාසෙV අx ÁවL q හැU jය&රැ සහ &Mරැ qහ. ෙඩා!ෙටාwෙව!p ෙJ “මළ~/ෙJ %වස” (House 
of Dead) ෙ|  හා සැසÆවාම ගණ/ ෙනාගත âLත7 … අxට ෙකාØචර &සù/න t≠ණද p9ෙවාL 

ෙබාෙහ. 2ට අx IS2කG තLවෙය/ IUෙය. මම IU u%! තLවෙය/ බාෙගට වැ(ණ, හමw 

ඇටක(w 2තරw. අx හැම t!ෙසම ෙලû/ සහ අxට pIම ශ7tය7 ඉtM ෙවලා t≠ෙන නැහැ. ඒ 

තLවයට එ_\ u%´/ සහ සLo අතර pI ෙවනස7 නැහැ, එය x2oරැ |ෙGØඡLවයw. එS 
සං!කෘtය හා ´ෙඛ.පෙභ.µLවය හා සැසÍෙ| \, ෆැÑ!äවාදයට ෙ| මං පහර/න/ ෙවt/ ඉෙගන 

ග/න ෙගාඩ7 ෙ_වG tයනවා. අෙô Cxෙගාó වල Cයැ2ලා tෙය/නැt ™තÜාófiලව අxව මරා දමó 

x¨ස අxව වචනෙV පMසමාôත අ'ථෙය/ම මැෙරන ෙත7 වැඩ කරව/න pයල, ෙමාකද අ/න ඒකw 

ඔ~/ කර/න වෑය| ගLෙත.  28

බාසෙලSනා ( “ෙමා#කT ෙබාරැ නUව” 

 පytසං!කරණ, Mංගා ගැ™|, සහ හÆනා ෙනාගත හැp ෙව! මාරැ වC/ කළ ෙමෙහâ| t≠ණL, NKVD ද 
බාධක වලට <ãණ පෑෙ9ය. POUM ෙවත ද7වන ලද |ෙGØඡ ම'දනය ෙ±oෙව/ 22ධ 2ôල`ය කPඩාය| 

වC/ ඔ~නට සහාය ලැñ t≠¨. ෙ| කPඩාය| පyංශෙV \ 'MපNCක/ !පා:ඤෙV 2ôල`ය Iරකරැව/ෙJ 

ආර7ෂාව සඳහා q කා'ෙතG’ ය/න xS(වා ගLහ. රහIගතව ෙස.2යä ෙගන ùය උපාය‹π ෙමෙහය~| වලට 
එෙරSව ෙමෙ! ෙනාසැඟ~ණ මහජන p∏යාකලාපය/ මo 2ය. 2ම'ශන සඳහා %ෙය.Çත කPඩාය| oන7 

!පා:ඤයට එවó ලැñය. 1937 ෙනාවැ|බ' මාසෙV \, ෙෆπIය/ චGලාෙV (Félician Challaye) සහ !වාΩන 

ක|කරැ ප7ෂෙV ෙජ./ මැ7ගව'/ (John MacGovern) 2I/ නායකLවය ò/ එම ෙතවැ% %ෙය.Çත 

කPඩායම, බාසෙල.නා S IරෙගවG, සැලpය âo ෙලI/ ෆැÑ!ä-2ෙර.Ω 500 7 රඳවා IUන ලද ආද'ශ 
Iරෙගදර, ඇoලට ය/න සහ Iරකරැව/ ò7 2” ආකාරය ගැන ෙත!තෙ|/o එකo කරග/නට අවසරය 

ලබාගLහ. මැ7ගව'/ සහ චGලාෙV ෙදෙදනා Iරකරැව/ ෙදාෙළා! ෙදෙන7 %දහ! කරන මඟ පාදා \මට සමL 

qහ. එෙ!ම ඔ~/ ã/ටා චoරශçෙV (Junta Square) xSU රහIගත NKVD Iරෙගදරට ඇoG ෙව/නට ද වෑය| 
කළහ. න<L අ•කරණ අැමt මැóඑG ඩ ඉරැෙජ. (Manuel de  Irujo) ෙJ සහාය t≠ණL ඔ~නට ඇoG`ම 

තහන| 2ය. මැ7ගව'/ ෙමෙ! %ගමනය කෙöය: “ෙව! ¿ණ ගැල` ඇත. අx කඩoරාව උ!සා සැබෑ බලය 

උ´ල/ෙ/ ක~දැw ෙප/`<. ඇමtවරැ/ට උද9 කර/නට අවශÜ ~නා, ඒL ඔ~/ට සැබැ2/ම එය කළ 
ෙනාහැp qවා.”  29

 1938 ඔ7ෙත.බ' 11 Iට 22 ද7වා, POUM 2ධායක කu(ෙ9 සාමාÇකය/—ෙගා'p/, අ/‰ාෙ_, පැ!කG 

ùෙරාෙනලා, ෙහ.ෙ! ෙරා2රා, ආ'ක', ෙබාෙනä, ෙඡ./ MõG, සහ ෙහ.ෙ! එ!fiඩ'—යන අයව 2ෙ¶ෂ උසා2ය7 

ඉ[Mxටට ෙගන ආෙ9 ෙමා!ක9 ෙබාරැ නQ ෙබෙහ2/ ISකරවන ද'ශනය7 ඉ[MපL කරu%. ෙට◊ාä!pවා\/ 
Iය† ෙපර<≈ වC/ ප7ෂයට අනoෙ' දමනවා යන ෙමා!ක9 පyකාශනයට 2¶වස™යLවය7 \ම නQෙ9 එක 

අර<ණ7 2ය. ෙකෙ! ~වද, !පා:ඤ සට/කාª/ ෙච.දනාව එක ෙහළා පyt7ෙ‚ප කළහ. අ/ෙ‰ ùෙe (André 

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

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

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

 Quoted in “La Terreur communiste en Espagne,” La révolution prolétarienne, no. 263 (25 January 1938).29
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Gide), ෙජ.'Á! Qහෙම G (Georges Duhamel), ෙරාජ' මාU/  Q ගාe (Roger Marin  du  Gard), ෆHැ/´වා 
ෙමාMයැ7 (François Mauriac), සහ ෙප.G Mෙව (Paul Rivet) යනා\/ ãවා/ ෙනJM/ ෙවත ෙටCගzෑ| යවu/ 

උ_යාචනය කෙö ෙච.[තය/ට සාධාරණ සෙ|ෂණය7 ලබාෙද/න pයාw. බලහLකාරෙය/ ග/නා ලද 

පාෙප.Øචාරණ මත ෙච.දනා පදන|ව t≠ණ %සා තරමක අ~G සහගත තLවය7 පැවtණ. ෙකාuâ%!ä මාධÜ 
ඉතා p∏යා‹π ෙලI/ මරණ දÂවම ඉGලා IUයL, pIò මරණ දÂවම7 ≥/ò ෙනා`ය.  එන<L POUM 30

සට/කාª/ව ෙනාවැ|බ' 2 වැ%දා වසර පහෙළාවක Iර දÂව| %යම qහ. වÜtෙ'ක qෙV ෙජ.û ආ'ක' 

(Jordi Arquer) ෙවත වසර එෙකාළහ7 %යම `මL; සහ ෙe2e ෙ' (David Rey) %ෙදා! `මL ය. ඔ~/ ෙවත 

එGල q ෙච.දනා qෙV, ජනරජෙV ආPQව ෙමා!ක9 වC/ එන %යම xîප[u/ එවැ% %යම xîපැ\ම 
පyt7ෙ‚ප කරන IයGල/වම ක∏මාófiලව දඩය| කරනවා යැw සටන (La batalla) ÿවLපෙL pයා Ißමw—

පාෙප.Øචාරණය7 ෙලI/ වැûෙය/ ෙපෙනන ලද පyකාශනයw. 

 1939 මා'o මාසෙV \ ජනරජෙV පරාජය ස|∫'ණ q ප´ව, SIM S අ/tම පyධා%යා ෙ| Iරකරැව/ව 

ෆHැ/&2!ටා හ<දාව ෙවත බාර ෙද/නට වෑය| කෙö එS \ ඔ~නට ෙවû තැෙබó ඇතැw I≥ෙම%. NKVD 
ඒජ/තවරැ පට/ ගL ò'දා/ත කටâLත ජනරජෙV හoර/ 2I/ %මා කරó ඇතැw බලාෙපාෙරාLo qහ. ඒL 

වාසනාවට POUM 2ධායක කu(ෙ9 Iය† සාමාÇකය/ පළා ය/නට සමL qහ. 

ජාතV>තර හWදා ඇOළත 

 MපNCක/ අරගලෙV අර<ණ වටා එකo ෙව/න යැw නැˆ හඬ <† ෙල.කය ÿරාම ෙද.ංකාරය ` tjණ. 

ජාtකවා\/ට එෙරSව සට/ pfම x¨ස !ෙ9Øඡා ෙ!වකය/ අෙ/ක සංඛÜාව7 !පා:ඤයට පැuණ IUයහ. 

ඔ~/ uπÑයාවට බැÆනහ. නැතෙහාL ඔ~/ ප7ෂපා≥Lවය දැ7q සං2ධාන වC/ අóගzහය ද7වන සට/ 
කPඩාය| වලට එකo qහ. එෙහL ෙමා!ක9 ¿CකLවෙය/ %'මාණය කරන ලද ජාතÜ/තර හ<දා 

(International Brigades) වල සැබෑ ෙකාuâ%!ä හ<දාව7 t≠ණL එS භටය/ IයGල/ම ෙකාuâ%!äවා\/ 

ෙනාqහ.  ෙපර<ෙP ඇLතටම සට/ ව[න ලද අය සහ âද xUෙV ෙනාමැt q ඒL %ල වශෙය/ හ<දාවට 31

අයL q යන u%´/ ෙදව'ගය7 qවා යැw සඳහ/ කළ âow. හ<දා ඉtහාසය සරල ෙලI/ ෙපර<ෙP I_ධ q 

`ර සට/ ගැන පමණ7 ෙනා`ය. 

 <† ෙල.කය වෙට/ම Iය දහ! ගණ%/ !ෙ9Øඡා ෙ!වකය/ එ7 ෙරා7 ෙව_\ 1936 IIරය සහ 
ෙ±ම/තය oළ \ හ<දා අtමහL ෙලI/ ව'ධනය ` ùයහ. අ1ෙත/ පැuෙණන IයGල/වම 

ෙකාuâ%!äවා\/ 7ෂණෙය/ බඳවා ගLෙL නැත. Mංගා ග/නට හද/ෙ/ ෙදපැLතටම ඔLo බලන 

චරÿරැෂය/ දැw, නාäø/ දැw, සහ ෆHැ/&2!ටා දැw ෙසායා බල/නට ඔ9ã කG ගLහ. රැIයාෙ9 මහා 

Ïෂණය එS උØචතම අව!ථාෙ9 පැවtය \, !පා:ඤෙV !ෙ9Øඡා ෙ!වකය/ෙJ සතÜලN•ක භාවය ද 2භාග 
ෙකරැ¨. රහIගතව IUu/ කලහ අ~!සන අය (agents provocateurs) අය ෙත.රා ෙNරා  අw/ කරන—ඕනෑම 

ෙලසp/ එෙරS ෙවන, 2ෙ9චනය කරන ෙහ. 2නය7 නැt කාරකය/ෙJ ෙව! <ã≈ ගලවන—කා'යය 

පැවෙරන ල_ෙ_ 22ධ ෙකාuâ%!ä ප7ෂ වල කාඩ'වරැ ෙවතටw. !ෙ9Øඡා ෙ!වකය/ ගැන ෙසායා බැπම සහ 

පාලනය !පා:ඤෙය/ xටත \ ද Iò2ය. ⁄MØ ෙපාπIය 2I/ ජ'ම/ ෙකාuâ%!äවා[ෙය7 q ඇGෆHe 
ඇෙඩාG√ ෙවt/ “ó´ò´” !ෙ9Øඡා ෙ!වකය/ෙJ න| ලැw!oව7 අGලා ගැ™ම, එය ඔã !පා:ඤෙV 

ෙස.2යä ඒජ/තවරැ/ට එව/නට අර<≈ කරගLතp, ෙ| සඳහා උදාහරණයp. හ<දා Iය† ෙ_ශපාල%ක 

ෙලI/ පy¶න ෙකෙරන !ෙ9Øඡා ෙ!වකය/ ෙග/ fl_ධ pfම අවශÜ යැw ද, එෙ!ම “≠_• අංශ ඒජ/තවරැ, 

ෆැÑ!äවා\ චරÿරැෂය/, සහ ෙට◊ාä!pවා\/ හ<දාව ඇoලට Mංගා ගැ™ම වළ7ව/නට ෙ| !ෙ9Øඡා 
ෙ!වකය/ ෙත.රා ගැ™ම පyෙ9සu/ කළ âLතp,” යැw ද 1937 IIරෙV \ ෙකාu/ට'/ 2ධායක කu(ෙ9 

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

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

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

where almost all officers and political commissars were Communists”; Lettres d’Espagne, p. 39. Recent studies by other historians 
have confirmed this view.
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වා'තාවක සඳහ/ 2ය.  හ<දාෙ9 සෑම සා මාÇකෙය7 ගැනම, ෙ_ශපාලන 2!තර ද ඇoළL ෙපෟ_ග Cක 32

Cxෙගාóව7 තබා ගැ%ණ. එය %තර යාවLකාπන කර ෙමා!ක9 S ෙකාu/ට'/ ¿ල!ථානය ෙවත යැ2ණ. 

ÿරාෙGඛනාගාර එවැ% Cxෙගාó දස දහ! සංඛÜාව7 ෙප/වt. 

 පyංශ ෙකාuâ%!ä ප7ෂ ෙපාCUjâෙර.ෙ9 සාමාÇකෙය7 q සහ ෙකාu/ට'/ S ෙGක|වරෙය7 q අ/ෙ¬ 
මාU, 1936 අෙග.!o මාසෙV \ !පා:ඤයට පැu¨ෙV MපNCක/ රජය ෙවóෙව/ එන ෙකාu/ට'/ 

%ෙය.Çතෙය7 හැUයටw. ඔã ජාතÜ/තර හ<දා සං2ධානය q ඇGෙබøß (Albacete) හ<දා කඳ~ෙ' %ල 
පyධා%යා බවට පL2ය. හ<දා සමඟ ෙකාuâ%!äවා\/ ප!වැ% ෙරÇෙ|/oව7 ද %'මාණය කළහ. එය 1932 \ 

U.S.S.R. S ෆෲ/I හ<දා ඇකඩuෙV (Frunze Military Academy) \ ÿã≈ව ලැõ එ/fෙ7 C!ට' යටතට එය 
පL2ය. ඇGෙබøU S SIM ද දp/නට ලැ≠¨. 

 හ<දා ඇoළත I_ධ q පyචPඩ ම'දනෙV පMමාණය ය/න අදටL මතෙ˘දයට oQ ෙදන 2ෂයයp. එS 

2රැ_ධ පැLත තහ~රැ කර/නට ෙකාතර| බලවL සා7Ñ t≠ණ ද, සමහර අදහ! ද7ව/න/ මාU pIò 
වග›ම7 දරන ල_ෙ_ය ය/න [ù/ [ගටම පyt7ෙ‚ප කරu/ IUt. පy¶නයට ල7ෙවන මරා දැª| ඒ පැවt 

වාතාවරණය 2I/ සාධාරÌයකරණය ෙ9 යැw අෙන7 අය pයා IUt. එG කැ|ෙපIෙන. පැහැ[C කර/ෙ/ 

ෙමෙ!ය: “සැබැ2/ම අxට සමහර අනoරැදායක කාරයකය/ ඉවL කරනවා හැෙර/නට ෙවන ෙත.රා ගැ™ම7 
t≠ෙණ නැහැ. ඔã සමහර u%!´ ඝාතනය කළා ය/න ගැන පැහැ[Cවම සැකය7 නැහැ, ඒL ඔ~/ IයGල/ම 

හ<දාෙව/ පැන ùය අය, නැLන| කාව හM මරÿ අය, නැLන| &මන ෙහ. 2[යp/ ෙ‰.∆/ ෙවØච අයw.”  33

12 වැ% හ<දාෙ9 සහකාර ෙකාu!සා' q Ê!ටා9 ෙරJල' (Gustav Regler) ෙJ ෙත!තෙ|/oව ෙවû තබා මරා 

දැª| I_ධ qවාය ය/න තහ~රැ කරw. එG එ!ෙකාMයාG (El Escorial) අසල q සටනක \ ආරාÇක !ෙ9Øඡා 
භටය/ ෙදෙදෙන7 ò'වල යැw හැෙඟන ල7ෂණ ෙප/ó| කළහ. ෙරJල' ඔ~/ව අL අඩංÊවට පLකර 

මානIක ෙර.හලකට යැ`මට ෙය.ජනා කෙöය. ඔã මාU ෙවත ඒ xîබඳව ›ය, මාU ඒ ආරාÇකවා\/ ෙදෙදනාව 

ෙකî/ම ඇGකාෙල ඩ ෙහනාෙ'! (Alcalá de Henares) ෙවත යැ`ය. සෑෙහන කලකට ප´ව ෙරJල' එය මානIක 
ෙර.හල7 ෙනාවන බවL, එය සැබැ2/ම ෙස.2යä NKVD කාPඩ 2I/ u%´/ ඝාතනය කරන මධÜ!ථානය7 

බවL දැනගLෙLය.  ෙමා!ක9 ÿරාෙGඛනාගාරෙV  පවtන මාUෙJ අLසන ඇt oPQව7 !පා:ඤ 34

ෙකාuâ%!ä ප7ෂෙV මධÜම 2ධායක කu(වට ෙමෙ! පැහැ[C කරw: “oර/ pfම සඳහා මම වැෙල/Iයා 
ෙවත යවන ඔLoකරැව/ සහ ෆැÑ!äවා\/ව මා ෙවත ආපã ඇGබøß එවන එක ගැන මම ෙකාෙහLම සo( 

නැහැ. ඔබ ෙහාඳටම ද/නවා ජාතÜ/තර හ<දා වලට ෙ|ක ත%යම ඇGබøß වල \ කරග/න බැM බව.”  35

හ<දා කඳ~ර7 මැ_ෙ_ “ඔLoකාරය/ සහ ෆැÑ!äවා\/” ෙවû තබා මරා දැªම ò‚කර qවාදැw අෙය&ට ෙහා”/ 

Sතාගත හැpw. ෙ| “ඔLoකාරය/ සහ ෆැÑ!äවා\/” ක~රැ qවL, ඔã වැûෙය/ කැමt qෙV ඔãට 
ෙනාෙපෙනන ෙලස, ෙවනL අය 2I/ ෙවනL තැනක \ ඔãෙJ pîU වැඩ pfමw. 

 1937 \ එM7 ෙෆHාෙමGä (Erich Frommelt) ඝාතනය කරන I_•ය මෑත කාπන –තbපUයp/ xîj· කර 

ඇත. ඔã 12 වැ% හ<දාෙ9 තwGම/ (Thälmann) ෙ!නාංකෙV සාමා Çකෙයp. හ<දාව අLහැර යාම යන 
ෙච.දනාවට එක [නයක ෙච.දනා එGල ` ඊ ළඟ [නෙV සවස 4:45 ට ඔãව ෙවû තබා මරා දමන ල[.  %ල 36

වශෙය/ pයැෙව/ෙ/ ෙෆHෙමGä ෙටරැඑG (Teruel) සටෙ/ \ uය ùයා pයාw. එවැ% ෙබාරැ හැ\ම %සා 

ඇLෙත/ම “හ<දාව ඇLහැර ùය~/” ක~රැ/ qෙV ද යන පy¶නය නඟó ලබw. ජාතÜ/තර හ<දා oළ තවL 
සාමාÇකෙය7 q ෙරාජ' ෙකා˙ (Roger Codou) ඔ~/ෙJ IරෙගවG Cxෙගාó xM7සා බලu/ “හwෙඩ“ාpâෂ/ 

මා'ගෙය/ මරණය” යන සඳහන ෙබාෙහ. 2ට දp/නට ලැෙබන බව %f7ෂණය කෙöය. ඔãෙJ මතය වóෙV 

එය ෙවû තබා මරා දැªම වෙක∏ා7tෙය/ පැවøමw. ජාතÜ/තර හ<දා සාමාÇකය/ සඳහා 2ෙ¶ෂ IරෙගවG 

ෙදක7 t≠¨: එක7 බාසෙල.නා S ෙහා'ටා (Horta) [!tb7කෙVය, 1937 \ එS Iරකරැව/ 265 7 IUයහ; 
අෙනක කැ!ටෙලා/ ඩ ලා ôලානා (Castellón de la Plana) S qෙVය. ජාතÜ/තර හ<දා සාමාÇකය/ ෙකාපමණ 

 Huber, “DIE Ermordung des Ignaz Reiss.”32

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

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

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

1997.

 Ute Bönnen and Gerald Endres, Internationale Brigaden: Freiwillige im spanischen Bürgerkrieg, SDR/Arte, Vienna, 1996.36
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ෙදෙන7 oර/ කර දැ<වාද ය/න ගණනය pfම අපහ´ qවp. BCය/ ෙගා'p/ට අóව අ/ෙ¬ මාU 
ෙපෟ_ගCකවම “2නය7 නැt සාමාÇකය/ ෙහ. “2රැ_ධ පැLතට” පyවණතා ද7වනවා යැw සරලව සැක ෙකෙරන 

ල_ද~/ 500 කෙJ පමණ ඝාතන වලට වගpව âow.”  37

 Jලෑ!ෙගා (Glasgow) ෙවt/ එන ෙරාබä මාU/ ද ඇGබøU S අL අඩංÊවට ගැ™| %ර/තරෙය/ I_ධ 
`ම ගැන සා7Ñ ò/ෙ/ය. ඔãව අL අඩංÊවට ගැóණ 2ට, â_ධෙV සට/ අL2”න ලද තවL ජාතÜ/තර 

හ<දා සාමාÇකය/ හැLතෑ ෙදෙන& සමඟ ඔãව Iර &Uයක රඳවන ල[. ඒ අයෙග/ සමහරැ oවාල ලබා 

IUයහ. එS පැවt ක(ක තLවය/ %සා Iරකරැව/ pSප ෙදෙන7 උපවාසය7 පට/ ගLහ. %දහ! කරනවා 

යැw ඔ~නට පැවøෙම/ ප´ව, ඔ~/ව බාසෙල.නා ෙවත &ඩා කPඩාය| වශෙය/ ෙගන යන ල[. මාU/ සහ 
ඔãෙJ කPඩායම ෆැGක/ ෙහ.ටලය (Falcon Hotel) ෙවත ෙගන යන ල_ෙ_ය. එය POUM ¿ල!ථානය ` tjණ. 

එතැ%/ Iරෙගදරකට මාරැ කර යවන ලòව අනoරැව ෙක.Iගා `[යට (Corsiga Steet) ෙවත ෙගන ෙගා! 

ඔ~/ෙJ ඡායාරෑප ෙගන ඔ~/ෙJ ඇÀC සල&≈ ග/නා ල[. 2!මය ජනක ෙලI/ පළා යාමට සමL q මාU/ 
පyංශයට මාරැ q න<ò ඔãෙJ සගය/ට අL q ඉරණම ගැන තව òරටL pIව7 ෙසායා ග/නට ෙනාහැp 2ය.  38

 මධÜධරÌ රටවG වලට ජාtකවා\/ x2ෙස_\ MපNCක/ ප´බැøම I_ධ ෙවන කාලෙV \ MපNCක/ 

හ<දා ඔ~/ සමඟ Iරකරැව/ 650 7 ර©ෙගන ùයා යැw සමාජ පyජාත/තbවා\ මැ7! ෙරෙබ/äෙලා9 (Max 
Reventlow) ද7වw. Iරකරැව/ කැටෙල.%යාවට පැu¨ ප´ව, ඔ~/ව ෙහ.'ටා සහ කැ!ටෙලා/ යන IරෙගවG 

ෙවතට මාරැ කරන ල[. ඒ ෙදකම ෙක∏ාඒÑයාó ජාtක එ√. අw. ෙච.xØ (F. I. Ćopić) ෙJ අණ යටෙL පැවtණ. 

ඔ~/ පැu¨ වහාම ඔ~/ අතෙර/ දහසය ෙදෙන7ට ෙවû තබන ල[. ෙ| IරෙගවG වල \ 2ෙ¶ෂ ෙකාuසම7 

Iර දÂව| ≥/ò කළහ. ඒවා ගැන ඇපෑG ෙගන ඒෙ| හැpයාව7 ෙනාමැt qහ. Iරකරැව/ 50 ෙදෙන& පළා 
ය/නට සමL `ම %සා, ෙවනL 50 ෙදෙන&ට ෙවû තබන ල[. ෙ| පytපLtය සාමානÜයp. එක ජ'මාó 

1tන/වරෙය7 q හා/! රැෙඩාG√ (Hans Rudolph) [න හය7 t!ෙ! ශාfMක වධSංසා වලට ල7 කරන ල[. 

ඔãෙJ අත පය කඩා දමා ඔãෙJ %යෙපාo උÊGලා tjණ. ඔãව 1938 B% 14 වැ%දා ෙවû තබා මරා දැ<ෙP 
තවL Iරකරැව/ 6 ෙදෙන& සමඟw. ඒ ෙගලට තැõ ෙවû උPඩ පහරp%. ෙච.xØ ෙවත ද ප´ කාලයක \ 

ඔLoකරැෙව7 යැw ෙච.දනාව7 එGල 2ය. න<L 1wÇ ෙලා/ෙග. (Luigi Longo), අ/ෙ¬ මාU, සහ 1wÇෙJ 

සෙහ.දරයා q 9ලැûu' ෙච.xØ යනා\/ෙJ මැ[හL`ම %සා ඔã ෙNරැ¨.  39

 SS  <රකරැෙව7 මරා දැ¿ ජ'ම/ ෙකාuâ%!ä පා'C ෙ|/o %ෙය. Çතෙය7 q හා/!  බw|ල' (Hans 
Beimler) ඩකා9 වC/ පැන ùෙVය. !පා:ඤයට පැuෙණන ඔã තාwGමා/ (Thälmann) ෙ!නාංකය xS(`ම 
සඳහා සහාය ò/ෙ/ය. පලාøU (Palacete) S \ ඔãව 1936 ෙදසැ|බ' 1 වැ%දා මරා දමන ල[. Ê!ටා9 ෙරJල' 

pයා IUෙV ජාtකවා[ෙය7ෙJ ෙවû උPඩය7 %සා බw|ල' මරැ<වට පL qවා pයාw. අw≥/ ඉවL කර 
!පා:ඤෙය/ ෙනරපන ලද, බw|ල'ෙJ ආදරව/tය q ඇ/ෙට.%යා !ට'/ (Antonia Stern) I_•ය එෙ! 
ෙනාq බව pයා IUයාය. පළ< ෙමා!ක9 ෙබාරැ නQවට එෙරSව කතා කරන ලද බw|ල', පැfIෙV Iට 2රැ_ධ 

ප7ෂ කPඩායම7 ෙමෙහයවන ලද ආකû මැ!ෙල. (Arkady Maslow) සහ රෑL ˚ෂ' (Ruth Fisher) යනා\ KPD 
S Sටÿ අධÜ7ෂකවරැ/ සමඟ ස|බ/ධතා පවLවu/ IUෙය7 යැw ඇය පyකාශ කළාය. රහ! ඔLo ෙ!වෙV 

වා'තාව7 අóව කැටල/ ෙපාC! ෙදපා'තෙ|/oෙ9 2ෙ¶ෂ අංශයp/ ෙකාuâ%!ä තනoරැ වල IUන 

ඔLoකාරය/ ගැන කටâo කර/ෙ/ යැw දැ72ණ. බw|ල' ඝාතනය කරන ලදැw xෙය' බෲඒ (Pierre Broué) 
ද 2¶වාස කරw.  40

 MපNCක/ අර<ණ ෙවóෙව/ සට/ pfම සඳහා !පා:ඤයට ෙබාෙහ. ෙදෙන7 ෙග/වා ගL 

පරමාද'ශවාදෙය/ !ටාC/ සහ ඔãෙJ ඒජ/තවරැ නරැම ෙලI/ පyෙය.ජන ෙගන, අනoරැව රට සහ 

ජාතÜ/තර හ<දා ඔ~/ෙJ ඉරණමට අතරමං කර දැ¿හ. ඒ ෙව_\ Säල' සමඟ සoර/ ` IU !ටාC/ ඔã 
සමඟ නැවත ´හදකම පට/ ග/නට ⁄දාන| ෙවu/ IUෙVය. 

  

 Gorkin, Les Communistes, p. 82.37

 La révolution prolétarienne, 25 October 1937.38

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

 Broué, Le Parti bolchevique, pp. 180, 185; and Gorkin, Les Communistes, p. 175.40
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Z[වහ. \]^ සහ “3_ධන පංbෙc dතෘf1ය” 

 MපNCක/ පරාජෙය/ ප´ව, “%'ධන පංtෙV Îතෘ uය” ෙවත 2ගාuක `මට ´ò´ !පා:ඤ ජාtකය/ 

ෙත.රා ගැ™ම සඳහා, ෙටාJCයාU <ල´න ගL කu(ව7 1939 මා'o මාසෙV \ පැfIෙV xS(වන ල[. U.S.S.R. 
බලා xටLෙවන Iය තLවය xîබඳව “ග|බද වැIයා” (El Campesino) Câෙ9ය.  1939 මැw 14 වැ%දා ඔã ල 41

හාවÚ ෙවt/ ‘සwñMයා’ ෙනෟකාෙව/ ගම/ කෙöය. !පා:ඤ ෙකාuâ%!ä ප7ෂෙV ෙපාCUjâෙර.ෙ9 සහ 

මධÜම කu(ෙ9 සාමාÇකය/, ෙකාuâ%!ä පා'Cෙ|/o %ෙය.Çතය/, ප!වැ% ෙරÇෙ|/oෙ9 අණෙදන 

%ලධාf/, සහ තවL ජාතÜ/තර හ<දා පyධා™/ 30 ෙදෙන&L ඔã සමඟ ගම/ ගLහ. NKVD අóගzහය යටෙL 

ෙටාJCයාUෙJ කu(ව xS(ව_\ “ග|බද වැIයා” එතැන IUෙVය. ෙටාJCයාUෙJ කu(ෙ9 කා'ය භාරය qෙV 
!පා:ඤ සරණාගතය/ 3,961 ක xMස ගැන 2පර|ව Ißමw. ඔ~/ව වහාම කPඩාය| දහ අටකට ෙබදා 22ධ 

නගර ෙවත xටL කරන ල[. x(වහGව IUය \ ෙබාෙහ. නායකය/ ඔ~/ෙJ රෙä අය ගැන ඔLo බැ¤හ, 

ඔ~/ ගැන ෙතාරoරැ සැපúහ. යාඒ/ (Jaén) S !පා:ඤ  ෙකාuâ%!ä ප7ෂෙV Sටÿ ෙGක| කා¸9 වල 
!පා:ඤ xMෙස/ බාගය7 අL අඩංÊවට යැ`ම එවැ/නp. එෙ!ම oවාල ලL ෙබාෙහ. xMස7 සwñMයාවට 

යව/නට කටâo කළ ෙජ.'ü ෙකාUනා (Jorge Cortina) එවැ/ෙනp. ෙට◊ාä!pවා[ෙය7 යැw ෙච.දනා ලL “ග|බද 

වැIයා” ෆෲ/I හ<දා ඇකඩuෙය/ ෙනරපා හMන ල[. ඔã ෙමා!ක9 වල උමං ò|Mය ප_ධtෙV 1942 මා'o 
මාසෙV \ ෙ!වය කෙöය. ප´ව ඔãව උ!ෙබp!තානය ෙවත ද අනoරැව සwñMයාව ෙවත ද xටමං ෙකMණ. 

1948 \ ඔã ඉරානය ෙවත පලා ය/නට සමL qෙVය. 

 !පා:ඤ ෙකාuâ%!ä ප7ෂෙV Sටÿ මහ ෙGක| q ෙහ.ෙස ûයා! (José Díaz) tjπI (Tbilisi) S 

ෙගාඩනැÀGලක හතරවැ% තä(ෙ9 ඔãෙJ ජෙ/ලෙය/ වැßෙම/ ප´ව 1942 මා'o 19 වැ%දා uය ùෙVය. ඒ 
අව!ථාෙ9 \ ඔãෙJ ප~ෙG pIෙව7 එතැන ෙනාIUයහ. ඒ මරණය සැබැ2/ම ඝාතනය7 යැw “ග|බද වැIයා” 

සහ ඔãෙJ හ~Gකාරය/ 2¶වාස කළහ. මරණයට කî/ ûයා! 2I/ ඔãෙJ අLදැ›| ගැන ෙපාත7 Cයu/ 

IUෙVය. ඔã ò( ෙ_වG ගැන ෙහාඳටම IL කලpf IUන ල[. tjπI ජනපදෙV දරැව/ෙJ තLවය ගැන 
2ෙර.ධය පාu/, ඔã අ•කාf/ ෙවත ද Câ| යවා tjණ.  

 I2G â_ධය කාලෙV, වයස පහL ෙදාළහL අතර !පා:ඤ දරැව/ දහ! ගණ%/ U.S.S.R. ෙවත යවා 

tjණ.  MපNCක/ පරාජය සමඟ ඔ~/ෙJ Á2ත තLවය/ මහL ෙලI/ ෙවන! අතට හැරැ ¨. 1939 \ 42

ඔ~/ෙJ Êරැවරැ/ට ෙට◊ාä!pවා\/ යැw ෙච.දනා එGල qහ. එෙ!ම “ග|බද වැIයා” pයන පM[, ඔ~/ අතM/ 

Iයයට 60 7 අL අඩංÊවට ෙගන 1Nයා/කා ෙගාඩනැÀGෙG IරබාරෙV තැñය. ඉtM xMස ක|හG oළ 

ෙ!වයට යවන ල[. එක කා/තාව7 මාස 2I ෙදකකට වැû කාලය7 t!ෙ! ශාfMක වධSංසා වලට ල7qෙV 

ඇයට ෙවû තබා මරා දම/නට ෙපර ය. Iය† ජනපද ෙස.2යä %ලධාf/ අt/ අධÜ7ෂණය q %සා දරැව/ෙJ 
ඉරණම 2ෙ¶ෂෙය/ම ක(ක qහ. ප!වැ% ෙරÇෙ|/oව oî/ සහ එ/fෙ7 C!ට' ෙවt/ ඔãෙJ වෘLtය 

හදාරා tõ ãවා/ ෙමාෙඩ!ෙට. (Juan Modesto) ෙJ දැû අ•කාMය යටෙL ක1ගා  (Kaluga) ජනපදය 
2ෙ¶ෂෙය/ම ක'කශ 2ය.  ෙ±´! හ'නෑ/ෙe!ට අóව, 1941 \ එS IU දරැව/ෙග/ දළ වශෙය/ Iයයට 50 43

කට 7ෂය ෙර.ගය වැළÍ tjණ. 1941 \ IයGල/ම xටLව යාමට ෙපර ඔ~/ෙග/ 750 7 (Iයයට 15 7) uය 

ùයහ. ගැටවර 2ෙV ළ</ උරාG සහ මධÜම සwñMයාවට යවන ල[. 2ෙ¶ෂෙය/ම ෙකාක/e (Kokand) ෙවතට. 
එS \ ඔ~/ අපරාධ කGC හදා ගLහ. කා/තාව/ ග¨කා වෘLtයට x2´නහ. ඔ~/ අතර ෙබාෙහ. ෙදෙන7 
Iය[2නසා ග/නා ලදහ. හ'නෑ/ෙe!ට අóව දරැව/ 5,000 / 2,000 7 uය ùයහ.  1947 \, ඔ~/ U.S.S.R. 44

ෙවත එන ලද දහ වැ% සංවLසරෙV \, ෙමා!ක9 S !ටැන!ල9!p නතÜාගාරෙV (Stanislavsky Theater) S 

ෙයෟවන !පා:ඤය/ 2,000 ක xMස7 සහභාµ වන උLසවය7 පැවැL2ණ. 1956 \ ඔ~/ අතM/ 534 7 ආප´ 

!පා:ඤය බලා ùයහ. කවදා ෙහ. ආපã ය/නට අවසර ලැ≠ෙP ඔ~/ අතM/ 1,500 කට පමණp. 

 ෙස.2යä â%යනෙV Á2තය සහ මරණය යන ෙදකම ගැන අෙන7 !පා:ඤය/ට දැනග/නට ලැjණ. 

කැමැLෙත/ම ෙස.2යä â%යනය ෙවත ÿã≈ව ලබ/නට පැu¨ ෙකාuâ%!ä ෙනාවන නා~කය/ සහ Êව/ 

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

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

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

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

 Jeśus Hernández, Le grande trahison (Paris: Fasquelle, 1953).44
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%ය<ව/ ෙ| අය අතර qහ. 1938 \ pෙරාවාබාe (Kirovabad) S මාස හය-හතක Êව/ %ය< ÿã≈ කාලය7 
සඳහා පැu¨ 218 ක කPඩායම7 ගැන කතාව7 “ග|බද වැIයා” pයw. ෙ| Êව/ %ය<ව/ට U.S.S.R. S 

නවtනවාද නැLන| රෙට/ xටLව යනවාද යන ෙදෙක/ එක7 ෙත.රා ගැ™මට අවසරය NKVD ඒජ/තවරෙය7 

සහ !පා:ඤ ෙකාuâ%!ä ප7ෂෙV ෙපාCUjâෙර.ෙ9 සාමාÇකෙය7 q ක'නG මාUෙ/! කාෙටා/ (Martínez 
Cartón) 1939 අග \ ෙදන ල[. xටL` යෑම ෙත.රා ග/නා ලද xMසව ක|හGවල ෙ!වයට යවන ල[. 1939 

සැôතැ|බ' 1 වැ%දා ඔ~/ IයGල/වම අL අඩංÊවට ගැ%ණ. ඔ~/ට එෙරSව ෙච.දනා හදන ල[. සමහර 

අයට ශාfMක වධSංසා ෙදන ල[. අෙන7 අයව 1Nයා/කා S \ මරා දමන ල[. ෙබාෙහ. ෙදෙන7 වසර දහයL 

පහෙළාවL අතර ර©ඳ~| කඳ~රැ දÂව| ලැõහ. ෙපෙචාරෙල9 (Pechoralev) ෙවත ùය කPඩායෙ| pIෙව7 [2 
ගලවා ග/නට සමL qෙV නැත. <G 218 ක කPඩායෙම/ [2 ගලවා ග/නට සමL qෙV 6 ෙදෙන7 පම¨. 

 1947 \ සරණගාතය/ xMස7 U.S.S.R. වC/ xටLව ය/නට සමL qහ. නැවoණ අයට xටLව ය/නට 

වෑය| ෙනාකරන බවට Cයැ2Gල7 අLස/ කර/නට බලාLමක 2ය. 1948 අෙôyG මාසෙV \ ෙහ.ෙ! එ!ට' 
(José Ester) (ෙම.ෙත.ෙස/ -Mauthausen- ෙ_ශපාලන xටමංකරැ අංක 64553) සහ ෙහ.ෙ! ෙඩාෙමෙන7 (José 
Domenech) (óඑ/ගා| -Nuengamme) ෙ_ශපාලන xටමංකරැ අංක 40202) යන ෙදෙදනා 2I/ පැfIෙV \ මාධÜ 

සාකØඡාව7 පැවL`ය. එය “xටමං කරන ල_ද~/ සහ ෙ_ශපාල%ක ෙ±o මත රඳවා ගLත~/ ෙවóෙව/ 
xS(වා ග/නා ලද !පා:ඤ ඒකාබ_ධ සංගමය” ෙවóෙව/ බGකෑ‚ (Balkhash) ජලාශෙV වයඹ [ග, 

කසක!තානෙV කරාග/ඩා S කඳ~රැ අංක 99 S IUන xටමං කරන ල_ද~/ ගැන ඔ~/ එකo කරගL 

2!තර ෙහî pfම සඳහා 2ය. එ!ට' සහ ෙඩාෙමෙන7 2I/ xටමං කරන ල_òව/ 59 කෙJ න| ඉ[MපL 

කරන ලදහ. එයට Êව/ %ය<ව/ 24 7 සහ නා~කය/ 33 7 ඇoළL qහ. 1948 මා'o 1 වැ% [නය සSත 
<èත 2ශාල කඩදාIයක, <C/ සඳහ/ කළ xටමං කරන ල_òව/ ෙදෙදනා ඔ~/ ග/නා p∏යාමා'ගය ගැන 

ෙමෙ! පැහැ[C කළහ: “සාගතය, øතල, සහ SS  ෙහ. ෙග!තාෙප. වැ% ෙරÇමය7 යටෙL  අසරණ q ඕනෑම 

ෙකෙන& 2I/ ෙමය කළ âLතp, එෙ!ම ‘%දහස’ සහ ‘මාó∑ය අw≥/’ යන වද/ ගැන &මන ෙහ. හැTම7 
ඇt ඕනෑම අෙය&ෙJ I2G වග›මp, %¶–ත මරණය ත'ජනය7 හ<ෙ9 IUන, ෙ| u%´/ෙJ %දහස 

ෙවóෙව/ සෙහ.දරLවෙය/ නැÀට උ_යාචනය pfම, ෙමය අx බැÍ IUන වග›මp.” 

 ෙදවැ% ෙල.ක â_ධෙය/ ප´ව ෙකාuâ%!äවා\/ ඔ~/ෙJ එ[Mවා\/ oර/ pfෙ| 2ෙ¶ෂ කටâo වල 
[ù/ [ගටම %යැ˛ IUයහ. ෙලfඩා (Lérida) වC/ එන Sටÿ POUM  නායකෙය7 q ඡා/ ෆාෙ' ගෙස. (Jean 
Farré  Gasso) â_ධෙV \ පyංශ පytෙර.ධ පැ Lත ගLෙLය. 2– ෙරÇමය 2I/ ඔãව අL අඩං Êවට ෙගන 

ෙමාwසැ7 (Moissac) S Iරගත කෙöය. එෙහL â_ධය අවසාන q ප´ව ඔãව %දහ! කරන ල[. ඔã පyංශ 

කැටෙල.%යා S &ඩා ගමක 2⁄ ඔãෙJ භා'යාව සමඟ යî එ7ෙව/නට වෑය| කෙöය. ෙමා/ෙටාබා/ ෙවත 
ය_\ ඔãව ෙකාuâ%!ä මාp! (maquis) නැතෙහාL !පා:ඤ ගMGලා (guerrilleros españoles) 2I/ නවLවන 

ලòව එතැන \ ම ඔãට ෙවû තබා මරා දමන ල[.  ෙ| ඝාතනය එS වඩාLම %/[ත පැtකෙඩ/ !පා:ඤ 45

I2G â_ධය \'ඝ කරන ල_ෙ_ය. එන| වැûෙය/ම %'Ïත q සහ වැûෙය/ම ≥රණාLමක q ෆැÑ!ä-

2ෙර.Ω/ව oර/ කර දැªමw. ™තÜාófiල සහ අපරාධමය ක'තවÜය වC/ ෙකාuâ%!äවා\/ ෙසායා යන ලද 
ඔ~/ෙJ ෙ_ශපාලන අර<≈ pIL ෙලසp/ ෙව/කර/නට ෙනාහැp බව ෙ| !පා:ඤ උදාහරණ ෙප/වා ෙදw. 

!පා:ඤෙV පළ< හා ෙදවැ% ෙල.ක â_ධ අතර \ ෙ_ශපාලන සහ සමාජ පyචPඩLවය සාමානÜය7 `ම 

සතÜය7 2ය හැp ~වL, සහ ෙ| තර| දැවැ/ත පMමාණෙය/ පyචPඩLවය මoෙව/නට I2G â_ධය ඉඩ 
පාදන ල_දා ~වL, ඒ සªකරණයට â_ධය සහ පyචPඩLවය oî/ උප[න ප7ෂ-රාජÜෙV බලය ෙගෙනන ල_ෙ_ 

ෙස.2යä âනයනය 2I/ යන සාධකය තව òරටL ඉ[MපL කළ හැpw. ෆැÑ!äවාදයට එෙරS අරගලය සඳහා 

නැtවම බැM qව7 යැw ෙබාරැවට මවා පාu/ ෙමා!ක9 2I/ මැ[හL `ෙ| අර<ණ qෙV ත%කරම ෙස.2යä 

මතවාදය/ පyව'ධනය pfම පම¨. 

 ජනරජෙV ෛදවය පාලනය pfම තම/ අතට ගැ™ම !ටාC/ෙJ සහ ඔãෙJ ෙහංචwය/ෙJ සැබෑ 

ඉල7කය q බව ඉතා පැහැ[Cw. එය සා7ෂාL කර ගැ™ම x¨ස —සමාජවා\/, ආරාÇක ස|ෙ|ලනවා\/, 

POUM වා\/, සහ ෙට◊ාä!pවා\/—යන ෙකාuâ%!äවා\/ට 2රැ_ධ පැLෙL IU වාමාං‘කය/ oර/ කර දැªම 
ය/න, ෆHැ/ෙක.ව â_ධෙය/ පරාජය pfම තර|ම වැදගLකමp/ âo 2ය.

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

noirs d’une certain résistance…Trajectoire du fascisme rouge (Perpignan: Edition du CES, 1984), describes the Communists’ 
liquidation of the National Spanish Union of Anti-Fascists, which had taken refuge in France.
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18 ෙකා&'()*වාදය සහ ත1)තවාදය 

 ෙර# ක%ෆ' 

 1920 ගණ. සහ 1930 ගණ. වල 4 ජාත8.තර ෙකා#9:;< ව8ාපා රය අ@ගA කැරC සඳහා EදානH 

Iමට වැLෙය. ෙවෙහMණහ, ඒ PයQලම අවසානෙR අසා'ථක Tහ. එW පXYඵලය[ වශෙය. ෙH @]ෙR 

^_යාකා`Aවය ව8ාපාරය @P. අAහැර දමන ල]. නා<a. ෙවY. සහ ජප. ව8ාbතවාදෙය. එය 1940 ගණ. 
වල 4 ලාබ ලැeය, එෙ;ම 1950 ගණ. සහ 1960 ගණ. වල 4, සං@ධානාAමක කැරC කjඩායH :'මාණය 

කර#. ඒවා W#Wට සාමාන8 රl හmදා බවට හැරIම සඳහා එය අවධානය ෙයාm කෙnය. ෙH උපාය 

9ෙගා;ෙලp@යාෙq, rනෙR, උlරැ ෙකාsයාෙq, @ය<නාමෙR, සහ කාHෙබpජෙR 4 සා'ථක @ණ, ඒවාෙR 

ෙකා#9:;< ප[ෂ වලට බලය අQලා ග.නට හැ^යාව පෑvw. එෙ; %වA, දxy ඇෙමsකාෙq 4 ගsQලා 
ව8ාපාරය අසා'ථක Iම—ඇෙමsකා|ව. @P. }~y කරවන ලද @ෙ�ෂ හmදා කාjඩ වලට m~ණ ෙද.න 

PÄධ Iම :සා—එෙත[ සාෙb[ෂ වශෙය. @Å. @ට ෙයාදා ගA “තÉ;තවා4” ක_මෙqද නැවත පට. ග.නට 

අ|බලය[ ලැÖණ. ෙමW 4 PWයට වැLෙය.ම නැෙඟන ව8Yෙ'කය Pv ව|ෙR 1924 4 ෙÄව;ථානය }}රා 
යෑමá. එකම àsස[ සාමාන8ෙය. :යැâ Päම :සා, |m~. සහ සරල තÉ;තවාදය අතරA අ@ගA කැරãQල[ 

සඳහා EදානH IමA අතරA ෙවනස සමහර අව;ථාවල 4 යH තරමකට ශා;åÉය ෙලස^. ෙපç ය| ඇත. තව 

vරටA ^යෙතාA, එක ^_යාමා'ගයක යෑම ය| අෙනක අAහැර දැéම ෙනාෙq. තÉ;තවාදය සහ ගsQලා 
9ෙධpපායය. ඔ%.ෙê ^_යා සඳහා ෙබාෙහp ජාYක :දහ; ව8ාපාර @P. #ශë වශෙය. ෙයාදාෙගන ඇත. ෙමය 

ඇQísයාෙq ‘ජාYක :දහස සඳහා ෙපරmෙj’ (Front de Libération Nationale -FLN) සහ ‘ජාYක :දහස සඳහා 

හmදාෙq’ (Armée de Libération Nationale in Algeria) සHබ.ධෙය. ද^.නට ලැòw. 

 'ඇQísයා| පළWලqව' xlහලය දනවන Mõ Tව^. එW 4 පXංශ ඇQíයාවට සහාය ෙදන ලද අය 
ජාYකවා4 නැú ඒම vùෙq ෙමා;කq හදන ලද xම.තÉණය[ ෙලP:. ඇQíය'; සටෙ. 4 (1956-57) 

ඇQísයා| ෙකා#9:;< ප[ෂය @P., අගනගරෙR FNL පXධා:යා T යාෙසü සාL (Yacef Saadi) ට ෙසp@ය< 
ෙÄශෙR ෙහාඳම }}රන †ව8 à°බඳ @ෙ�ෂෙය. ^Wප ෙදෙන[ සපයා Yeම යන පsPÄ¢ෙය. ෙH අදහස 
තවA තහ%රැ කරග.නට හැ^යාව ලැÖණ. ජාYකවා4 ව8ාපාරය ෙකා#9:;<වා4.ෙê වහෙල[ Tවා යැá 

ෙමá. ෙකෙනxට :ගමනය කළ හැ^ද? ෙබාෙහp පැYකඩ වC., පැහැ]Cවම එය එෙ; ෙනා@ණ. ඇQísයා| 

ෙකා#9:;< ප[ෂය සහ FLN  :Yපතා එ^ෙනකා සමඟ දබර කරගAහ. ජාත8.තර සට. ÖෙH 4, U.S.S.R. 
@වෘත ෙÄශපාලන සහාෙය. වාP ලැòෙj FLN  %වA, එW @ෙ�ෂ ෙ;වාව. වC. ෙගන •ය ඉතාමA a#ත 

ෙමෙහ9H ^Wපය[ හැෙර.නට, පXංශය හා ඍ® ගැùමක 4 තම.ව සඳහ. ෙනාව.නට ෙමා;කq වගබලා 

ගAෙAය. නැෙගනWර බල කඳ%ර (Eastern Bloc) ෙව|ෙව. කට9l කළ නැස' ෙê ඊ™blව, Åෙටp ෙê 

9ෙගා;ෙලp@යාව, සහ ෙචෙකා;ෙලpවැ^යාව සැබැ@.ම පXධාන අ@ සැප9Hකරැව. Tහ. එයට අමතරව, FLN 
කාඩ' සංඛ8ාව[ පXාê W 4 ෙච[ අය ෙවY. පාතාල ක_මෙqද ගැන }~yව ලබා Yòw. එෙහA ෙසp@ය< 

9:යනය උවමනාෙව.ම පMÖෙH PÅෙRය. අනාගත ඇQísයා| රාජ8ය ෙÄශපාල:කව ෙමා;කq හා සéප 

%වA එෙ; PÅ#. ඔ%.ෙê ;වායAත භාවය පවAවා ගැçමට පs;සH Tවා යැá ෙසp@ය< 9:යනයට ඒ වන 
@ටA ඉව^. ෙම. හැú Yòණාද? ‘^9බා| òÄ¢මය මjඩලය’ (Cuban Dirección General de Inteligencia -
DGI) ට පැ හැ ]Cවම ෙවන; ආකාරය^., නව රජෙR  වඩාAම Øජçය T ‘හmදා ආර[ෂා ව’ පාලනය සඳහා 

ෙසp@ය< @ෙ�ෂ ෙ;වා කට9l ෙනා^`ම ෙH ගැන දැ[@ය හැ^ පsPÄ¢ය^. 

 අය'ල.තෙR මතෙ∞දයට l± v. ජාYකවා4 ව8ාපාරය සHබ.ධෙය. YÖ ෙසp@ය< @ච[ෂණය ද තවA 

උදාහරණය^. 1916 පා;x උAසව ]නෙR කැරãQල අසා'ථක Iෙම. පMව ඩ≤CනෙR àWùවන ලද අás� 
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sප≤Cක. හmදාව (Irish Republican  Army  -IRA) ෙවY. හට ග.නා ලÄද[ ෙලP. එන “sප≤Cක.වාදය” 
උlරැ අය'ල.තෙR ≥.තනයට පමණ[ @ෙ�ෂ Tව^. සමාජ අ'¥ද හැෙර.නට, 1921 . පMව, IRA ෙගන •ය 

ජාYකවා4 වැඩ සටහන (Öµතාන8 ^රැළ ෙවY. උlරැ ක%.Å හය[ පැහැර ෙගන අය'ල.තය නැවත එ[සA 

කරIම) ඔ%.ෙê Pයõ ^_යා කට9l වල පXධාන අරmණ ෙලP. පැවYණ. එයට පටහැ:ව, ෙසp@ය< පැAතට 
නැ∂රැ }Äගලය. 1933 4 ‘අය'ල.තෙR ෙකා#9:;< ප[ෂය’ හදාෙගන තම.ව à@lරැ ජාYකවා4 වැඩවල 

පමණ[ :යැâ Päෙම. හැ^ තරH ඈතට ඈතට ෙගන යන ලÄෙÄ පංY අරගලෙR වැදගAකම උ∏bපා 

ද[ව.නටá. 

 Öµතාන8ය. හා සට. ව].නට IRA  සඳහා අ@ ආ9ධ අවශ8 @ය. නැවත නැවතA U.S.S.R. ෙවY. ඒවා 
ලබ.නට ඔ%. උAසාහ කළහ. ඒA ෙමා;කq @P. කාරැwකව එය පXY[ෙπප කළහ. මහා Öµතාන8 සමඟ 

@වෘත ගැùම[ ඇY කර ගැçෙH අවදානම :සා ;වා∫න රාජ8ය[ ඉQලන හmදාව[ අ@ ආ9ධ ස.නÄධ 

කරªම පැහැ]Cවම MvM ෙනාෙq යැá ෙපç •ය බව ගැන සැකය[ නැත. ජාත8.තර හmදා වලට බැº IRA 
සාමා™කය. හාර ප.Pයය[ ;පාΩඤෙR සට. ^`ම :සා %වA ෙමා;කq Pය ;ථාවරය ෙවන; ෙනාකෙnය. 

1939-40 4, Öµතාන8යට ෙබpHබ ෙහළන නව ෙමෙහ9ම[ IRA @P. පට. ග:Ä4, ෙපාෙත;ත.තÉ Iම :සා වැL 

සැකය[ ඇY ෙනාෙවන ජාYකවා] සට.කාé. ^Wප ෙදෙන[ PÅන ලÄද, එW ඉතාමA රහPගත කjඩායම 
Tහ. ෙH කjඩායෙH මදය හැvෙ. ෙකා#9:;<වා4. ෙවY:. ෙබä P.[ෙලයා' (Betty Sinclair) එW 4 සඳහ. 

කළ 9lá. අ'න;< ෙවාQෙවබ' (Ernst Wollweber) පÄධYය වැ : කඩාකbපQකා` කjඩා යH 9ෙරpපය }රා 

ජ'ම. නැq පමණ[ ෙනාව පXංශ සහ Öµතාන8 නැq වලටA පහර ෙද.නට Eදාන#. PÅයහ. Öµතාන8 නැq 

කඩාකbපQ කර දම.නට IRA  ෙයාදා ගැçමට ෙමා;කq ඉටාෙගන PÅෙR පාතාල සං@ධානය @P. 
කඩාකbපQකා` ^_යාවල ෙමා;කq පXභවය. එW 4 අාවරණය I Yෙබ| ඇතැá Pත#:. එනmA ව8ාපෘYෙය. 

^PA ඵල[ Pv ෙනා@ණ. ඔ%.ෙê පරමා'ථ උෙදසා අ@ ආ9ධ ලබාග.නට පමණ[ ඕනෑම අෙය[ සමඟ #තÉ 

සබඳතා ඇY කරග.නා, ඒA ඔ%.ෙê ෙÄශපාලන ඇෙජ.ඩාව පõv කරන දැය^. ෙÄශපාලන වැය[ ෙගIම 
ඒකා.තෙය.ම පXY[ෙπප කරන අás� ගැන ෙමා;කq යH තරමක සැකය[ පවAවා ගAෙAය. 1970 ගණ. 

mල 4 IRA @P. නැවතA අ@ ආ9ධ වC. ස.නÄධ Tහ. එ@ට ඔ%.ෙê @ෙ�ෂAවය TෙR }}රන †ව8ය.ය. 

ඒ උlරැ අය'ල.තෙR කෙතpCක ෙගෙටp වාස;ථාන වැPය. @P. Öµතාන8යට එෙරWව පට. ගA කැරãQල[ 
ෙව|ෙව:. }õQ ෙලP. පැවෙතන @�වාසයට පටහැ:ව, ^Pv ෙබpHබය[ ෙහp }}රන †ව8 ෙසp@ය< 

9:යනය ෙවY. ඍ®ව ෙහp වක_ාකාරෙය. ලැòෙj නැත. සැබැ@.ම IRA  ෙවතට පXධාන වශෙය. සහාය 

ලැෙබ.ෙ., ඉYහාසමය ෙලP. සහ අද, එ[සA ජනපදෙR වාසය කරන අás�-ඇෙමsක. පXජාව ෙවY:. 

 ඉY. “ෙමා;කq හ;තය” ස'වව8ා¿ ෙනාIය. එනmA එය සමහර මැද ෙපර]ග තÉ;තවා4 කjඩායH 
සඳහා ^_යා¡ª ¬#කාව[ ග.නා ල]. ඇQísයා| FLN  හා සමාන කළ හැ^ ජාYක :දහ; ව8ාපාරය[ 

පල;åන සං@ධාන @P. :ෙයpජන කර.ෙ.ය යන අදහP., යස' අ'ෆා< (Yasser Arafat) ෙê පල;åන 

:දහ; සං@ධානය (Palestine Liberation Organization -PLO) සහ එW √Cක අංශය T, එQ ෆාටාƒ (El Fatah) 
පැAතට ෙසp@ය< 9:යනය ඉ[මw. නැ∂රැ @ය. එෙහA KGB @P. ෛවද8 ෙජp'∆ හබාπ (George Habash) 
@P. ෙමෙහයවන ලද පල;åන :දහස උෙදසා වන ජනàXය ෙපරmණ (Popular Front  for  the  Liberation  of 
Palestine -PFLP) යන තවA ජාYකවා4 පල;åන කjඩායම[ ගැන ද @පරH¡ªව PÅෙRය. රãLකQ මා[;වා4 
කjඩායම[ යැá ^යාගA ඔ%නට තÉ;තවා4 පXහාර වල ෙය4ම සහ මහA අවධානය[ ඇදග.නා «ව.යානා 

පැහැර ගැçH ගැන ^Pv පMබැaම[ ෙනාIය. ෙදසැHබ' මාසෙR ඇතැ.; «ව.ෙතාùෙපාෙn PÄධ T 

පXහාරය^. පMව, ඔ%.ෙê පXථම «ව. යානා පැහැර ගැçම PÄධ TෙR 1968 …C මාසෙR 4  එQ ඇQ (El Al) 
«ව. යානය[ සHබ.ධෙය:. ෙH ^_යා 1970 4 ඉතාමA වැLෙය.ම ද^.නට ලැòෙ. ~ෙ;. ර® (King 
Hussein) ෙê හmදාව ෙජp'ඩා. W 4 පල;å|ව. පාගා දැéමට මඳකට ෙපරá. පල;å|ව. @P. මú. 

Pරකරැව. හැÅයට ෙගන අQලාෙගන PÅ TWA ෙබාáං.ê, ;@; ඒයා' DC-8, සහ BOAC වáක%.< VC-10 යන 

«ව.යානා lන[ ෙජp'ඩානෙR සා'කා (Zarka) වල 4 ~ෙ;. ර®ෙê හmදාව }}රැවා හැsෙRය. 

 පමණට වැLෙය. පXචjඩ තÉ;තවාදය[ යැá දැ ම :සා ෙනාස.M. T PFLP කාඩ' T නෙයü හව<ෙමƒ 

(Nayef Hawatmeh), 1970-71 4 ‘පල;åනෙR :දහස උෙදසා වන පXජාත.තÉවා4 සහ ජනàXය ෙපරmණ’ (DPFLP) 
නමැY කැÀ යන කjඩායම àWùවා ගAෙAය. තÉ;තවාදෙR :යැෙළන තවA Åක කාලයකට පMව, DPFLP @P. 
ජාත8.තර :'ධන පංYෙR සහ වැඩකරන ෙපාv ජනතාවෙê නාමෙය. පXචjඩAවය අAහැර, පල;åන 

පX�නෙR 4 පXධාන ෙසp@ය< #තÉපා'ශවය බවට පAෙවන වඩාA සත8ල≤¢ක ෙකා#9:;< ප[ෂ මතවාදය 
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සමඟ ෙපç PÅෙRය. ඒA එය සත8 PÄ¢යම ෙනාIය. ම.ද ඒ කාලෙR 4 ම KGB @P. PFLP සඳහා ෙදන ලද 
සහාය ද වැL කර#. PÅන ල]. ෙබරෑ< (Beirut) W ඇෙමsක. @�ව@ද8ාලෙR }~yව ලබා PÅ, @ශëාම •ය 

ද.ත ෛවද8වරෙය[ T වාL හඩාÃ (Wadi Haddad) නමැY හබාπෙê සහායකයා සහ අධ8[ෂක Tවා හබාπව 

පැAතකට දම.නට සමA @ය. 

 ෙදා;තර හඩාÃ සෑෙහන අAදැ H ඇY #:ෙස^. පXංශ @ෙ�ෂ ෙ;වාව ෙනාෙහාA DGSE W Wට} පXධා:යා 

T àෙය' ෙHsය.ෙê (Pierre Marion) මතය අ|ව, හඩාÃ Õතන තÉ;තවාදෙR සැ බෑ :'මාතෘවරයාය: “එW 

වœහය පsකQපනය කෙn ඔ~ @ය, එW පXධාන වෘAYකය. }~y කෙn ඔ~ @ය; බඳවා ගැçH සහ }~y 

^`H ක_මෙqද ස'වසHØ'ණ කරන ලÄෙÄ ඔ~ @ය, ක_ෙමpපායය. සහ ක_මෙqද MරැවH කරන ලÄෙÄ ඔ~ @ය.”  1

1973 අග 4 සහ 1974 mල 4 ඔ~ PFLP  වC. කැ À ෙගා; ඔ~ෙêම T PFLP-EOC (PFLP බාWර ෙමෙහ9H 
අණපාලනය) àWùවා ගAෙAය. ඊශëාෙයQ හmදාවට එෙරW ගsQලා ෙමෙහ9H සහ පල;åන සරණාගත කඳ%රැ  

lළ සහෙයp—තා ව8ාපාර ඇlළAව හබාÃෙê සං@ධානය ෙවනA ^_යාව. W ද :යැෙළÄ4, හඩාÃෙê සං@ධානය 
mõම:.ම ජාත8.තර තÉ;තවාදය සඳහා කැප @ය. 

 ෙසp@ය< KGB හඩාÃෙê තÉ;තවා4 කjඩායමට සහාය ෙද.නට åරණය කෙnය. Càෙගා| තබන 1071-1/5 

:'ෙÄශය සWත 1974 අෙbXQ 23 වැ:දා ඍ®ව යවන ලද පw@ඩය^. එය ඔb} ෙවá. KGB  පw@ඩය, 
ෙසp@ය< ෙකා#9:;< ප[ෂෙR මහ ෙQකH T Cෙයා:Ã ෙබµπෙනq ෙවත ඉ]sපA කර YÖණ: 

PFLP  ෙපාCÅÖ9ෙරpෙq සාමා™කෙය[ වන සහ PFLP  W බාWර ෙමෙහ9H පXධා:යා වන වාL හඩාÃ 

සමඟ රහPගත සHබ.ධය[ 1968 4 Pට රාජ8 ආර[ෂක ක#ùව @P. පවAවා ෙගන Yෙ≤. 

පM•ය අෙbXQ මාසෙR 4 ෙලබන. පXෙÄශෙR KGB පXධා:යාව mණගැMණ @ට, ෙපර°කාර කට9l සහ 
තÉ;තවාදය සඳහා PFLP වැඩසටන xම[දැá ය.න ගැන වාL හඩාÃ @�වාසçය ෙලP. ^යා PÅෙRය, 

එW පXධාන කරැy පහත ලැá;lෙq සඳහ. ෙවá. 

ඊශëෙයQ W තÉ;තවා4 ඉල[ක, සහ ඊශëාෙයQ ෙÄශ aමා lළ සැලMH කරන ලද ෙපර°කාර ^_යා, ]යම.Y 
ෙකාHපැw ෙවත සහ ඊශëාෙයQ රාජ8 තා.YÉකය. ෙවත පXහාර, සහ ස%] ආරාÖෙR ෙතQ àsපහv සහ ෙතQ 

පXවාහනය කරන @ශාල ෙනෟකා කඩාකbපQ ^`H, සහ ප'Pයා| ෙබා[ෙ[ ෙම.ම ෙහාංෙකාං W පවා තÉ;තවා4 

ඉල[ක ඇlළA ලැá;lව[ අනlරැව YÖණ. KGB වා'තාව තව vරටA ෙමෙ; ^යැ@ණ: 

ෙමවැ: ආකාරෙR ෙපර°කාර කට9l සඳහා නැYවම බැs @ෙ�ෂ අm†ව8 ^Wපය[ ඔ~ෙê සං@ධානය 

ෙව|ෙව. ලබාගැçමට අෙb සහාය ඩ≤. හඩාÃ @P. ඉQලා PÅá. අප සමඟ සහෙයpගෙය. කට9l 

කරන අතර සහ අෙප. සහාය ඉQලා PÅන අතර, ඩ≤. හඩාÃ √Cක වශෙය. අà තÉ;තවාදය අ|මත 

ෙනාකරන බව ගැන ෙහා‘. දැන PÅá. එෙ;ම PFLP කට9l සඳහා ^PA සහාය[ අෙප. ඉQල.ෙ. 
නැත. ඩ≤. හඩාÃ සමඟ ඇY අෙb සHබ.ධය l°. අàට තරම[ vරට PFLP  W බාWර ෙමෙහ9H 

අණපාලනෙR ^_යාකාරකH පාලනය කර.නට සහ ෙසp@ය< 9:යනයට වාPදායක බලපෑH එය lළ 

ෙමෙහයව.නට. එෙ;ම, අෙb අවශ8තා අ|ව MvM ෙලස^. ^_යා¡ª ෙමෙහ9H ෙගනය.නට ෙමම 
සං@ධානෙR හmදා භා@තයට හැ^යාව පෑෙÄ. 

 ෙH ෙදÖL කතා වලට ඔ≤ෙබ. ඇY :ගමනය පැහැ]Cá: අ~ ෙනාI හlරාට පහර ෙද.නට හැ^යාව 

ඇY තා[ කQ √ලධ'ම ^Pව[ බලපා.ෙ. නැත. M;ෙලාq (Suslov), :ෙකාලා á ෙපාÃෙගp': (Nikolai 
Podgorny), ෙකාP•. (Kosygin), සහ ෙග’ා#ෙකp (Gromyko) යනා4.ෙê අY. අතට මාරැ I •ය Càය 1974 

අෙbXQ 26 වැ:දා අ|මත කරන ල].  2

 කාෙලා; න#. වැLෙය. හ÷නන, තරැණ ෙව:P9ලා|ෙව[ T ඉCá◊ රéෙ';-සා.ෙ◊; (Ilyich Ramirez-
Sanchez) හඩාÃෙê වඩාAම ද[ෂ PMවා TෙRය. යම[ ඉෙගන ගත හැ^ ඉYහාසය[ සl ජප. රl හmදාව 
(Japanese Red Army -JRA) නමැY ආPයා| තÉ;තවා4 කjඩායෙH ]@ ගලවා ගAත%. සමඟ ඔ%. ෙදෙදනා 

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

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

in Les nouvelles de Moscou, no. 25 (23 June 1992).
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කට9l කළහ. ජපානෙR ÿෂ8 රãLකQවාදය එW ද^න ඉහළම තAවෙය. පැවෙතන සහ මාඕවාදය ගැන 
ඇෙහ.නට පට. ගැෙනන 1960 ගණ. අග 4 àWùවන ලද JRA ඉතාමA ඉ[මw. උlරැ ෙකාsයා| ඒජ.තවරැ 

සමඟ සබඳතා ඇY කරගAහ. ජපාන ෙකාෙදq රãස }රාම @ශාල ෙකාsය. පXජාව[ PÅයහ. ෙකාsය. 

ඒජ.තවරැ ඔ%.ෙê කාඩ' ෙවත උපෙද; යව#. සහ JRA  ට ෙනාYòණ අ@ ආ9ධ ෙගෙන#. PÅයහ. ඒA 
1970 ගණ. mල 4 කjඩායම ෙදකට කැÀ යාම වළ[ව.නට ඔ%නට ෙනාහැ^ @ය. එá. සත8ල≤¢ක සහ 

පXYගාé පා'ශව අතර ෙQ හලන ගැùම[ හටගY. සමහර කාඩ' උlරැ ෙකාsයාවට පළා ෙගා; àෙයා.යැ.ê 

(Pyongyang) වල සරණාගත Tහ. එW 4 ඔ%. බටWර සමඟ අතරමැ]ය. ෙලP. වැඩ කරන සහ ව8ාපාsකය. 

ෙලP. PÅයහ. අෙන[ පා'ශවය තම කට9l තව vරටA ජාත8.තර කර.නට Pතා, වාL හඩාÃ සමඟ එකl 
TෙRය. එම ස.ධානෙR පXYඵලය[ හැÅයට 1972 මැá ෙටQ අ@q W ෙලාÃ «ව.ෙතාùෙපාෙn @P අටක àsස[ 

PFLP ෙව|ෙව. ඝාතනය කර.නට JRA සාමා™කය. Yෙදෙන[ කù9l කළහ. 

 PFLP-EOC ෆ⁄ැ.Mවා ෙගÕÃ (François Genoud) නැමY නා<P ;@; බැංxකරැවා සමඟ අYනත ෙගන වැඩ 
කෙnය, (ෙගÕÃ පXPÄ¢ෙR එය à°ගAෙA) යැá àෙය' àයා. (Pierre Péan) @P. ‘අ.තවා ]යා’ (L’extrémiste) 
ෙපාෙත. ෙහ°දරq කරන ලÄද, KGB  ෙවතට පැහැ]Cවම ගැටõව[ ෙනා Iය.  අනlරැව කාෙලp; @P., 3

පළmෙව. PFLP-EOC ෙව|ෙව., පMව KGB ෙව|ෙව., ඔ~ ආරාÖ රටවල සහ නැෙගනWර බල කඳ%ර රටවQ 

lළ පැවY රහ; ඔAl සං@ධාන පහෙළාවක පමණ සමඟ සබඳතා හරහා කරන @;මය ජනක තÉ;තවා4 
^_යාව. ගැන ද ගැටõව[ ෙනාIය. අ'ධ ලැá;lව[ පහත දැ[ෙq. 

 ෙල:.ව මහA ෙ; අගයන ලද ෙව:P9ලා| çåඥෙය[ ඔ~ෙê }l. Yෙදනාට qලැL#', ඉCá◊, සහ 

උCයෙනාq වශෙය. නH කෙnය. ඔ~ෙê }A ඉCá◊ රéෙ';-සා.ෙ◊; 1997 4 පXංශෙR උසා@යට පmyවන ල]. 

1969 4 පXථම වරට PFLP  සාමා™කෙය[ mණ ගැMy බව ෙඡා.-∏@ බෘ•ෙය' (Jean-Louis Bruguière) නැමY 
@:Mරැවාට ඔ~  ෙqය. ඒ mණ ගැMy }Äගලයා යැá සැක ෙකරැෙj sෆා< අòQ අ%. (Rifaat Abul Aoun) 
වá. mණ ගැMy ;ථානය ෙමා;කq @ය. එතැන ෙභෟYක @ද8ාව, රසායන @ද8ාව සහ මා[;වා4-ෙල:.වාදය 

හදාර#. කHමැCක#. PÅ, පM කාලයක 4 කාෙලp; යන න#. හැ‘.ෙව.නා ද TෙRය. ලY. ඇෙමsකා| 
ෙකා#9:;< ප[ෂ lළ ^PA ^_යා¡ª බව[ ෙනාමැYකම ගැන කාෙලp; පMතැ@Qෙල. PÅෙRය. වඩා පXචjඩ 

සහ රãLකQ T ;වභාවෙR ^_යා සඳහා ඔ~ EදානHව PÅෙRය. ඔ~ ෙජp'ඩානය ෙවත පැ#ණ වැLකQ ය.නට 

ෙපර PFLP-EOC ඔ~ට එැව: කට9l සඳහා සහභා— @ය හැ^ අව;ථාව[ ඉ]sපA කරන ල]. }~y කාලය^. 
පMව ඔ~ 1971 4 ෙමෙහ9Hකාර ඒජ.තවරෙය[ බවට පA@ය. ධනවA පsසරයක හැ4 වැÀ Yòණ :සා 

ඔ~ෙê නාගsක හැ]යාෙව. ඉතා පහMෙව. ඔ~ 9ෙරpපය හරහා ගම. කෙnය. àÅ. ෙපෙනන ද'ශනය ෙකෙ; 

ෙවතA, ඔ~ ඉතා ඉ[මw. ෙQ හලන තÉ;තවා4 කට9l ගණනාව[ PÄධ කෙnය. 

 1975 …: 27 වැ:දා පැ`PෙR ෙපාC; :ලධා`. ෙදෙදෙන[ව ඝාතනය කරන කාෙලp; l.වැ.ෙනxට 
මරණාස.න තAවයකට lවාල කෙnය. ෙදසැHබ' මාසෙR 4 ඔ~ @යානා W OPEC කා'යාල වලට පහර 4මකට 
නායකAවය v.ෙ.ය, ඇQíය'; ෙවත පළා යන Yෙදෙන[ව ඝාතනය කෙnය. ෙයාහා.; වá.s◊ (Yohannes 
Weinrich) @P. නායකAවය ෙදන ලද, තම.ව ‘@bලIය ආඩය.’ (Revolutionary Cells) යැá හ÷.වා ග.නා 
රãLකQ වාමාංÿක කjඩායමක ජ'ම. ජාYකය. ඔ~ෙê කjඩායෙH අ:xA සාමා™කය. Tහ. ඔ~ 

CÖයාවට, ෙයෙම., ඉරා[, සහ 9ෙගා;ෙලp@යා යන රටවQ අතර සැsසැරැෙqය. ඔ~ නැෙගනWර ජ'ම:යට ද 

•ෙRය. එW 4 රාජ8 ආර[ෂ අමාත8ාංශය (Ministerium für  Staatssicherheit) නැAනH ;ටාP (Stasi) ෙමතරH 
අවදානH ගැçමට EදානH #:සා ගැන සැකmMව, ඔ~ ගැන සéප ෙසp]Pෙය. PÅයහ. 

 ;ටාP ඇlලත YÖ කාෙලp;ෙê සං@ධානෙR රහ; නම “ෙසපරා<” (Separat) @ය. 1980 4 ;ටාP පXධා:යා 
T එs[ #ෙයQෙක (Erich Mielke) ෙවත දැL-රහPගත Càෙගා|ව[ යවන ල]. “කාෙලp;ෙê කjඩායම ගැන 

සැල^Qල දැ[Iම සහ පාලනය ^`ම à°බඳ ;ටාP ^_යා සඳහා T ව8ාපෘYය” යන න#. සරලව එá. කැඳIය. 
කාෙලp; ගැන ෙතාරlරැ ෙබාෙහාමය[ සWත චsතපදානය[ C› රචක බ'නාÃ වයල< (Bernard Violet) ^යන 

පs], “වá.s◊ සහ පැ;ෙකQ ෙකාb (Pascale Kopp) ෙදෙදනා  (කාෙලp;ෙê සහායකයා සහ #lරා) ඇAත 

වශෙය. ;ටාP ඒජ.තවරැ ෙනාIය. ඔ%. ^P@ෙටක ;ටාP ෙව|ෙව. ෙමෙහ9ම[ ෙනාකළහ, එෙ;ම ඔ%. 
ජ'ම. පැAතට ෙතාරlරැ සපයන පL ලැá;lෙq සැබැ@. ෙනාPÅයහ. එෙහA ඔ%. කjඩායෙH සාමා™කය. 

සහ නැෙගනWර ජ'ම. ඔAl ෙ;වය යා කරන වැදගA අතරමැ]ය. Tහ.” කාෙලp; ෙê අ|පXපාbYක ෙලP. 

 Pierre Péan, L’extrémiste (Paris: Fayard, 1996).3
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PÅ නැෙගනWර ජ'ම. හ%Qකාරය.—ක'නQ හැs ඩාQ (Harry Dahl), හ';<  ෆ⁄ෑ.; (Hörst Franz), «.ත' 
ජැකQ (Günther Jäckel), සහ ෙහQm< ෙවාá< (Helmut Voigt)—නH කර#. වයල< ෙමය ද එකl කර.çය: 

“[නැෙගනWර] ජ'ම:ෙR රහ; ඔAl ෙ;වා සමඟ ෙH ෙද.නාට [වá.s◊ සහ ෙකාb] Yòණ සබඳතා ගැන 

කාෙලp; ෙහා‘. දැන PÅෙRය.” 

 ;ටාP සමඟ Y¥ කාෙලp;ෙê බැºH :සා ඔ~ රැෙH:යා|ව. සමඟ එකmlව[ ඇY කරගැçම 

නැවlෙ. නැත. එෙ;ම හංෙêsයා| රාජ8 ආර[ෂක හmදා ¿ඩනයට පA කර#. òඩෙප;< කඳ%ර[ කර 

ගැçමA නැවlෙ. නැත. ‘අරාÖ :දහස සඳහා T අ@ගA අරගලෙR සං@ධානය’ යැá නැවත නම ෙවන; කරගA 

ඔ~ෙê කjඩායම තව තවA ෙQ වැ•ෙරන පXහාරවල ෙයvනහ. 1983 අෙගp;l 25 වැ:දා බටWර බ'CනෙR 
àWÅ පXංශ තානාපY කා'යාලයට පහර 4ම ගැන ;ටාP ක'නQ ෙවාá< ෙදpෂාෙරpපණය කෙn “ෙසපරාÅ” 

කjඩායමටá. එW 4 }Äගලය. ෙදෙදෙන[ #ය •යහ. ෙබරැ< පදනH ව PÅ නැෙගනWර බල කඳ%ර සමඟ 

එකl I PÅ “ආ'ෙH:යාෙq :දහස සඳහා T රහ; හmදාව” න#. T ෙවනA තÉ;තවා4 කjඩායම[ ෙවත 
පXහාරෙR වරද පැට@ණ. 

 ඔ%නට ^Pv වාPය[ ෙනාකරන ඒජ.තවරෙය[ ෙවත එතරH කැ[xම[ ;ටාP @P. දැ[TෙRය ය.න 

}vමය[ ෙම. ෙපෙන| හැ^á. ඒ åරණය රãෙගන Yòෙj ;ටාP ‡රාවCෙR ඉහ°.ම @P. බව ෙපç යá. 
එ[ සනාථ ෙනාකරන ලද මෙනp@ද8ාAමක පැහැ]C ^`ම[ TෙR, බ'CනෙR ෙපාC; :ලධා`. ෙදෙදෙනx 

ඝාතනය ^`ම සඳහා ෙචpදනා ලැබ PÅ සහ 9Äධයට ෙපර @@ධ KPD සට. කjඩායH බාරව PÅ පXධා:යා T 

එs[ #ෙයQෙක ෙH ෙව:P9ලා| තÉ;තවා]යා ෙවY. සහ බටWර ජ'ම:ෙR වඩාAම පXPÄධ තÉ;තවා4 

කjඩායම T බාඩ' මá.ෙහාü (Baader Meinhof) කQCෙR  අෙනxA සාමා™කá. ෙවY. ද, තම.වම vù 
බවá. ඒA ෙමම ;ටාP සහ ජාත8.තර තÉ;තවා4 කjඩායH අතර ඊට වඩා @ෂය√Cක T සබඳතාවය[ YÖය 

9lá. #ෙයQෙක ෙහp ;ටාP W ෙවන ^Pෙව[ ෙහp ෙරාමැ.Yක @bලIයවා4 භාවා'ථය^. 9l ෙනාTහ. 

කාෙලp; සහ ඔ~ෙê කjඩායම අරාÖකරෙR සහ නැෙගනWර බල කඳ%ෙ' @@ධ රහ; ඔAl ෙ;වා අ±ම 
වශෙය. ෙදාළහ[ සමඟ ෙහp සබඳතා Yòෙ. නH, එය අහ∂ව[ TෙR නැY බව අàට ෙහාඳටම @�වාසá. 

 මැද ෙපර]ග අ.තවා4.ට එවැ: :දහස[ ·[Y @‘.නට ෙකා#9:;< රටවQ ඉඩ සැලaම කාෙලp;ට 

පමණ[ a#ත Tව[ ද ෙනාෙq. යස' අ'ෆා< සහ PLO  ට පXචjඩ ෙලP. @ෙරpධය පාන ලද, mC. ඉරාක 
වැPය. ෙව|ෙව. සහ අනlරැව Psයා| වැPය. ෙව|ෙව. වැඩ කරන ලද අò :ඩාQ (Abu Nidal) සහ 

ඔ~ෙê ෆටාƒ (Fatah) @bලIය ක%.Pලය ද, එවැ:ම සහාය[ යH අ± තරම^. ·[Y  @.ඳහ. ඒ ඔ%. 

පාලනය කරගැçමට තරම[ අපහM යැá åරණය කරන ලද :සá. ෙකෙ; %වද, ඉතා දරැy ෙලP. ෙරp— T 

@ට 4 ඔ%.ෙê නායකයාට ෛවද8 පXYකාර ලබා ගැçම සඳහා රහෙ; ‘යකඩ YරෙR’ අ:A පැAතට ගම. කරත 
හැ^යාව Yòw. 

 නැෙගනWර බල කඳ%රැ රටවQ @P. Õතන ජාත8.තර තÉ;තවාදය සඳහා ඍ®වම මැ]හA Tවා ය.න 

ෙප.වන තවA උදාහරණය[ නH ඔ%. @P. ජ'ම. රl හmදා පා'ශවය (Rote Armee Fraktion -RAF), එනH 
බටWර රටවල බාඩ' මá.ෙහාü කQCය යැá හැ‘.ෙවන ලÄද හMරැව.නට සමAIමá. ÿෂ8 උÄෙඝpෂණය^. 

ÖWෙවන ලද එම xඩා සං@ධානෙR ඒජ.තවරැ පනහ[ සහ අාධාරකරැව. දහස[ පමණ PÅයහ. ඔ%. 1970 

ගණ. වල 4 තÉ;තවාදයට à@Mෙ. පXධාන වශෙය. ජ'ම:ෙR ඇෙමsක. ;ථාන වලට පහර 4ෙම:. 1977 . 
පMව බටWර ජ'ම:ෙR “අ|ග’ාහකය.ෙê අ|ග’ාහකයා” T හා.; මාÅ. ෙශෙලය' (Hans Martin  Shleyer) 
ඝාතනය ^`ෙම. පMව, කjඩායH ෙදෙ[ නායකය. T උQsෙ[ මá.ෙහාü (Ulrike Meinhoff) සහ ඇ.L‚යා; 

බාඩ' (Andreas Baader) Pරෙගදර 4 #ය •ය පMව, ඔ%නට බ'C. තාbපෙR අ:[ පැAෙත. ලැෙබන ආධාර 

වැL I •ෙRය. එය ෙකාතරH වැL TෙR ද යA, ඔ%.ෙê අනන8තාවය ක_මෙය. මැ  ෙගා; කjඩායම ෙබාෙහp 
vරට ;ටාP ඇlෙQ රහ; ශාඛාව[ බවට හැsණ. ජ'ම:ය ය° එ[සA T පMව Pරෙගදs. පැන ය.නට සමA 

T කjඩායෙH අ.Yම සාමා™කය. ක°. නැෙගනWර ජ'ම:ය T පැAෙAම ප]ං≥ Tහ. 

 ගsQලා සහ තÉ;තවා4 කjඩායH හැPරIම ^Pෙ;A පහM ෙනාවන කා'යය^; ඒ සඳහා Mමට ෙම.ම 
මහA ෙÄශපාලන xසලතාවය^. :}ණ @ය 9lá. සමහර @ට ඒ ෙƒlව :සා @ය හැ^á, ඔ%.ෙê වඩාAම 

òÄ¢මA ඒජ.තවරෙය[ වන ඔෙලê මැ[Pෙමා@◊ ෙන≥ෙපාෙර.ෙකp (Oleg Maksimovich  Nechiporenko) 
හරහා, එෙ;ම උlරැ ෙකාsයා|ව.ෙê සහාය ඇYව, KGB  @P. 1969-70 4 mõම:.ම ඔ%.ෙêම පාලනය 
යටෙA පවYන @bලIය ව8ාපාරය[ හැ4ම ෙතpරා ගAහ. ‘@bලIය කට9l සඳහා ව8ාපාරය’ (Movimiento de 
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Acción Revolucionaria -MAR) 1971 4 ෙම[Pෙකpෙq ෙපාªPය @P. අවසාන වශෙය. @නාශ කර දැéය.  ෙමම 4

ඍ® ආරHභෙR ඉතා පැහැ]C අරmණ TෙR අෙනxA කැ;ෙතÉpවා4 සහ මාඕවා4 සං@ධාන වල }õQ ෙලP. 

පැYර පැවY ත'ජන, @නය ෙනාමැYකම, සහ ෙදÖL à°ෙවA වළ[වා ගැçමá. ඔ%.ට මඟ ෙප.වන ලÄද%. 

ෙවත පැන ය.නට ෙH සමහර කjඩායH සමA Tහ. @bලIය ෆැ„;< @ෙරp∫ ෙÄශෙbXé ෙපරmණ ෙහවA 
;පාΩඤ FRAP  1970 mQ කාලෙR 4 r.| සහ ඇQෙ≤:යා |ව. සමඟ එකlව කට9l කෙn අ@ ආ9ධ 

ලබාග.නට හැ^යාව ලැෙ≤ය යන :�ඵල බලාෙපාෙරාAlෙව:. අනlරැව එය ‘ඔ[ෙතpබ' පළm වැ:දා ෆැ„;< 

@ෙරp∫ පXYෙරpධ කjඩායම (GRAPO) යන න#. ෙවන; Tහ. එයට පටහැ:ව, මාඕෙê දැL මතවාදය සහ 4'ඝ 

ජනàXය 9Äධය[ àXය කරන ලද අÖමáQ «;මා. (Abimaël Guzmán) ෙê ෙපරෑ@ය. ‘]°ෙසන මා'ගය’ (Sandero 
Luminoso) හmදාව සැම @ටම ෙඩ. [„ෙයp à.ê (Deng Xiaoping) ට Äෙqශ කළහ. එෙ;ම නව rන 

නායකAවය සමඟ වැLමන[ කට9l ෙනාකළහ. 1983 ෙදසැHබ' මාසෙR 4 එය ෙකාතරH vර ]ගට •යාදැá 

^යෙතාA ඔ%. ªමා W පැවY rන තානාපY කා'යාලයට ද පහර v.හ. 

 ඉතා v'ලභ අව;ථා ^Wපයක 4—Õතන සමෙR 4 අවදානH ඉතා වැL Tහ—ෙකා#9:;< රටවQ ඔ%. 

@P. ඔ%.ෙêම රහ; ෙ;වා වC. තÉ;තවා4 පXහාර කළහ. ෙමය PÄධ TෙR, උදාහරණය[ වශෙය., 1987 4 ය. 

^H M.ê-ඉQ (Kim Seung-il) නමැY අAදැ H 9l කාඩ' සහ xHස.ê (Keumsung) W හmදා ඇකඩ#ෙය. 
වසර lනක }~yව[ ලබා PÅ ^H ~ෙයා.-‰ (Kim Hyuon-hee) නැමY තරැwය[ ඇlලA උlරැ ෙකාsයා| 

ඒජ.තවරැ ෙදෙදනාෙê කjඩායම අò ඩාÖ W ගම. @රාමයක 4 නැවත ඔ%.ෙê «ව. යානයට එකl Iමට 

අසමA Tහ. ඔ%. ගම.ගA ෙකාsය. «ව. ෙ;වෙR «ව. යානය lළ ෙ'Lෙයpව[ lළ ඔ%. ෙබpHබය[ 

රඳවා Yòණහ. එW 4 }}රා •ය ෙබpHබය :සා බැංෙකා[ බලා ගම. ගA 115 ක පමණ àsස[ මරැmවට පA 
Tහ. අA අඩං«වට ගැ|ණ පMව ^H M.ê-ඉQ Pය]@නසා ගAෙAය. ^H ~ෙයා.-‰ සHØ'ණ 

පාෙපp◊චාරණය[ v:. අනlරැව ඇය තම අAදැ H ගැන ෙපාත[ C9වාය. ෙH ෙපාෙA ෙබාරැ ෙකාපමණ[ vරට 

ඇAදැá ය.න åරණය ^`මට තවමA ඉ[ම. වැLá. එය ෙකාතරH vරට සත8ය[ %වA, 1997 වසර ෙවÄ4 
සං;ථා:ක ෙලP. තÉ;තවාදය ෙයාදා ගA එකම රට උlරැ ෙකාsයාව ය.න :වැර] Tව^.

 John Barron, KGB: The Secret Work of Soviet Secret Agents (New York: Reader’s Digest Press, 1974), with a foreword by Robert 4

Conquest.
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III ෙකාටස අෙන( )ෙර+පය: ෙකා/)012වාදෙ5      
 678තය7 

	 අ7:; පැ=ෙක+>1? සහ කැරA බාෙටාෙස( 

19 ෙප%ල'තය, “හ-රැ ෙ0ශය” 

 අ7:; පැ=ෙකා>1? 

  

 ෙප+ල7තය යD ෙස+6ය2 පාලනය යටෙE වැFෙය7ම H( 6Iන ලද ෙJශය?. MA කාලෙ5 N ම ෙස+6ය2 

Oෂණෙ5 මහා ෙමාළකාරයා හැSයට සැලෙකන TU(1 ජWX71? ද ෙප+ල7ත සYභවෙය7 )[ \වE, ෙචකා, 
OGPU, සහ NKVD ඇ[ලE ෙස+6ය2 පාලනය [`7 හැඩ ගැෙසන 66ධ මWදdය සං6ධාන [ළ තවE ෙප+ල7ත 

සYභවෙය7 )[ ෙබාෙහ+ fgස( ෙ1වය කළා hවE, තEවය එෙ1 6ය. “හ[රැ ෙJශය(” හැSයට 6ෙlෂ 

1ථානය( එයට n/ oමට ෙp[ ගණනාව?. ඉ7 සමහර ඒවා ෙස+6ය2 ෙරsමයට 6ෙltත hහ; අෙන( ඒවා 
රැXයාDව7 සහ ෙප+ල7ත ජාvකය7 අතර සාYපwදාxක ෙලස පැවv එ8gවා8කY යැx ?ව හැ?x. ඒ අDව, ෙY 

අWyදෙ5 සYභවය ඈත ඉvහාසෙ5 XJ{7 [ළ ෙම7ම 66ධ නායකය7—6ෙlෂෙය7ම 1ටාU7—ෙප+ල7තය 

ගැන සහ එn වැXය7 ගැන දැ(h අ6lවාසය මත ද පදනY hවා යැx ?ය7නට }~ව0. 1772 සහ 1795 අතර 
කාලෙ5 N ෙප+ල7තය [7 වතාව( ෙකාට1 හැSයට ෙව7 කර vÑÖ. ඒ සෑම අව1ථාවක N ම 2සාWවාN 

අáරාජàය ෙලාâම ෙකාටස අරෙගන väණ. 1830 N සහ 1863 N ෙප+ල7ත ජාvකය7 රැXයාවට එෙරnව නැè 

XSයහ. නME ඒ කැරU ෙදකම පwචêඩ ෙලX7 යටපE කරන ල8. ඉ7පëව, ෙJශෙíwමය සහ 6ෙJìක 

අáවාසය7ට—රැXය7 ෙ>වා ෙහ+ පෘXය7 ෙ>වා—එෙරn පwvෙර+ධය වංශව[7 අතර සහ කෙත+Uක පැ6Jද7 
අතර ෙ(7:ගත 6ය. Xයවසකට වැF කාලය( }රා ෙප+ල7තය මWදනය කරෙගන XS අáරාජàවාදය7 [න—

ජWම7, රැXය7, සහ ඔ1Sñය7-හංෙògය7—කඩා වැôම 0සාE, සහ පළM ෙල+ක )Jධය 0සාE, 1වා{න රට( 

හැSයට නැවත උප87නට ෙප+ල7තයට ෛඵvහාXක අව1ථාව( පෑ8ණ. එනME ෙය+ෙසù fAëû1? (Józef 
Pilsudski) 6X7 ෙමෙහයවන ලද 1ෙ>=චා හMදාව (ෂණෙය7 ෙමා1ක> n 6íලoය අරM° සමඟ ගැෙටන ල8. 

6íලවය ජWම0ය ෙවත ෙගන ය7නට නY ෙවාෙස+> පාලනය ?£ම ෙමා1ක> වලට දැF ෙ1 අවශà 6ණ. 

 1920 §Yහානෙ5 N, ෙවාෙස+> නගරයට එෙරnව ර[ හMදා පwහාරය( ෙල07 8යE කෙ•ය. රට }රා XS 
ෙප+ල7ත පwvෙර+ධෙය7 ඒ පwගAභ fයවර නවEවා දැ/ණ. එෙ1ම ෙප+ල7තයට වැF වාX අE h £ගා §6ëම 

(Treaty of Riga) අEස7 කර7නට 1921 N ෙස+6ය2 ෙJශයට XJධ 6ය. ෙY 07දාව ගැන 1ටාU7 ?Xදා අමතක 

ෙනාකෙ•ය. එෙ1ම ර[ හMදාෙ> පරාජයට ෙp[ h ඔ¶ෙòම ෙනාසැල?UමEකY väය ද, ෙY ගැන ඔ¶ව 

6ෙ>චනය කර7නට එන අයට සමාව H7ෙ7 නැත: ර[ හMදාෙ> පwධා0යා h ෙටñා21?; සහ හMදා බල ඇÖ 
වල අණෙදන 0ලධාgයා h මාෂA ßඛෙච>1?. ෙප+ල7තය ගැනE ෙප+ල7ත ජාvකය7 ගැනE, එෙ1ම 0දහස 

උෙදසා දැF ෙ1 සට7 කළ වංශව[7, හMදාව සහ පAUය ගැන ෙස+6ය2 නායකය7, 6ෙlෂෙය7ම 1ටාU7 

6X7, ද(වන ලද ෙක©+ධය සඳහා 1921 XJ{7 පාදක ව´හය( සපයන ල8. 

 ඔ\7 ෙස+6ය2 }රවැXය7 hවE නැතE, ෙප+ල7ත ජාvකය7 1ටාU7ෙò Oෂණෙ5 සෑම පැvකඩ( 

ෙවv7ම H( 67ඳහ: චර}රැෂ දඩයම, âලා(හරණය, ¨ජà ප(ෂෙ5 බලපෑY වලට එෙරnව XJධ h ෙමෙහ)Y, 

ජාvක සහ ජනවාW§ක “ÆJධ ?£Y,” මහා ÆJධකරණය, මාxYබඩ පළාE සහ ර[ හMදාව ඇ[ලත ÆJධ 
?£Y, ෙප+ල7ත ෙකා/)012වාN7 බලයට පE කරoමට උද> ?£ම සඳහා h “සාමකරණ” ෙමෙහ)Y, 
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බලාEකාරෙය7 ශØමය ගැdම ඇ[~ Xය~ ආකාර වල Oෂණය7, )ද Xරකරැව7ට ෙවF තබා මරා දැ±ම, 
“සමාජමය අන[රැදායක කාරකය7” යැx වW≤යකරණයට පEh ජනතාව සම1ත කêඩායY ෙලX7 fටමං 

?£ම. 

ෙප%ල'ත හ3දා සං8ධානය (POW) සහ NKVD ෙප%ල'ත ෙමෙහ>ම (1931-1938) 

 1924 ෙවJN £ගා §6ëම යටෙE ෙප+ල7ත ජාvකය7 ආපë යැoම 0මාවකට පE ෙව/7 vÑÖ, ඒE 

තවE /Uයන 1.1 Xට 1.2 ( අතර සංඛàාව( U.S.S.R. n XSයහ. ෙY අය බ¶තර ෙලX7 ¥වE hෙ5 එ(ෙක+ 

)(ෙWනෙ5 නැEනY ෙබෙලාරැXයාෙ>ය. 17 වැ0 සහ 18 වැ0 Xයව1 [ළ N ඒ පwෙJශෙ5 ෙප+ල7ත ජනාවාස 
fnßoෙY Xට පට7 එn වාසය කරන ලද ගYබද වැXය7ෙග7 අµම වශෙය7 80% ( සම76ත hහ. එෙ1ම 

6ශාල නගර h ?ෙය> සහ /71( n ද සැල?ය )[ තරY ෙප+ල7ත පwජාව( වාසය කළහ. පwධාන වශෙය7 

ෙමා1ක> සහ ෙල07ග∑ෑû n, එෙ1ම ෙක+කස1 හා සx∏gයාෙ> ද තවE ෙප+ල7ත ජාvකය7 200,000 ( ¥වE 
hහ. ෙY අය අතර hෙ5 fßවහA කරන ලද ෙකා/)012වාN7 හාර ප7 දහස( සහ 6íලවයට සහ X6A 

)Jධයට සහභා≤ h ඒ හා තරYම සංඛàාව?. Xයවස Mල N ආWπක සරණාගතය7 ෙලX7 එn ප8ං∫යට §ය 

fgස ඉvgයx. 

 §6ëම අEස7 කළE සහ තානාපv සබඳතා fnßවා ගEතE, රටවA ෙදක අතර ෙනාස7ë7තාවය 8§7 

8ගට පැවvණ. 1920 ෙප+ල7ත-ෙස+6ය2 අWyදෙ5 පgමාණය සලකJN, සහ අáරාජàවාN7 6X7 පහර ෙද/7 

XSන “0Wධන පංvෙ5 බලෙකාßව” ගැන 6lවාසෙ5 තරම සලකJN, U.S.S.R. 6ª එතරY 6ශාල ෙප+ල7ත 

fgසකට ඔE[කරැව7 යන ෙච+දනාව එAල hෙ5 ය7න ගැන }Hමය( නැත. අාගමට එෙරn ෙස+6ය2 
ෙමෙහ)Y 0සා කෙත+Uකය7 හාර ප7Xයය( වධnංසා ලබ/7 එ(ෙක+ ෙවF තැ∏මට ල(o නැvනY 

අ[රැදහ7 hහ. රැXයාD සතàලºáක පAUයට එෙරn මWදනෙ5 පgමාණය සමඟ සසඳන 6ට ෙමය ෙනාවැදගE 

තරම( යැx ෙපDනE, ෙප+ල7ත ගYබද වැXය7 Xය දහ1 ගණනකට සමාජ, සං1කෘvක, සහ අධàාE/ක 
¥6තයකට පëäම( හදා H7 පAUයක අ[රැදහ7 oම එn පwvඵලය 6ය. 

 ෙY ගYබද වැXය7 සΩහකරණෙ5 678තය7 අතර hහ. එවක භා6තා h 0ල වW≤කරණය7ට අDව, 

ඔ\7ෙග7 Xයයට 20 ( âලා( යැx සහ ඔ\නට වැFෙය7 Sක( 6ශාල පwමණය( h “උප âලා(” යැx 
0WෙJìත ෙකgණ. )(ෙWනය [ළ ෙප+ල7ත පwvෙර+ධය ෙකාතරY දරැ° hවාද යE බලය ෙයාදවා එය යටපE 

කර7නට XJධ 6ය. ඒ කාලෙ5 පැවv දළ දEත අDව, 1933 වසෙW N පමණ( ෙප+ල7ත වැXය7 XS පwෙJශය7 

[ළ ඔ\7ෙò සංඛàාව Xයයකට 25 ?7 අµ hෙ5ය. ෙබෙලාරැXයාෙ> ෙප+ල7ත ෙගා6පලවA සΩහකරණය 

?£ම එයට වඩා අµ âgරැ බව?7 XJධ 6ණ. 

 “ෙප+ල7ත රහ1 ඔE[කරැව7” මWදනෙය7 බැහැරව, ෙගන යන ලද මWදන සඳහා ඉ8gපE කළ තWකය 

පැහැ8U 6ය—එවක පgකAපනය h පg8 එය “පංv අරගලෙ5” (එනY, සΩහකරණය සහ ආගමට එෙරn 

ෙමෙහ)ෙY) ෙකාටස( hහ. එනME සΩහකරණය සමඟ තවE ආකාරයක මWදනය( 8යE ෙකgණ: 1933 
අෙග+1[ 15 Xට සැíතැYබW 15 ද(වා අáකා£7 6X7 ෙප+ල7ත ෙකා/)012වාN7 61ස( පමණ අE 

අඩංæවට ගEහ, ෙප+ල7ත ෙකා/)012 ප(ෂෙ5 (KPP) ෙපාUSä)ෙර+ ෙ> සාමාsකෙය( ද ඇ[~ව, ඔ\7 

බ¶තරය( 6ගා/කය7 hහ. තව තව අE අඩංæවට ග7නා රøU ඇv 6ය. ෙY Xය~ ජනතාව “චර}රැෂ 
ෙ1වෙ5 සහ කඩාකíපAකා£ ෙමෙහ)Y වල ෙයෙදන ෙප+ල7ත හMදා සං6ධානයට -POW,” අxvx යන ෙච+දනාව 

ඔ\නට එAල hහ. 

 1915 N ෙය+ෙසù fAëû1? 6X7 fnßවා ගD ලැy POW කට)[ ඔ1Sñය7-හංෙògය7 අáරාජàයට සහ 

ජWම0යට එෙරnව XH කරන ල8. එෙ1ම 1918-1920 N X6A )Jධය දරැ° ෙලX7 හටගE පwෙJශය7 n N එය 
පwධාන වශෙය7 )(ෙWනෙ5 N ත[ එක[ කරන ෙමෙහ)Y කරන ල8. එය 1πර ෙලස?7 1921 N ෙමෙහ)Y 

XයAල නවතා දමා väණ. එn ෙබාෙහ+ සාමාsකය7 වාමාං¿කය7 hහ. ඔ\7 ෙබාෙහාමය( ෙප+ල7ත 

සමාජවාN ප(ෂයට අxv අයx. සමාජවාN7 ෙග7 කැ¡ §ය ?nපය( ෙකා/)012 ප(ෂය fnßවා ෙගන 
XSයහ. 1933 N POW  ඉතා සරලවම ?XE 68යක පැවැEම?7 ෙනා)[ 6ය. එෙ1 \වE, ඉතා  පwXJධ නව 

රøAෙA ක6ෙය( යැx සැලෙකන 6ෙටාAû ෙවා7¬WX? (Witold Wandurski) ඇ[~, ෙප+ල7ත ජාvකය7 ?nප 
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ෙදෙන( අE අඩංæවට ෙගන, සං6ධානෙ5 XSනවා යැx ෙච+දනා එAල o, මරණය √7H o, ෙවF තබන ල8. 
අෙන( අය Xරෙගදර N /ය §යහ. Xරෙගදර N ¥6ත ගලවා ගEත\7ට පëව මහා ÆJධකරණෙ5 N ෙවF තබන 

ල8. 

 වසර ගණනාව( යන [රැ POW XJáය 0සා KPP ඇ[ලත ආර\A ම[ 6ණ: POW n උJෙඝ+ෂකෙය( යැx 
ෙච+දනාවට ල(oම ෙටñා21?වා8ෙය( යැx ෙAබලය( වැNම තරYම නරක hෙ5ය. ෙස+6ය2 පgපාලනය [ළ, 

ෙකා/7ටW7 [ළ, සහ ආර(ෂක ෙ1වා [ළ වැඩ කරන ෙප+ල7තය7 ගැන 61තරාEමක UfෙගාD සහ වාWතා 

හද7නටE (NKVD n රාජà ආර(ෂාව සඳහා පwධාන මêඩලය බවට පë කලක N පEෙවන) OGPU 6X7 පට7 

ගැdම වැFෙය7 වැදගE hෙ5ය. ඊ0යා 1වායEත ෙප+ල7ත පwෙJශ හැSයට සැලෙකන ලද )(ෙWනෙ5 සහ 
ෙබෙලාරැXයාෙ> ¥වEවන ෙප+ල7ත ජාvය ගැන ලැx1[ ඒවාට අමතරව හදන ල8. )(ෙWනෙ5, “∆Uය7 

මාචෙල>1?” (Julian Marchlewski) න/7, 1925 N /ය §ය KPP 0Wමාතෘවරෙය( අDව හදන ලද පළMවැ7න 

1925 N fnßoය. 1932 N TU(1 ජWX71? න/7 ෙදවැ7න ෙබෙලාරැXයාෙ> N 0Wමාණය 6ය. ෙY පwෙJශය7 
[ළ ඔ\7 6X7ම පාලනය කළ පwාෙJìය ආêµ, }වEපE, නWතන ශාලා, පාසැA, පwකාශන ආයතන, වU7 )[ 

U.S.S.R. ඇ[ලත h “ෙස+6ය2 ෙප+ල7ත” පwජාව7 hහ. 

 1935 සැíතැYබW n N /71(, ?ෙය>, සහ ෙමා1ක> යන නගර [ළ POW පJධvය සදහටම ඉවE කර 
දැ±ම fÖස යැx 0ල වශෙය7 ?යන ලද අE අඩංæවට ග7නා නව රøAල( පැvර §ෙ5ය. ඒ අව1ථාෙ> N ම 

1වායEත ෙප+ල7ත පwෙJශය7 ද [ර7 ?£ම ඇර«ණ. 1936-1938 n පැවv මහා ÆJධකරණය කාලෙ5 N 

ෙප+ල7ත සYභවෙය7 )[ NKVD  0ලධා£7 අE අඩංæවට ගැdම MU7 පට7 ගEෙE  අාර(ෂක »රාවUෙ5 

ඉහළ MH07මx. අන[රැව එය වඩා }~A ෙලX7 පහළ පදනම }රා පැvර §ෙ5ය. 1937 ∆0 පැවැv ෙස+6ය2 
ෙකා/)012 ප(ෂෙ5 මධàම ක/ßෙ> ¨Wණ බලධා£ සැXවාරයක N, POW 6X7 “ෙස+6ය2 පwvඔE[ ෙ1වය 

සහ ÑJáමය අංශය7 [ළට gංගා ෙගන” ඇතැx ද සහ NKVD 6X7 “6ශාලතම ෙප+ල7ත චර}රැෂ ෙමෙහ)ම 

කඩා [ර7 කර දමා” ඇත යැx 0ෙකාලාx එෙසා> 6ි7 ?යන ල8. ෙප+ල7ත ජාvකය7 Xය ගණ07, ඔ\7 
ෙබාෙහාමය( KPP නායකය7 hහ, ඒ ෙවන 6ටE රøඳ\Y කඳ\රැ වල Xරගතව XSයහ. ඔ\7ට එAල කරන ලද 

ෙබාරැ ෙච+දනා “සEතාවE” කරන ලJෙJ පාෙප+=චාරණ වU0. 

 1937 §Yහානෙ5 N NKVD  ë~ ජාvකය7ට එෙරn නව මWදdය ෙමෙහ)Y පට7 ගEහ . MU7ම 
ජWමාDව7 ද සහ අන[රැව ෙප+ල7ත සYභවෙය7 )[ අය ද ඒවාට හë hහ. අෙග+1[ 11 වැ0දා එෙසා> 

ෙමෙහ)Y 0ෙය+ග අංක 00485 අEස7 කෙ•ය: 

 මම 0ෙය+ග කරDෙ5: 

1. 1937 අෙග+1[ 20 වැ0දා Xය~ පg1ථාdය POW සං6ධාන සY¨Wණෙය7 MUD}ටා දමන අරMÖ7 
)[ව }~A ෙමෙහ)Y පට7 ග7න ?යාx. ෙපර`කාර, චර}රැෂ ෙ1වා, සහ කWමා7ත, ජනමාධà, 

රාජà ෙගා6පල (sobkhozy), සාΩnක ෙගා6පල (kolkhozy) යනා8ය [ළ 6íලව සඳහා වග?ව )[ 

කාඩW ගැන 6ෙlෂ අවධානය( දැ(6ය )[x ?යාx. ෙY ෙමෙහ)ම මාස [න( ඇ[ලත N කළ 

)[x—එනY, 1937 ෙනාවැYබW 20 වැ0දාට ෙපර 0මා කළ )[x. 

2. අE අඩංæවට ගත )EෙE: 

A. 6මWශනෙ5 N ෙසායා ගැD° ඒE ෙමෙත( ක\රැ7දැx හ නා ෙනාග7නා ලද POW n වඩාEම 

?©යාìÀ සාමාsකය7 (ෙY සමඟ ඇv ලැx1[ව බල7න) 

B. U.S.S.R. n තවමE XSන Xය~ ෙප+ල7ත ජාvක Xරකරැව7 

C. U.S.S.R. ෙවතට පැ/Ö 8නය කවෙWද ය7න ෙනාතකා Xය~ ෙප+ල7ත සරණාගතය7 

D. ෙප+ල7තය සමඟ ¶වමාරැ කරගE Xය~ ෙJශපාලන සංක©මÖය7 සහ ෙJශපාලන Xරකරැව7 

E. ෙප+ල7ත සමාජවාN ප(ෂෙ5 සහ අෙනâE Xය~ ෙස+6ය2-6ෙර+{ ප(ෂ වල nට} සාමාsකය7 
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F. පg1ථාdය ෙස+6ය2-6ෙර+{ කාරකය7 සහ ෙප+ල7ත පwෙJශය7n වඩාEම ?©යාìÀ 
ජාvකවාN7 

3. අE අඩංæවට ගැdෙY ෙමෙහ)ම අ8යර ෙදකකට ෙබ8ය )[x: පළMවැ7නට, NKVD  XSන අදාළ 

Xය~ම ෙ1වකය7, ර[ හMදාව, අ6 ආ)ධ කYහA, අෙනâE Xය~ වàාපාර වල හMදා අංශය7, 
HYgය, මහාමාWග, නැ> පwවාහනය, æව7 කWමා7තය, සහ ඉ7ධන (ෙÃතÕය, ෙපාH කWමා7ත 

අංශය, fg¶Y සහ ගෑ1 වැඩ; ෙදවැ7නට, ජාvක ආර(ෂාව සYබ7ධෙය7 එවැ0 ඉහළ තEවයක 

ෙනාමැv කWමා7ත වල Xය~ ෙ1වකය7, රාජà ෙගා6පල සහ සාΩnක ෙගා6පල, සහ රාජà 

පgපාලනය වැ0 තැ7. 

4. Xය~ 6මWශනය එකවර පැවැE6ය )[x. 6මWශන පැවැEෙවJN, ෙපර`කාර කêඩායYවල Xය~ 

සං6ධායකය7 සහ නායකය7 ෙවත සැල?ය )[ තරY Œඩනය( පvත කරව/7 ඔ\7ෙò 

පJධvවල සැබෑ 8ග පළල ගැන ෙම7ම ඔ\7ෙò හ\Aකාරය7 XයAල7 ගැනම ෙහ`කර7නට 
බලාEමක බලය ෙයද6ය )[x. ෙY ෙතාර[රැ මත වහාම කට)[ කළ )[x, ෙY ෙතාර[රැ පදනම 

මත Xය~ ෙපර`කාර කêඩායY, අන[රැදායක කාරකය7, සහ චර}රැෂය7 අE අඩංæවට ගත 

හැ?x. එවැ0 6මWශන සඳහා 6ෙlෂ බලකාය( fnßවා ගත )[x. 

5. 6මWශනය [ළ N අE අඩංæවට ග7නා Xය~ }Jගලය7ව පහත වW≤කරණ  ෙදෙක7 එකකට 

ඇ[ලE කළ )[x: 

a. පළM වW≤කරණෙ5 අය, ෙප+ ල7ත චර}රැෂ පJධvවල ජනතාව, කඩාකíපAකා£ 

කêඩායY, ෙපර`කාර ඒජ7තවරැ, සහ ෙප+ල7ත අරගලකරැව7, යනාN7ට ෙවF තැäය 
)[x. 

b. ෙදවැ0 වW≤කරණෙ5 අය, පළMවැ0 fgසට වඩා ?©යාìÀEවෙය7 අµ අය, වසර පහක 

Xට දහය( ද(වා Xරබ7ධානාගර ෙහ+ රøඳ\Y කඳ\රැ දœවY n/6ය )[x. 

 NKVD  සහ ජනතා ෙකා/1සාWවරැ7ෙò ෙස+6ය2 ක\7Xලය 6X7 1938 ෙනාවැYබW 15 වැ0දා  ගE 

√රණය?7 “ෙප+ල7ත ෙමෙහ)ම” 0ල වශෙය7 අවස7 කරD ලැÑවE, එn MA අ8යර සඳහා සහභා≤ h 

NKVD  ඒජ7තවරැ ÆJධකරණය ?£ම 0සා එය සැ බැ67 NWඝ ෙලසට ඇN §ෙ5ය. මWදනය 0සා ෙප+ල7ත 
ෙකා/)012 නායකය7 නැv කළහ, ෙප+ල7ත කYකරැ ප(ෂෙ5 මධàම ක/ßෙ> ච7ද පwකාශය නැv, 

නැතෙහාE අෙí(ෂකය7 h සාමාsකය7 24 ( ද, ¨Wණ සාමාsකය7 46 (, සමඟ තවE කYකරැව7 සහ 

ගYබද වැXය7 යන සාමානà }රවැXය7 ද සම–7 ෙවF තබා මරා දැ/ණ. 1938 ∆U 10 වැ0දා NKVD වාWතාව 

අDව, )(ෙWනෙය7 සහ ෙබෙලාරැXයාෙව7 එන ලද ෙප+ල7ත සYභවෙය7 )[ Xරකරැව7ෙò සංඛàාව 
134,519,53 ( 6ය. Xයයට 40 E 50 E අතර (එනY, 54,000 E සහ 67,000 E අතර) සංඛàාවකට ෙවF තබන 

ල8.  ¥ව[7 අතර XSන ලJද\7ව රøඳ\Y කඳ\රැ වලට ෙහ+ කසක1තානයට fටමං කර යැoය. 1

 මහා ÆJධකරණෙ5 678තය7 සම1ත සංඛàාෙව7 ෙප+ල7ත සYභවෙය7 )[ hව7 Xයයට 10 ( පමණ 
ෙවන අතර, ë~ ජාvකය7ට එෙරnව කරන ලද ÆJධකරණ වල N 678තය7 h සංඛàාව Xයයට 40 ( පමණ 

ෙවx. ෙY දEත අµෙව7 ද(වන ඒවා ෙවx. ම7ද, “ෙප+ල7ත ෙමෙහ)ම” සමඟ සYබ7ධය( නැv ෙp[ 0සා 

)(ෙWනෙය7 සහ ෙබෙලාරැXයාෙව7 දහ1 ගණන( ෙප+ල7ත ජාvය fටමං කර ඇv 0සx. n1 කරන ලJෙJ 
ෙහාෙටA ල(1 n ෙප+ල7ත කාමර ක2ටල පමණ( ෙනාෙ>, සම1ත ෙප+ල7ත ගYමාන ෙම7ම සාΩnක 

ෙගා6ෙපාළ (kolkhozy) ද n1 hහ. 

කතC', DරෙගවG, Hටමං JKL (1939-1941) 

 1939 අෙග+1[ 23 වැ0දා U.S.S.R. සහ ජWම0ය අEස7 කරන ලද ආක©මණය ෙනා?£ෙY §6ëම සඳහා h 
රහXගත ෙකßYපත [`7 ෙප+ල7තය “අවධානය ෙයාM කළ )[ පwෙJශ” හැSයට ෙබදා ෙව7 කරන ල8. 

 Quoted by N. Petrov, “L’Opération polonaise du NKVD,” Karta, no. 11 (1993), 27.1
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ෙප+ල7තයට පහර Nම සඳහා 0ෙය+ගය ෙදන ලJෙJ 1939 සැíතැYබW 14 වැ0දාx. එයට 8න [නකට පëව ර[ 
හMදාව රට ආක©මණය කෙ• “බටnර ෙබෙලාරැXයාව” සහ “බටnර )(ෙWනය” යැx සඳහ7 පwෙJශ, “ෙප+ල7ත 

ෆැt12 අáවාසෙය7” යැx පද වහෙර7 හැI7hව “0දහ1” කර ඒ “/ පwෙJශය7 U.S.S.R. [ළට එ( කර 

ගැdම සඳහාx. ජනගහනය මWදනය සහ äය කරගE ෙමෙහ)Y සම–7 ඈඳා ගැdම ඉතාමE ඉ(මÖ7 XJධ 
6ය. ෙනාවැYබW 29 වැ0දා U.S.S.R. n ëŒwY ෙස+ 6ය2 බල මêඩලය 6X7 ෙY නව “/ පwෙJශෙ5 Xය~ 

}රවැXය7ට ෙස+6ය2 }රවැXකම පwදානය කළහ. එකල එn 0දහස ”(v 6Iන අවසාන මාස ?nපෙ5 XS 

U[ෙ>0යාවට, 6A0ය1 (Vilnius) සහ ඒ අවට පළාE බාර ෙදන ල8. සැල?ය )[ තරමක පwvෙර+ධ වàාපාරය( 

නැෙඟ/7 vÑ° බව ෙරsමය 0වැර8 ෙලX7 Hßවහ. (ෂÖක ෙලX7 අAලා ගැdෙම7 ෙºෙර7නට සමE h 
ෙප+ල7ත හMදාෙව7 ෙ1නාංක පwvෙර+ධ ෙමෙහ)Y සං6ධානය කළහ. පwvචාර වශෙය7 NKVD  6X7 6ශාල 

ෙ1වක fgස( සහ මාxY Mරකරැව7 සම–7 fරැ° හMදා කාêඩ ෙප+ල7ත පwෙJශයට යව/7 ඔ\7ෙò 

ඒකක fnßවා ගැdම ඇර‘ය. නව ක©මයට සමාජය ෙපාHෙ> ෙකෙ1 පwvචාර ද(වDෙ5 ද ය7න ගැන √රණය 
?£මටE, එෙ1ම )ධ Xරකරැව7 ගැන කළ )EෙE âම(දැx ?යාE යන ගැට~ව 6ස’මට නව අáකා£7ට 

XJධ hහ. 

 ෙමා1ක> ΩUක වශෙය7 අවධානය ෙයාM කර vÑෙ7 ෙප+ල7ත හMදාව ෙවතටx. එය හMදා භටය7 
240,000 Xට 250,000 ද(වා සංඛàාව?7 සහ 0ලධා£7 10,000 ?7 )[ 6ය. ෙප+ල7තයට පwහාරය එAල කළ 

පëව වහාම වැදගE √රණ ?nපය( ෙස+6ය2 අáකා£7 6X7 ග7නා ල8: 0ෙය+ග අංක 0308 යටෙE 

සැíතැYබW 19 වැ0දා ලැ>ෙර7S ෙබgයා 6X7 NKVD ඇ[ෙA නව )ද Xරකරැව7 සඳහා මêඩලය( (Galvnoe 
upravlenie  po  delam  voenno-plennykh -GUPV) fnßවන ල8. එෙ1ම Xර කඳ\රැ පJධvය( fnßවන ල8. 
ඔ(ෙත+බW Mල ෙවJN ෙප+ල7ත Xරකරැව7 25,000 ( පාරවA හැNමට යවන ල8. එෙ1ම 12,000 ක fgස( බර 

කWමා7ත (ෙÃතÕෙ5 ජනතා ෙකා/1සාW යටෙE බලාEමකව වැඩ ගැdම සඳහා යවන ල8. දැවැ7ත æලාò 

පJධvය [ළ තවE ?Xෙව( ෙනාද7නා සංඛàව( âඩා කêඩායY හැSයට fටE කර යැoය. ඒ අව1ථාෙ> N ම 
ෙකා;A1( (Kozielsk) n සහ 1ටාෙරා∏A1( (Starobielsk) n 0ලධා£7 සඳහා කඳ\රැ, ෙපා U1 0ලධාg7, 

XරෙගවA Mරකරැව7, සහ ඔ1ටා1ෙකා> (Ostaszków) n මාxYබඩ Mරකරැව7 සඳහා 6ෙlෂ කඳ\රැ fnßවන 

ල8. වැF කA ෙනා§n7 ෙබgයා 6X7 කඳ\රැ ඇ[ෙA නµ 6ම;ම සඳහා 6ෙlෂ කêඩායY පE කෙ•ය. 1940 
ෙපබරවාg අග ෙවJN ෙපාU1 0ලධා£7 8,376 ( ඒවාෙ5 රඳවා väණ. 

 ඔ\7ෙò ඉරණම âම( 6ය )[දැx ?යා ෙමා1ක> අ60l∫තව XSන ල8. ඔ1ටා1ෙකා> කඳ\ෙW 

රøඳ\Yකරැව7 ෙවv7 පට7 ෙගන, ඔ\7 සමහර ෙදෙනâට, “ජාතà7තර ශØ/ක වàාපාරය ගැන කළ පwvෙර+ධ 

කට)[ ෙවDෙව7” ඉල(ක h දêඩ dv සංග∑හෙ5 58 වග7vෙ5 13 ෙකාටස යටෙE වැර8 සඳහා ෙච+දනා 
ලැෙº6 යැx ෙබාෙහ+ අය අෙí(ෂා කළහ. ෙමය ඕනෑම ෙප+ල7ත ෙපාU1 0ලධාgෙය( ෙහ+ Xරෙගදර 

Mරකරැෙව( ෙවත එAල කළ හැ? ෙච+දනාව( යැx ද?7නට එතරY වෑයම( ගැdමට අවශà ෙනාoය. කඳ\රැ 

[ළ වසර පහකට Xට අට( ද(වා කාලය( Xරගත ?£ම, සහ සමහර අව1ථාවල N සx∏gයාවට 
(6ෙlෂෙය7ම කYචැ(ටා (Kamchatka) ෙවත) fටමං ?£ම එයට ලැෙබන ලද දœවම hෙ5ය. 

 1940 ෙපබරවාg අග N අවසානෙ5 √රණයකට එළ«ණ. සමහර 6ට ඒ ◊7ල7තය හා රහෙ1 ෙකරැ° 

)Jධය ෙවනE අතකට හැරැ° 0සා 6ය හැ?x. දැ7 මහජනතාව ෙවත ලැ∏ vෙබන සටහ7 වU7 60lචය 
කර7ෙ7 නY, ඒ √රණය අනෙí(tත hව?. මාW[ 5 වැ0දා, ෙබgයාෙò ෙපළඹoම යටෙE, ෙකා;A1(, 

1ටාෙරා∏A1(, සහ ඔ1ටා1ෙකා> n Xරකරැව7 ෙවත, සහ තවE බටnර )(ෙWනෙ5 සහ ෙබෙලාරැXයාෙ> 

Xරගත කර ඇv ෙප+ල7ත ජාvකය7 11,000 සඳහා ද, (11 වැ0 පg=ෙŸදෙ5 උ}ටනය බල7න) “පරම දêඩනය 

ෙයාදව7නට” ෙපාUSä)ෙර+ව √රණය කරන ල8. 

 ඉවා7 එA. බÃටෙකා> (Ivan L. Bashtakov), ෙබාòඩ7 ඉෙසû. ෙකාÑෙලා> (Bogdan Z. Kobulov), සහ 

ෙසෙවාෙලාû එ7. මWâෙලා> (Vsevolod N. Merkulov) යන ෙටñාxකාෙව7 හැෙදන 6ෙlෂ අáකරණය?7 ෙY 

√7Hව අDමත ෙකgණ. ෙබgයාෙò dvමය සටහන 1ටාU7, ෙවාෙරා¿ෙලා>, ෙමාෙලාෙටා>, සහ /ෙකාය7 
යනාN7 6X7 අDමත කර ඔ\7 XයAල7ම එයට අEස7 තැyහ. එ8න ෙනාපැ/ෙණන ලද කU07 සහ 

කගාෙනා6= ද ෙය+ජනාවට සහාය H7 බව Ufකරැ සඳහ7 කෙ•ය. 

 මාසය( v1ෙ1 පwාෙය+§ක ªදානY කට)[ XJධ 6ණ. අෙíwA 3 වැ0දා Xට මැx 13 ද(වා එන ඊ ළඟ 
සv හෙ5 N, Xය~ Xරකරැව7ව කඳ\රැ වU7 âඩා කêඩායY හැSයට එ`යට ග7නා ල8. ෙකා;A1( 
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කඳ\ෙර7 කතà7 ෙවතට 4,404 ක M~ fgස( ෙගන යන ල8. එn N ඔ\7ෙò ෙගලට ෙවF උêඩය( තබ/7 
ඔ\7ව මරා දමා සාΩnක ෙසාෙහානකට දමD ලැ∏ය. 1ටාෙරා∏A(1 Xරකරැව7 3,896 ෙදෙන(ව ඛා?> n 

NKVD Ωල1ථානෙ5 N ෙවF තබා මරා ඔ\7ෙò මළ Xරැරැ නගරෙය7 එfටත fයSෂ2? (Piyatishatki) n වළ 

දැ±ය. ඔ1ටා1ෙකා> n 6,287 ( කU07 n NKVD  Ωල1ථානෙ5 N ෙවF තබා  මරා (එය ක`7 2ව W යැx 
හැI76ණ) ඔ\7ව නගරෙ5 ෙමûෙනා (Mednoe) 81vÕ(කෙ5 වළ දමන ල8. සY}Wණෙය7 14,587 ක fgස( 

[ර7 කර දැ±ය. 1940 ∆0 9 වැ0දා NKVD  පwධා 0යාෙò සහායක h වැXU o. ෙචයW0ෙෂ> (Vasily V. 
Chernyshev) 6X7 කඳ\ර දැ7 n1 යැx ද, අ⁄E Xරකරැව7 එන ෙත( බලා XS7ෙ7 යැx ද වාWතාව( ෙගාD 

කෙ•ය. 

 ෙමා1ක> 0ෙය+ගය අDව ඔ¶ සමඟ අAලා ගE ෙප+ල7ත 0ලධා£7 ෙවv7 හ8Xෙ5ම ඔ¶ව ෙව7 කර 

1ෙමාAෙන1( n Xරෙගදරකට මාර කරන ලද 0සා, අ7vම ෙමාෙහාෙE N කතà7 සΩල ඝාතනෙය7 

ෙºෙර7නට සමE h 1ටැ01ලා> 1ෙව0ය6(1 (Stanislaw Swainiewicz) පහත 61තරය සැප¤ය: 

[HYgය ෙප2Sෙ5] X6Uම යට äEvෙ5 vä nෙල7 මට එ`ෙ5 XJධ ෙව7ෙ7 âම(දැx ද?7නට හැ? 

6ය…අප ඉ8gෙ5 හතරø1 තණෙකාළ ෙකාටස( 6ය…බxෙ7E[ උරැ(â කරගE NKVD  හMදා භටය7 

6ශාල සංඛàාව( එම 1ථානය Mර වළAල?7 වටකරෙගන XSයහ. 

අf දැනටමE අE6I තEවෙය7 ෙමය ෙවන1 hෙ5ය. ෙපරMෙê N \වE, Xරබාරයට අfව ගE පëව, 

අfව අAලාගEත\7 ?X6ෙටකE ඔ\7ෙò බxෙ7E[ ස6 කෙ• නැත…හතරø1 ඉඩකඩට සාමානà 

ෙපDම?7 )[ බ1 රථය( පැ/Öෙ5ය. එය සාමානàෙය7 බටnර නගරවල N ද?7නට ලැෙබනවාට 

වැFෙය7 âඩා රථය?. ජෙ7ල ෙවන1 කර vÑෙê ඇ[ලත බල7නට ෙනාහැ? වන ෙ1 ය. එයට vහ( 
පමණ fgස( දැ/ය හැ? 6ය. ඇ[Aoම fßපX0. 

ජෙ7ල [`7 ඇ[ළත දැ?ය ෙනාහැ? ම7දැx අf කAපනා කෙළM. බ1 රථය fßප1සට ආෙ> එය 

HYgය මැ8gයට ෙpE[ ෙවන තරY ළඟකටx, එ6ට HYgෙය7 ෙනාබැස Xරකරැව7ට ෙක`7ම එයට 
නැ–ය හැ? ෙවන ෙලසටx. ෙදපැEෙත7ම NKVD  6පරYì À ෙලX7 XSෙ5 බxෙ7E[ ªදානY 

කරෙගනx…සෑම පැය බාගයකටම සැරය( බ1 රථය( තවE fgස( රøෙගන §ෙ5ය. ඒ 0සා 

Xරකරැව7ව වැF ඈතක ෙගන ෙනා§යා යැx ?ව හැ?x… 

මාව මැIgෙය7 එ`යට ගE ඉතා උස කWනAවරෙය( ච[රශØය මැද සා(âවලට අE ෙදක දමාෙගන 

Xටෙගන XSෙ5ය. ෙY සY¨Wණ  ෙමෙහ)ම බාරව XSෙ5 ඔ¶ බව පැහැ8U 6ය. ඒE ෙමn ෙp[ව 

âම(ද? ඒ ල1සන වස7ත 8නය 8හා බලJN, ෙY Xය~ ජනතාව අර7 ය7ෙ7 ඔ\7ව මරා දමD fÖස 

යැx ?යා මට 0කමට වE n[ෙ7 නැත.  2

 ෙබgයා 6X7 සඳහ7 කරන 11,000 ක Xරකරැව7 ෙප+ල7ත Xරකරැව7 ෙවv7 ඉතා âඩා ෙකාටස( 

පමණ?. අෙන( Xරකරැව7 වW≤කරණ අDව, 6ශාලතම ෙකාටස hෙ5 බටnර ෙප+ල7තෙ5 ජWම7 

අáවාසෙය7 පළා §ය ෙබෙස72X (bezhentsy) ජනතාවx. 66ධ XරෙගවA [`7 145,000 කට වැF ෙබෙස72X 

ජනතාව( ¶වමාරැ hහ; සමහර අයව ෙවනE XරෙගවA ෙවතට යවන ල8, අෙන( අයට Xරෙගx7 fටEව 
යෑමට අවසර ලැÑÖ. U[ෙ>0යාව, රැෙY0යාව, සහ හංෙògයාවට පළා යJN අAලා ග7නා ලද ෙප+ල7ත 

ජාvකය7 ෙහවE ෙපෙරෙබ1∫? (perebezchiki) තවE වW≤කරණය( 6ය. සv ?nපයකට පëව ඔ\7 අතg7 

සමහර අයව 0දහ1 ෙකgණ. ඒE 10,000 ( පමණ fgස(, වසර [නක Xට වසර අට( ද(වා Xරගත ?£ම 

6ෙlෂ NKVD මêඩලය( h OSO (Osoboe Soveshchanie) 6X7 √7H කරන ලHව ඔ\7 6ෙlෂෙය7ම ඩලාò 

(Dallag) සහ ෙකාUමා n fnටන ලද æලාò වලට වැßÖ. ඔ\7 අතෙර7 සමහර ෙදෙනâව 1940 මාW[ 5 
වැ0දා ෙබgයාෙò 0ෙය+ගය අDව ෙවF තබා මරා දැ/ණ. ෙතවැ0 වW≤කරණෙ5 XSෙ5 පwvෙර+ධ පJධv වලට 

සට7කා±7, 1939 N ෙ1වයට ෙයාදවන ෙනාලද 0ලධාg7, රාජà යා7තÕණෙ5 ෙහ+ පg1ථාdය ආêµවල ඉහළ 

තන[රැ ෙහාබවන ලද 0ලධා£7, සහ 66ධාකාර ඉඩY n/ය7 (pomeshchiki) hහ—ඒ XයAල7වම ෙපාHෙ> 

“සමාජමය අන[රැදායක කාරකය7” (sotsialno opasnyi) යැx හැ I7ෙවන ල8. මාW[ 5 වැ0දා 0යමය අDව 

(සම1ත Xරකරැව7 11,000 ?7) ෙවF තබා මරා දමන ලද 7,305 XS බ¶තරය hෙ5 අ7vම වW≤කරණෙ5 

 Stanisław Swianiewicz, W cieniu Katynia (In the Shadow of Katyń) (Paris: Institute Literaki, 1976), pp. 110-111.2
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XSය ලJද\7ය. ඔ\7ව වළ දමන ලJෙJ ෙකාතැනකදැx ?යා තවමE ?Xෙව( ෙනාදd; )(ෙWනෙ5 N 3,405 
කට ෙවF තැy බවE, ෙබෙලාරැXයාෙ> N 3,880 කට ෙවF තැy බවE පමණ( දැනට දැDවE ෙකාටසx. 

 U.S.S.R. ඈඳා ගE “/ පwෙJශ ඇ[ලත Xරගත කරන ලද ජනතාවෙò M~ සංඛàා ව (1940 N 

U[ෙ>0යාDව7 ද ඇ[~ව) ගැන 0l∫ත ආකාරෙය7 ගණනය කර නැv \වE 1941 ∆0 10 වැ0දා ෙවJN, 
බටnර )(ෙWනෙ5 සහ ෙබෙලාරැXයාෙ> Xරකරැව7 39,600 ( XS අතර, ඔ\7ෙග7 දළ වශෙය7 12,300 කට 

ඒ ෙවJN ද දœවY ලැ∏ vÑÖ. 1940 මාW[ Xට ඔ\7ෙò සංඛàාව7 ෙදæණය?7 ඉහළ යන ල8. ෙJශපාලන 

Xරකරැව7 සහ සාමානà අපරාධකරැව7 අතර සමාDපාvකය âම(දැx ය7නE ?Xෙව( ෙනාද7නා කාරණය?. 

 ෙස+6ය2 )0යනයට ජWමාDවා7 6X7 පහර H7 පëව, ෙබාෙහ+ Xරකරැව7ට ෙ‡දdය ඉරණම( අE6ය. 
බටnර )(ෙWනෙ5 පමණ( 6,000 ( පමණ fgස( ෙවF තබා මරා දමන ලH \වE, ඔ\7 ?Xෙවâට âමන 

ෙහ+ අපරාධය( 0සා මරණ දœවම √7H hවා ය7න ඉතාමE සැක සnතx. ෙY මහා ඝාතන NKVD වාWතා වල 

දැ(ෙව7ෙ7 සරලවම “පළM වW≤කරණයට අxv ජනතා සංඛàාව අµ oම(” හැSයටx.  Mර රøකවA ඇvව 3

රøෙගන යන කêඩායම?7 පලා ය7නට තැE ?£ම 0සා එක අව1ථාවක N හාර ප7Xය ගණනක Xරකරැව7 

මරා දැMÖ. තවE අව1ථාවක රøකවA කêඩායෙY අණෙදන 0ලධාgයා 6X7ම Xරකරැව7 714 ( (?XH 

උසා6ය( ඉ8gෙ5 ෙපd ෙනාXS 500 ( ඇ[ලE) මරා දැ±ෙY වග·ම බාරගEෙE, ?nප ෙදෙන( ඔ¶ෙò 
අv7ම ෙවF තබා මරා දැ±ෙම0. 

 U.S.S.R. n නව “/ පwෙJශය7 [ළ ෙයාදා  ග7නා  ලද තවE ක©ෙම+පායය( hෙ5 මහE සΩහ ෙලX7 

fටමං කර යැoමx. 1939 ෙනාවැYබW තරY MA කාලයක N ප\A ෙහ+ âඩා කêඩායY ෙලX7 fටමං ?£ම 

පට7 ෙගන vÑÖ. ඒE 6ශාල පgමාණෙය7 fටමං ?£Y පwධාන වශෙය7 එ?ෙන?7 ෙව7 h අව1ථා හතරක 
N XJධ 6ය. ෙYවාට හë h fgසෙò M~ සංඛàාව ෙකාපමණ(දැx දැනග7නට නැත. 1940 ගණ7 අග N 

)(ෙWනයට සහ ෙබෙලාරැXයාෙ> නැෙගනnර පwෙJශ වලට ෙබසඇෙWäයා වU7 fටමං කරන ලJද\7ෙò 

සංඛàාව ද එෙ1ම ෙකාපමණ(දැx ?යා දැනග7නට නැත. මෑත( වන[රැ පැවvෙ5 1941 N ෙප+ල7ත තානාපv 
කාWයාලෙය7 0âE කරන ලද ෙහ+ නැEනY ෙප+ල7ත පwvෙර+ධ වàාපාරය සපයන ලද දEත පමණ?. අද ඇv 

NKVD  }රාෙAඛන පැහැ8U කර ද(ව7ෙ7 ෙY සංඛàා ඉතාමE අවම වශෙය7 ද(වන ලද ඒවා බවE, 

0l∫තවම ඒවා ඉහළ යන ෙලX7 සංෙශ+ධනය කළ හැ? බවEය. 

 1939 ෙදසැYබW 5 වැ0දා ෙස+6ය2 ක\7Xලෙ5 ජනතා ෙකා/1සාW කාWයාලෙය7 ගE √රණයක 

පwvඵලය( හැSයට 1940 ෙපබරවාg 10 වැ0දා fටමං ?£ෙY පළM රøAල පට7 ගැ0ණ. ªදානY oම සඳහා, 

6ෙlෂෙය7ම äY ම2ට/7 ලැx1[ හදා ගැdම සඳහා ඔE[ බැÀමට මාස ෙදක( ගත6ණ. fටමං ?£Y 

සං6ධායකය7ට ජයග7නට පwාෙය+§ක බාධක ගණනාව( ද väණ. ෙස+6ය2 HYgය සඳහා අවශà 0වැර8 ෙWA 
පාරවA nඟය ඉ7 එක?. සම1ත ෙමෙහ)ම තම7 6X7ම ?£ම බාරව XSෙ5 ෙබgයාෙò සහායකෙය( h 

ෙසෙවාෙලාû මWâෙලා> oම ෙස+6ය2 )0යනට ඒ ෙමෙහ)ම ගැන ඇv වැදගEකම ?යාපාන }Hම සහගත 

කරැණ?. 1940 ෙපබරවාgෙ5 N XJධ h fටමං ?£ම වැFෙය7ම අ0X බලපෑම( එAල කරන ලJෙJ ගYබද 
වැXය7ට, ගYමානවල ¥වE hව7ට, කැලෑ කWමා7තෙ5 0යැෙළන ලJද\7ට, සහ “ෙප+ල7තකරණය” යන 

ෙJශපාන උපායක©මෙ5 ෙකාටස( හැSයට ෙY පළාEවල ප8ං∫යට පැ/Ö XS අයටx. NKVD  සංඛàාන වලට 

අDව 140,000 ( fටමං කරD ලැ∏ය, එx7 Xයයට 82 ( ෙප+ල7ත hහ. ෙY ෙමෙහ)මට )(ෙW0යාDව7 සහ 
ෙබෙලාරැXයාDව7 ද ඇ[ලE hහ. Mර රøකවA ෙය‚ කêඩායY ෙදක( උ[රැ රැXයාෙ> ෙකා/ (Komi) ජනරජය 

ෙවතට සහ බටnර සx∏gයාව ෙවතට fටE hහ.  

 ෙස+6ය2 නායකය7 Xරකරැව7 ඝාතනය අDමත කර7නටE ෙපරම, SNK  6X7 1940 මාW[ 2 වැ0දා 

fටමං ?£ෙY නව රøAල( 0ෙය+ග කරන ල8. ෙY වාරෙ5 N Xරකරැව7ෙò ප\Aවල අයව fටමං කරන ලJෙJ 
ඔ\7ෙò සැ/ය7 සහ fයවරැ7 ඝාතනය ෙවJNය. එෙ1ම “සමාජමය අන[රැදායක කාරකය7” ව ද fටමං කරD 

ලැ∏ය. NKVD දEත ෙප7ව7ෙ7 600,000 ( පමණ fටමං කරන ලද බවx. ඒ Xය~ fgස M~ම07ම වාෙò 

;තල සහ සාගතෙ5 äයâරැ තEවය7 අE6I7නට කසක1කානය ෙවත යැoය. 86ගලවා ගEත\7ෙò 
ෙත1තෙY7[ වU7 ෙY ෙමෙහ)ම ගැන දැ7 අfට දැනග7නට ලැෙº. ⁄Xනා s„71කා-ëෙචා7 (Lucyna 
Dziurzyńska-Suchon) Xnකරන පg8: 

 See K. Popinski, A. Kokurin, and A. Gurjanov, Routes de la mort. L’évacuation de prisons soviétiques des “confins” de l’Est de la IIe 3

République en juin et juillet 1941 (Warsaw, 1995), pp. 96 ff.
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මෙò ¥6තෙ5 නරකම කාලය( ගැන මට තවමE මතකx. දව1 ?nපය( යනකY අfට ක7න ?X 
ෙදය( නැහැ, වචනෙ5 පgසමාíත අWථෙය7ම ?Xව( නැහැ. එය ෙpම7ත කාලයx, කැä7 -âඩා දැව 

0වස- nම වU7 වැnලා. ක\ෙද+ එ`ය7 හාර} උමගකට 1‰v ෙව7න අfට එ`යට යාග7න }~ව7 

\ණා…අYමාට තවමE වැඩට එ`යට යාග7න }~ව7. ඇයE අf වෙòම බඩ§7ෙන nSෙය. අf fHරැ 
උඩ වැvgලා එකට æ`ෙවලා nSය උ°ëYව ඉ7න. අෙí ඇ1 ඉ1සහg7 âඩා එ` නටනවා අf දැ(ක, 

නැ–S7න තරY පණ( අfට vÑෙන නැහැ. කැä7 ඇ[ලත ෙගාඩ( ;තලx…අf 0කY 0දා ගEත, අf 

හැම v1ෙසම 0කY 0දාෙගන nSය. මෙò සෙහ+දරයා මාව 6S7 6ට නැ–2ටවල එයාට බඩ§0x 

?යල ඇœව. “අYමා, මම මැෙර7න යනව,” හැෙර7නට ඔ¶ ?>ෙව එ=චරx. අYමා 0තරම ඇœවා. 
අසAවැX කැä7 එකක අෙí යා~ව7 ෙවv7 උද> ඉAල7නට ඇය §යා. එx7 ඵල( \ෙ7 නැහැ. හැම 

v1ෙසම, “අෙí fයාෙණ0” යැx යාඥා කර/7 ඉ7නට පමණ( අfට XJධ \නා. සමහර 6ට අfව 

ෙºරාගEෙE හා1කම( 6X7. තවE කැä7 එක?7 යා~ෙව( ආවා vgÊ Fංග( අර7.  4

 මාW[ SNK dvෙ5 පwvඵලය( හැSයට 1940 ∆0 28-29 රාvÕෙ5 N XJධ h ෙතවැ0 ෙමෙහ)ම 0සා 1939 

ට ෙපර ෙස+6ය2 )0යනට ඈඳාගE “/ පwෙJශය7n වාසය ෙනාකළ, ෙප+ල7තෙ5 ෙබෙදන ෙස+6ය2-ජWම7 

මාxම හරහා ආපë ගY äY බලා ෙනායන ලද XයAල7ට බලපාන ලJෙJය. (ෙබNෙම7 පëව පලා යන ලද සහ 
අෙන( පැEෙE N ෙසායා ගැෙනන ලද අයට අාපë 0වහ7 බලා යන අxvය väණ. එn N ෙස+6ය2 කලාපෙ5 

Xට ජWම7 පැEතට )ෙද>ව7 1,500 ( ද ඇ[~ව 60,000 ක fgස( ආපë §යහ.) ෙY ෙමෙහ)ෙY ෙකාටස( 

හැSයට fටමං කරන ලද 80,000 ක ෙප+ල7ත ජාvකය7 ෙවv7, Xයයට 84 ( )ෙද>ව7 hහ. ඔ\7 

නා2;7ෙò )ෙද>ව7 මරා දමන බලකායට (Einsatzgruppen) 6X7 ෙගන යන ඝාතන වU7 ෙºෙර7නට සමE 
hෙ5 නY 1941 §Yහානෙ5 N ඔ\7ව æලාò ෙවත යවන ල8. 

 ෙස+6ය2 ෙකා/)012 ප(ෂෙ5 (CPSU) මධàම ක/ßෙ> සහ මැx 14 වැ0දා ජනතා ෙකා/1සාWවරැ7ෙò 

ෙස+6ය2 ක\7Xලෙ5 √රණය?7 පëව හතරවැ0 සහ අවස7 ෙමෙහ)ම 1941 මැx 21 වැ0දා පට7 ගැ0ණ. 
එn ඉල(කය hෙ5 මාxYබඩ පwෙJශ සහ බාAS( ෙJශ වU7 “DëHë කාරකය7” ÆJධ ?£මx. 0WෙJශ කරන 

ලද ෙපෙද1 වලට (6ෙlෂෙය7ම කසක1තානයට) වසර 6Xෙදකක දœවY අDව බලාEමකව fßවහA කරන ලද 

ජනතාව (silposelentsy) වW≤කරණයට අයE hව7 fටමං ?£මx. මාxYබ ඩ පwෙJශවල XS, එ1ෙට+0යාව, 

ලැ26යා, සහ U[ෙ>0යාව ගණ7 ෙනාකර, සලකJN ෙY fටමං ?£ෙY රøAලට 86,000 ක ජනතාව( හë hහ. 

 NKVD n දEත වU7ම ගණ7 බැ⁄ෙවාE, fටමං කරන ලද සංඛàාව 330,000 E 340,000 E අතර යැx අf 

0ගමනය කරM. පවvන අෙනâE දEත ද ඇ[ළE කළෙහාE, ෙY මWදනය7n 678තය7 සංඛàාව 400,000 E 

500,000 E අතර තරY ඉහළ යx. සමහර කêඩායY U.S.S.R. n ඈත fSසරබද පැvවලට යැෙවන ල8. ෙස+6ය2 

කWමා7ත (ෙÃතÕෙ5 වැඩ සඳහා බලාEමකව ෙයාදවන ලද (වැFෙය7ම ෙඩාෙන21(, උරාA, සහ බටnර 
සx∏gයාෙ> පතA 81vÕ(ක [ළ) 100,000 කට වැF තරැණය7, සහ ර[ හMදාෙ> ඉ8?£Y බල ඇÖ සඳහා 

(stroibatal’ony) ෙයාදවන ලද 150,000 fg/ ෙමn N සැල?ය )[ සංඛàාව?. 

 ෙප+ල7තෙ5 නැෙගනnර බාගෙ5 ෙස+6ය2 පාලනය පැවv වසර ෙදක [ළ N, /Uයන 1 ( පමණ 

(ජනගහනෙය7 Xයයට 10 () ඍ„වම යY ආකාරයක ෙස+6ය2 මWදන වU7 බලපෑමට ල( hහ: ෙවF 
තැ∏ෙම7 මරණය, Xරගත oම, කඳ\රැ [ළ රøඳoම, fටමං ?£ම සහ බලාEකාරෙය7 ශØමය ගැdම. 30,000 කට 

ෙනාඅµ සංඛàාව( ෙවF තබා මරා දැ/ණ. තවE 90,000 ( Xට 100,000 සංඛàාව( (fටමං කරන ලJද\7 ෙග7 

Xයයට 8-10 E අතර) Mර රøකවA ඇvව යන HYgය ගමෙ7 N ෙහ+ රøඳ\Y කඳ\රැ වල N /ය §යහ. 

මාතෘOP හ3දාවට (Armia Krajowa) එෙරR NKVD 

 1921 N fnßවන ලද ෙප+ල7ත-ෙස+6ය2 මාxY හරහා අෙන( පැEතට ර[ හMදාෙ> පළM )ධ ටැං? 

1944 ජනවාg 4-5 රාvÕෙ5 N ගම7 කළහ. ෙY ෙJශ ;මාව ෙමා1ක> 6X7 ෙහ+ බටnර බලෙ>ගය7 6X7 ෙහ+ 
සැබැ67 හ නා ෙනාගEත?. කතà7 සΩල ඝාතන ෙහ`දර> oෙම7 අන[රැව ෙස+6ය2 )0යනය 6X7 

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

Wydaw. Adam Marszalek, 1992).
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ල7ඩනෙ5 6වාXක ෙප+ල7ත රජය සමඟ පැවv Xය~ රාජà තා7vÕක සබඳතා නවEවා දැ±ය. ඒ ර[ âරැස 
සං6ධානෙය7 ජාතà7තර 6මWශනය( ෙප+ල7ත වැXය7 6X7 උJයාචනය කළාය යන ෙබාරැ ෙp[ව මතx. ඒ 

උJයාචනය සම–7 ජWම7 අáකා£7 ද එවැ0ම ඉAÀම( අහË ෙලX7 ඉ8gපE කර väණ. ෙප+ල7ත පwvෙර+ධ 

වàාපාර අභÈපගමනය කෙ• ෙපරMණ ළඟ එJN, මාතෘ“/ හMදාව නැEනY Armia  Krajowa  (AK) 6X7 
ජWමාDව7ට එෙරnව සට7 ව87නට ජනතාව ෙපළග1වD ඇතැx ද, එ6ට ර[ හMදාව ඔ\7ෙò ආර(ෂාවට 

එD ඇතැx ද, ?යාx. ෙමෙහ)ෙY රහ1 නම “âණාßව”  (Burza) 6ය. MA සට7 XJධ hෙ5 1944 මාW[ අග 

ෙවාU0යා (Volhynia) n N ය. ෙස+6ය2 හMදා ඒකක සම–7 එක[ෙව/7 AK n ප(ෂ බල ඇÖ සට7 වැHනහ. 

මැx 27 වැ0දා ර[ හMදාව අ6 අE හg7න යැx AK  ඒකක ?nපයකට බලාEමක කළහ. එn පwvඵලය( 
වශෙය7 ජWම7 හMදා මැ87 සට7 ව8/7 ආපë ෙප+ල7තයට යාමට AK ට XJධ 6ය. 

 පg1ථාdය ම2ටම?7 සහෙය+ගය ෙද/7 අන[රැව බලාEමක බලය ෙයාදවා අ6 ආ)ධ අEහැරoම යන 

ෙස+6ය2 )0යනෙ5 f`ෙවත ෙවනE තැ7වU7 ලැෙබන උදාහරණ වU7 ද තහ\රැ ෙව7න?. වඩාEම ë6ෙlÍ 
සට7 ද?7නට ලැÑෙ7 6A0ය1 (Vilnius) පwෙJශෙය0. සට7 0මා o දව1 ?nපයකට පëව, NKVD  n 

අභà7තර හMදා කාêඩ පැ/Öයහ. Ωල1ථානෙය7 ලැÑණ 0ෙය+ග අංක 220145 අDව සම1ත ෙලX7 ඔ\7 

AK  ෙසාAදාHව7 අv7 අ6 අා)ධ ඉවE කරන ල8. ∆U 20 වැ0දා 1ටාU7 ෙවත ලැÑණ වාWතාව( අDව, 
ප(ෂෙ5 6,000 කට වැF සංඛàාව( අE අඩංæවට ග7නා ල8. එn N 1,000 ( පලා ය7නට සමE hහ. ප(ෂ 

හMදා ඒකක [ළ XS Xය~ නායකය7ව අE අඩංæවට ගැ0ණ. NKVD  කඳ\රැ  [ළ 0ලධා£7ව Xරබාරෙ5 

රඳවන ල8. එn N ඔ\නට, එ(ෙක+ එn Xරබාරෙ5 XSනවාද, නැEනY ෙස+6ය2 )0යනෙ5 අDග∑හය යටෙE 

fnßවන ලද XòM72 ෙබWU7ò (Zygmunt Berling) n ෙප+ල7ත හMදාව සමඟ එක[ ෙවනවා ද ය7න 
ෙත+රාගත හැ? hෙ5ය. U6> 0දහ1 කරග7නට සහභා≤ h AK හMදා ඒකක වලට ද අEhෙ5 එම ඉරණමම 

6ය. ෙY Xය~ XJ{7 ෙස+6ය2 අáකා£7 6X7 තම “/ පwෙJශ යැx සලකන ලද තැ7වල N XJධ h ඒවාය. 

 අෙග+1[ 8 වැ0දා ෙවාෙසා> n ජWම7 තැ7 වලට මහා පwහාරය( එAල කර7නට ෙස+6ය2 හMදා 
අණෙදන 0ලධා£7 ලක ලැහැ1v ෙවන බව දැනගE AK අණෙදන 0ලධා£7 1944 අෙග+1[ 1 වැ0දා ෙවාෙසා> 

n උJෙඝ+ෂණය( පට7 ගEහ. ඒ වන 6ටE පට7 ෙගන ෙවාෙසා> n දâ° පැEතට f6ස vy 61ßලා න8ෙ5 

පwහාරය 1ටාU7 නවතා දැMෙ>ය. ඒ 0සා ඔ(ෙත+බW 2 වැ0දා ෙත( පැවv අරගලය පාගා දම7නට 
ජWමාDව7ට හැ?6ණ. 

 1944 අෙග+1[ 1 වැ0දා U.S.S.R. n ëŒwY 0ෙය+ග අංක 220169 අDව, NKVD සහ SMERSH (හMදා පwv 

ඔE[ අංශ) සහ gංගා ග7නා ඒකකය7 6X7 ද, NKVD 6X7 එ(රø1 කරන ලද ෙසාAදාHව7 30,000 E 40,000 

E අතර සංඛàාව( 6X7 ද, 0දහ1 කරන ලද කWෙසා7 ෙWඛාවට (Curzon Line) බටnර පැEෙE h âඩා 
පwෙJශය7 [ළ N එයාකාරෙය7ම කට)[ කළහ. ඒ 0ෙය+ගය ?©යාEමක කෙ• ෙකෙ1දැx 61තර සපයන 

ඔ(ෙත+බW n ෙගාD කළ වාWතා අDව, AK 0ලධා£7 300 ( ඇ[~ව ෙසාAදාHව7 25,000 ( අE අඩංæවට 

ෙගන, ඔ\7ෙò අ6 ආ)ධ ඉවE කර, රøඳ\Y කඳ\රැ වලට දමන ල8. 

 NKVD  ඒකක වලට සහ SMERSH  ෙමෙහ)Y කêඩායY වලට ඔ\7ෙòම XරෙගවA සහ කඳ\රැ පැවv 

අතර ඒවාෙ5 ඔ\7 ෙප+ල7ත පා(tකය7ව, ජWම7 භාෂාව සහ සං1කෘvෙය7 )[ \වද ජWම7 }රවැXකම 

ෙනාමැv අය (Volksdeutsche) ෙම7ම ජWම7 Xරකරැව7වද රඳවා තැ yහ.  ෙබWU7ò  ෙò හMදාවට බැ’ම 5

පwv(ෙÃප කළ 0ලධා£7ව සහ ෙසාAදාHව7ව, 6A0ය1 සහ U6> ෙවv7 අAලා ගE ඔ\7ෙò සෙහ+දරවරැ7 
සමඟ ඈත එfට æලාò ෙවත යවන ල8. බWසා ෙමෙහ)ෙY පwvඵලය( හැSයට Xරගත කරන ලද M~ සංඛàාව 

ගැන 0l∫තව ?ය7නට තවමE ෙනාහැ?x; ඇ1තෙY7[ 25,000 E 30,000 E අතර යැx සැලෙ(. 1944 

XXරෙ5 N U.S.S.R. ෙවත අ⁄v7 ඈඳා ගE “/ පwෙJශ [ළ අන[රැව මහා පgමාණෙය7 æලාò ෙවතට fටමං 

කරන ෙහ+ බලාEකාරෙය7 ශØමය ගැෙනන 1ථාන ෙවතට මාරැ කර යැoමට අE අඩංæවට ගැdY, 6ෙlෂෙය7ම 
ෙඩාෙන21( පwෙJශෙ5 ද?7නට ලැäණ. ෙY අව1ථාෙ> N fටමං කරන ලJද\7 බ¶තරය )(ෙW0යාDව7 

\වE, ෙY 66ධාකාර මWදdය ෙමෙහ)Y දස දහ1 ගණන( ෙප+ල7ත වැXය7ට ද බලපාන ලදැx ඇ1තෙY7[ 

ෙවx. 

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

nation.
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 බ¶තර AK  ඒකක ඉවE කර දැΩ පëව ෙහ+  NKVD  සහ SMERSH  ෙමෙහ)Y 0මා ෙනාhහ. 1944 
ඔ(ෙත+බW 15 වැ0දා ෙබgයා අEස7 කරන 0ෙය+ග අංක 0012266/44 අDව ෙප+ල7තෙ5 6ෙlෂ හMදා 

ඒකකය( fnßවD ලැ∏ය. එය 64 වැ0 හMදා ඒකකය  (francs-tireurs et partisans) යැx හැI76ණ. ෙමෙහ)Y 

සඳහා අත H7ෙ7 ෙප+ල7ත මාxY පwෙJශ වල, එනY ෙබෙලාරැXයාෙ> සහ )(ෙWනෙ5 XSන NKVD  6X0.  

1944 අග N ෙY 64 වැ0 හMදා ඒකකය fnßoෙම7 පëව, 17,000 කට වැF ජනතාව( අE අඩංæවට ගැ0ණ; 
HÃකර පළාE වල ෙස+6ය2 කඳ\රැ ෙවත 4,000 ( fටමං කර යැ6ණ. 1945 මාW[ 1 වැ0දාට පëව ෙස+6ය2 

ඒකක NKVD  ෙපාH උපෙJශකවරයා h ජනරාA ඉවා7 ෙසෙරා> (Ivan Serov) යටතට පE 6ය. ඔ¶ මහජන 

ආර(ෂාව සඳහා h ෙප+ල7ත අමාතàාංශෙ5 පwධා0යා බවට පE කරන ල8. එයාකාරෙය7 ඒ ෙස+6ය2 ඒකක 

1947 වස7තය ද(වා ඔ¶ යටෙE පැවvණ. 1වා{නව හටගE පා(tක පwvෙර+ධ 8§7 8ගටම පැවv කලාප 
[ළ äY ම2ට/7 පwධාන ආර(ෂාව සපයන හMදාව ෙලX7 ඔ\7 1945 අෙග+1[-සැíතැYබW ද(වා XSයහ. 

1945 ජනවාg Xට 1946 අෙග+1[ ද(වා, 66ධ 6ෂම පwvෙර+ධ කêඩායY වU7 සට7කා±7 3,400 ( අE 

අඩංæවට ගැ0ණ. ඔ\7 බ¶තරය( කඳ\රැ වලට යැෙවන ල8; ෙසë අයව ෙප+ල7ත අáකා£7 ෙවත බාර ෙදන 
ල8. එයට අමතරව 47,000 ( පමණ ජනතාව( පwlන ?£ම සඳහා රඳවාෙගන vÑÖ. 1939 N ජWම0ය 6X7 

ඈඳා ගE ෙප+ල7ත පwෙJශ වලට ර[ හMදාව ඇ[A h පëව, අE අඩංæවට ගැDෙ7 ජWම7 භාෂාව සහ 

සං1කෘvෙය7 )[ \වද ජWම7 }රවැXකම ෙනාමැv අය (Volksdeutsche) පමණ( ෙනාෙ>, ජWමාDව7 ෙවv7 

එAල h Œඩනය යටෙE ඊ0යා ෙතවැ0 ජාvක ලැx1[ව (Einhdeutsche) ය7න අEස7 කරන ලද Xය~ 

ෙප+ල7ත ජාvකය7 ද එම අE අඩංæවට ගැdමට ල( hහ.  ෙපාමෙW0යා (Pomerania) සහ ඉහළ XෙAXයා 6

(Upper Silesia) වU7 X6A වැXය7 අµම වශෙය7 25,000 Xට 30,000 ක සංඛàාව( U.S.S.R. බලා fටමං කරන 
ල8. එයට බටnර සx∏gයාෙ> ෙඩා7බා1 පwෙJශය ඇ[~ පතA කැdY පwෙJශය7 ෙවv7 fටමං කරන 

පතAකරැව7 15,000 ( ද අxv hහ. 

 මහා මWදන, }Jගලය7 දඩයම, සහ සංnIයා යන ෙමෙහ)Y වU7 පමණ( NKVD නතර ෙනාoය. 1944 
වස7තය අවසානෙ5 N, SMERSH 6X7, 6ෙlෂෙය7ම ෙතාර[රැ සපයන අයව~7 බඳවා ගැdෙම7, ෙප+ල7තෙ5 

0ර[රැව ෙමෙහ)Y පවEවන පg1ථාdය කêඩායY fnßවන ල8. NKVD  අණෙදන 0ලධා£ ෙසෙරා > 6X7 

ෙපෟJගUකව ෙමෙහයh ëපwXJධ ෙමෙහ)මx. එn N උප අගමැv, ඔ¶ෙò සහායකය7 vෙදන(, AK නායකයා, 
සහ ජාvක එ(සE ක\7Xලෙ5—එය ජWම7 අáවා; කාලෙ5 N fnßවන ලද පාතාල පාWUෙY7[ව( වැ0 

hව?— සාමාsකය7 ඇ[~ව, පාතාල ෙප+ල7ත රජෙ5 නායකය7 දාසය ෙදෙන(ව අE අඩංæවට ගැdමx. 1945 

ෙපබරවාg 22 වැ0දා ක\7Xලය 6X7 යාAටා §6ëම ගැන 6ෙර+ධය ද(වා, ෙස+6ය2 )0යනය සමඟ ඍ„ව 

සාක=ඡා පැවැEoම  සඳහා ඔ\7 ªදානY යැx ද7වා vÑÖ. එn පwvඵලය( වශෙය7 ජනරාA ෙසෙරා> ඒ 
පාතාල ආêµෙ> නායකය7ට තම7 ක\දැx පwXJáෙ5 ෙහ`කර7නට ආරාධනා කරන ලJෙJය. ෙවාෙසා> අසල 

පෘÃෙකා> (Pruszków) n ඔ\7 Mණගැෙහ7නට එකඟ h 1ථානයට පැ/Ö 6ට ඔ\7ව අE අඩංæවට ෙගන 

ෙක`7ම ෙමා1ක> n ⁄ºයා7කා ෙවත ෙගන යන ලදහ. )Jධයට ෙපර මහා ෙබාරැ නµ පවEවන ලද ‘වෘE√ය 
ස/vවල මාUගාව’ n N ∆0 19 වැ0දා මහජනතාව ඉ8gෙ5 නµව ඇර«ණ. ඒ අව1ථාෙ> N ම, ෙමා1ක> වල 

ෙස+6ය2-පා(tක ෙප+ල7ත අáකා£7 සහ ෙප+ල7ත පwජාත7තÕ හMදා 0ෙය+sතය7 අතර ෙප+ල7තයට බලපාන 

යාAටා §6ëෙY අ7තWවාකàය ගැන සාක=ඡා පට7 ගැ0ණ. ෙස+6ය2 )0යනය සමඟ ඍ„ව ග°ෙදD කරන 
කැමැEත පwජාත7තÕවාN හMදා 6X7 ඒ වන 6ට පwකාශ කර väණ. නµෙ> √7Hව 0යම h 8නෙ5 N ම, 

ෙකා/)012වාN7 සහ ඔ\7ෙò ශාඛා සං6ධාන බ¶තරය h, 66ධ ෙප+ල7ත ෙJශපාලන ප(ෂ අතර 

එකඟතාවෙය7 ඒකාබJධ ආêµව( fnßoම සඳහා එ(සE ජනපදය, U.S.S.R. සහ මහා äතානàය 6X7 

අDමැvය පළ කළහ. නµෙ> N 0යම h දœවY ඉතා UnA h—වැFම Xරගත කාලය වසර දහය( hෙ5ය—
නME ෙච+දනා ලද vෙදෙන( නැවත ?Xදා ෙප+ල7තය බලා ආප¶ ආෙ> නැත. AK n ෙපාH අණෙදන 0ලධාgයා 

h Uෙයාෙප+Aû ඔâU1? (Leopold Okulicki) 1946 ෙදසැYබW මාසෙ5 N Xරෙගදර N /ය §ෙ5ය. 

මSදනෙT ප0ධUය, 1944-1989 

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

German culture) and who served in the Wehrmacht.
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 ෙප+ල7තෙ5 ෙJශපාලන මWදනෙ5 වපසgය සහ එය ග7නා ලද 66ධාකාර ආකෘv ෙJශපාලන ක©මෙ5 
පgණාමෙය7 f`äË ෙවx. ජනfwය ?යමන( භාව ස7නය කර7ෙ7 නY, “මට හgයටම ?ය7න මWදන ක©මය 

âම(දැx ?යා, එ6ට ෙකා/)012වාදෙ5 එයට අDÒල ෙවන අ8යරය âම(දැx මම ඔබට ?ය7නY.” 

 මWදdය ක©මෙ5 6lෙAෂණය සහ 61තර ?£මට බලපාන පwධාන ගැට~ ෙදක?. පළMවැ7න, මWදනෙ5 
66ධකාර පැvකඩ ඉතාමE රහXගත oම 0සා ෙබාෙහ+ සටහ7 තවමE රාජà රහ1 ෙලX7 පව√. ෙදවැ7න, 

අ√තය 8හා ෙY මWදන ෙමෙහ)Y ල(ෂෙය7 පමණ( බැÀම [`7 ෙකා/)012 ක©මය ගැන 6කෘv 

ත(ෙ1රැව( XJධ ෙ>. ම7ද, ඉතාමE මWදdය වකවා° [ළ N පවා ෙවනE ෙJවA XJධ oම ඊට ෙp[වx. 

ෙකෙ1 නMH, මWදනය ය7ෙ7 ෙ(7Úයභාවය ෙරsමෙ5 සහ එn අxFයෙලාsමය Ωලය7 ගැන කරන ඕනෑම 
අගැ)මක N ΩUක වශෙය7 වැදගE hව?. ෙප+ල7තය [ළ ඒකාáකාර බලය( vä ෙකා/)012 ප(ෂෙ5 

අ\රැH හත`1-පහක කාලෙ5 N, මWදන අ8යර පහ( පැහැ8Uවම හ නාගත හැ?x. ඒ XයAෙAම පවvන ෙපාH 

ල(ෂණය නY, ප(ෂෙ5 පwvපEv හදන ඒකකයට සහ එn නායකය7 ?nප ෙදෙන(ට වග?ව )[ රහ1 
ෙපාU1 ෙ1වයක පැවැEම මත ඔ\7 පරා{න oමx. 

ෙ0ශය යටV කරගැWම, නැVනL මහා Xෂණය (1944-1947) 

 ෙJìය ම2ටම?7, ෙප+ල7තෙ5 ෙකා/)012 රාජàෙ5 පදනY fnßවන ලJෙJ ර[ හMදාව එn Xôම 

0සx. 6ෙJìය පwvපEv සYබ7ධෙය7 1ටාU7ෙò පාලනය √රණාEමක hෙ5ය. ෙස+6ය2 ආර(ෂක පJධvෙ5 

“/කාව නව ෙරsමෙ5 හ[ර7 සමඟ සට7 වැNමට පමණ( ;මා ෙනාoය. âxäෙෂ> (Kuibyshev) n NKVD 
0ලධා£7ෙò පාසැෙA }¶°ෙවන ෙප+ල7ත ෙකා/)012වාN7 සඳහා ෙත+රා ගැෙන7ෙ7, ë~ ඒE වැදගE 
සංෙශ+ධන ඇv, NKVD/KGB ආකෘvයx. එයට අමතරව, උපෙJශකය7 හාර ප7Xයය?7 හැෙදන ΩUක 

කêඩායම( (sovetniki), සහ ඔ\7ෙò  පwධාන උපෙJ ශකයා ෙලX7 එn පwධා0යා  ෙලX7 ජනරාA ෙසෙරා> 

පEoෙම7, ෙප+ල7ත ආර(ෂක ෙ1වය fnßවන ල8. ⁄ºයා7කා n ආර(ෂක පwධාd7ට අවශà ඕනෑම 

ෙතාර[ර( ගැන ෙමම ෙස+6ය2 උපෙJශකවරැ ෙවv7 ලබාගත හැ? පJධvය පැවv 0සා, ෙමා1ක> 6X7 
ෙප+ල7තෙ5 පg¨Wණ ÑJá අංශය( fnටhෙ5 නැත. ෙJශපාලන සහ අxFයෙලාs අදහ1 ෙප+ල7ත 

ෙකා/)012වාN7ට සහ ෙස+6ය2 ෙJශයට ෙපාH h 0සා, ෙප+ල7ත ආර(ෂක ෙ1වය ෙස+6ය2 යා7තÕණෙ5 

පwධාන අංගය( බවට පE6ය. ෙY ෙපාH අදහ1 පැව√ම ය7න තවE වැFෙය7 ෙපd ය7ෙ7 ෙප+ල7ත හMදා 
පwv ඔE[ පJධvය සYබ7ධෙය0. 

 ෙප+ල7තෙ5 N ෙකා/)012වාN7 යD පwජාත7තÕවාN ?©යාවUය?7 ?XE ෙලස?7 බලයට ෙE£ 

පEෙව7නට ෙනාහැ?ව අxනක XS fgස?. බ¶තර ෙප+ල7ත ජාvකය7 සාYපwදාxක ෙලX7 U.S.S.R. සහ 

6ෙlෂෙය7ම රැXයාව ගැන සැකෙය7 XSයහ. සමහර 6ට ඔ\7 එ`fටම 6රැJධEවය පෑහ. 6ෙlෂෙය7ම ර[ 
හMදාව 6X7 “0දහ1 කරන ලද” මෑත කාÀන vEත අEදැ·ම, ජනතාව අතර ෙකා/)012වාN7 ජනfwය 

ෙනාෙවන අෙන( කාරණයx. )Jධෙය7 පë MA කාලෙ5 N \වද, ෙස+6ය2කරණයට පwධාන ෙලX7 6ෙර+ධය 

එ7ෙ7 පwvෙර+ධ වàාපාර වU0. එනY, පාතාල ෙJශපාලන කêඩායY, සහ dvමය ප(ෂ වU0. ඒවාෙය7 එකම 
වැදගE ප(ෂය hෙ5 ෙප+ල7ත ගYබදවා;7ෙò ප(ෂයx (Polish Peasant  Party  -PSL). ෙස+6ය2 6ලාසෙ5 

ක©මය( ඒකාබJධ කරගැdම fÖස ෙප+ල7ත ජනතාවෙò පwvෙර+ධය කඩා දැ±ම ෙකා/)012වාN7 නායකEවය 

H7 නව ආêµව ඔ\7ෙò පළM කWතවàය( හැSයට පට7 ගEෙEය. ජාvක 0දහස සඳහා ක/ßෙ> (1944 ∆U 
මාසෙ5 ෙමා1ක> n N 0Wමාණය කරන ලJෙJ) මහජනතාව ඉ8gෙ5 පwථමෙය7 ෙපd XSන 0ෙය+sතයා මහජන 

ආර(ෂාව සඳහා ඇමv h 1ටැ71ලා> රøû?ෙය62(1 (Stanislaw Radkiewicz) oම වැදගEය. ර[ හMදාව සහ 

NKVD 6X7 8යE කරන ලද බලය ඒකාබJධ ?£ම ෙප+ල7තෙ5 ආර(ෂක යා7තÕණය (1945 7 පëව මහජන 

ආර(ෂාව සඳහා අමාතàාංශය -MBP යැx හැI7ෙව7න) අතට ග7නට සY¨Wණ වසර( ගත 6ණ. 1945 ෙදවන 
බාගය ෙවJN, MBP  6X7 ෙමෙහ)Y ව´හය( සක1 කර ග7නා ල8. එn (ෙපාÀXය නැvව) 20,000 කට වැF 

සංඛàාව( 0ලධා£7 හැSයට XSයහ.  එෙ1ම එයට අභà7තර ආර(ෂක සං6ධානය (KBW) න/7 හැI7ෙවන 

ෙබෙහ67 අ6 ස7නJධ h ෙසාAදාHව7 30,000 ( පමණ XSයහ. 1947 N ඉතා √වÛ h, ෙA හලන සහ මෘග 
ෙලස?7 පwvෙර+ධ වෑයY වලට එෙරn කළ )Jධ, අන[රැව 1950 ගණ7 MA කාලය ද(වා ඇN §ෙ5ය. රට [ළ 

6ශාල සංඛàා වU7 XS ෙස+6ය2 හMදා සහ NKVD බල ඇÖ සලකJN, ෙY සYබ7ධෙය7 “X6A )Jධය” යන 

පද වහර ෙයාදා ගැdම ෙප+ල7ත ඉvහාසඥය7 6X7 අDමත ෙනාකරv. 
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 6රැJධ ප(ෂ ඇ[ලට gංගා ගැdම, සම1ත පwෙJශ වල සාම වැඩ කට)[ කැ¡මට උA ප7දY Nම යනාN 
ආර(ෂක යා7තÕණය 6X7 6ශාල පරාසය?7 )[ ක©මෙ>ද ෙයාදා ග7නා ල8. 6රැJධ ප(ෂ අයට වැFෙය7 

පරම ෙලස?7 ෙභෟvක වාXය?7 ද )[ hෙ5ය—සYබ7{කරණ සහ අ6 ආ)ධ වැFෙය7 සහ වැF ෙහාඳ 

තEවය7 වU7 v∏ම, එෙ1ම KBW බලකාය කැඳවා ගැdමට හැ?යාව, ඒ වාXෙය7 පwෙය+ජන ගැdමට ෙරsමය 
?XE 6ෙටක පëබට ෙනාoය. ෙකා/)012-6ෙර+{ පwvෙර+ධය හා සට7 වැNම බාරව XS ‘ෙතවැ0 අංශය’ 

?යන පg8, 1947 ගැßY වල N 1,486 ක fgස( /ය §යහ, එn N ෙකා/)012වාN7ට අn/ hෙ5 ¶H 136 ( 

පමÖ.  6ශාල පgමාණෙ5 සාමකරණ කට)[ ෙගන §ෙ5 KBW පමණ( ෙනාව, සාමානà හMදාෙ> 6ෙlෂෙය7 ඒ 7

සඳහා පE කරන ලද ඒකක යටෙE ද hහ. 1945-1948 කාලෙ5 N ආêµෙ> 6රැJධවාN7 8,700 ( පමණ මරා 
දමන ල8. ෙY ෙමෙහ)Y ෙබාෙහාමය( ෙමෙහයවන ලJෙJ රාජà ආර(ෂාව සඳහා h ෙකා/සම 6X0. එය 

ආර(ෂක සහ රøකවල සඳහා අමාතàාංශය යටෙE väණ. අවශà යැx සලකන ලද අව1ථා වල N සΩහ fටමං 

?£Y ද XJධ hහ. §0ෙකාන 8ග ෙප+ල7තෙ5 )(ෙW0ය පwvෙර+ධය 6X7 ඇv කළ ගැට~ව 6සඳන ලJෙJ 
0l∫තවම එයාකාරෙය0: 1947 අෙíwA Xට ∆U ද(වා, ෙප+ල7තෙ5 XS Xය~ )(ෙW0යාDව7 (140,000 ( 

පමණ fgස() 61ලා (61Ùලා) ෙමෙහ)ෙY ෙකාටස( හැSයට fටමං කර රෙ2 බටnර ජWම7 පwෙJශ හැSයට 

පැවv තැ7වල සහ උ[රැ ෙපෙද1වල නැවත ප8ං∫ කරවන ල8. 

 ෙY ෙමෙහ)Y ෙබාෙහාමය( ඉතා පg1සෙම7 සැලëY කරන ලද ඒවා බව ආර(ෂක ෙ1වෙ5 වාWතා 

ෙප7වx. උදාහරණ වලට 1946 ∆0 ජනමත 6වරණෙ5 N XH කළ මහා වංචාව ඇ[ලE ෙවx. 1947 මැvවරණ 

සඳහා “ªදානY” ෙවJN (ඒ සඳහා ෙයාදාගE දැවැ7ත ෙපwාපගැ7ඩා යා7තÕණෙ5 N) දහ1 ගණන( අE අඩංæවට 

ගැdම, 6ෙlෂෙය7ම මැvවරණ කට)[ පැවැEෙවන ලද කාලෙ5 N ක©මවEව ෙගන §ය වංචා, සහ 1946 
ජනවාg 1 වැ0දා පට7 17,500 ( පමණ හ\Aකාරය7ෙò පJධvය( ෙගාඩනැèම යනාN සාපරා{ ?©යා 

ගණනාව( XJධ 6ණ. ෙකෙ1 \වE, වැFෙය7ම ෙයාදා ගැෙනන ලJෙJ මෘග බලාEමක බලය ෙයදoම බව 

පැහැ8Ux. ඒE Xරකරැව7 සංඛàාව පැහැ8Uවම ෙකාපමණ( hෙ5 ද ය7න අද පවා දැනග7නට ෙනාහැ? hව?. 
1947 N ෙතවැ0 අංශය 6X7 32,800 ක ජනතාව( අE අඩංæවට ෙගන vෙº  (එx7 බ¶තරය සාමානà 

අපරාධකරැව7 ෙවv). කWමා7ත ආර(ෂාව සඳහා පE කරන ලද හතරවැ0 අංශය ඒ වසෙW N ම 4,500 ( අE 

අඩංæවට ෙගන vෙº. මැvවරණ වලට කU7 සvෙ5 PSL n සට7කා±7 50,000 E 60,000 E අතර සංඛàාව(, 
හMදා ෙපාÀXය, KBW, සහ )ද හMදාව වැ0 66ධ MBP  ෙදපාWත ෙY7[ වU7 අE අඩං æවට ෙග න ඇත. 

ෙකා/)012 ප(ෂෙ5 පg1ථාdය ශාඛා 6X7 0සැකවම කළා යැx දැනග7නට ලැෙබන /dමැරැY ගණනාව( 

ද XJධ o vෙº. 

 පwlන ?£Y ෙබාෙහ+ 6ට ඉතාමE මෘග ආකාරෙය7 XJධ 6ණ. පහර NY සහ ශා£gක වධnංසා 
සාමානàය( h අතර, රඳවා තබාගැdY තEවය7 අමාDtක hහ. 

 1945 N අE අඩංæවට ගැෙනන නා2X-6ෙර+{ පwvෙර+ධ සට7කා/ෙය( h කැ1/යW1 ෙමාසාW1? 

(Kazimierz Moczarski) ව 8න 225 ( Xරගත කරන ලJෙJ 1943 N ෙවාෙසා> ෙගෙට+ සහMU7 [ර7 කර දැ±ම 
පැව£ vÑණ SS ජනරාA )Wග7 1ටෲí (Jürgen Stroop) රඳවන ලද Xර âSෙ5ම 6ය. 0දහ1 කරන ලද පëව 

ෙමාසාW1? ෙY ගැන මතක සටහන( Uoය.  Xරගත කල කාලෙ5 ඔ¶ට සලකන ලද ආකාරය පහv7 දැ(ෙ>. 8

කැ1/යW1 ෙමාසාW1? 

¥6තා7තය ද(වා Xරගත කරන ලද Xරකරැෙව( 

1944 අෙග+1[ 31 8න dvෙ5 ෙදවැ0 වග7vය 

1ßY (Sztum) මධàම Xරෙගදර 

1955 ෙපබරවාg 13 

ëŒY දêඩන සභාෙ> 60lචය මêඩලය 

සටහන. III K 161/52 

 Central MSW Archives, Warsaw, sygn. 17/IX/36, vol. 2.7

 Kazimierz Moczarski, Conversations with an Executioner (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1981).8
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නµව නැවත 6ම;ම සඳහා කරන ලද ඉAÀෙම7 පëව සහ මෙò dvඥවරැ7 6X7 ක`7 XJ{7 ගැන 
වාWතාව නැවත සලකා බැÀෙම7, මම පහත පwකාශනය ඉ8gපE කර/: 

1949 ජනවාg 9 වැ0දා Xට 1951 ∆0 6 වැ0දා ද(වා, ක`7 පැවv මහජන ආර(ෂක අමාතàාංශෙ5 
0ලධාgෙය( 6X7 කළ 6මWශනය( [ළ N, මම 66ධ ශා£gක වධnංසා වWග හත`1-නමයකට සහ 
පහර NY වලට භාජනය hෙය/, එx7 එක( මම 6ෙlෂෙය7ම සඳහ7 කළ )[x: 

1. ඝන රබW බැට7 ෙපාAල?7 ශ£රෙ5 වැFෙය7ම සංෙ>දdය ෙකාට1 වලට (නා1 
ෙපාAල, 0කට, ෙ‡ටක ග∑7π, උරපEත වැ0 එ`යට එන ෙකාට1 වලට) පහර ෙදන 

ල8. 

2. මෙò 0රැවE ෙදපා fටතට, 6ෙlෂෙය7ම කâෙA ඇ–U වලට, දැF ෙලX7 
ෙ>දනාව දැෙනන ෙ1 ඇෙලන රබA වU7 )[ කසය?7 පහර ෙදන ල8. 

3. ඝන රබW බැට7 ෙපාAල?7 (එක යS ප[ලකට පහරවA දහය( බැ§7 පහර 

මාලාව(, දවෙ1 ?nප වතාව() යS ප[A වලට පහර ෙදන ල8. 

4. මෙò නළෙA සහ ෙගෙA ඇv (“පාEතයා ëJධ ?£ම”), එෙ1ම රø\ල, ප}ව, 
අෙධ+භගය, සහ Uං§ක අවයව වල ඇv ෙක1 උæAලන ල8. 

5. මෙò ෙතාA සහ ඇ1 fය7 පE Xගර2 වU7 }=චන ල8. 

6. අE ෙදෙ(ම ඇ–U }=චා දමන ල8. 

7. 07ද වැළැ(oම: අ රැ Xර âSයක Xරකරැව7ව 8න හත( Xට නවය( ද(වා 

කාලය( ෙක`7 Xටෙගන M¶ණට ගහන පාරවA වU7 අව8ෙය7 තබD ලැෙº…ෙY 

ක©මය, 0ලධා£7 6X7 “ෙවරළ” යැx නැEනY Zakopane යැx හ 7වන ලJද, f1ë 

ඇv කරන තරY තEවයකට ෙගෙනD ලබx. Xරකරැව7 දැF මානXක වàා{7 
අEද?v, සහ ෙම1කැÀ7 (mescaline) ෙහ+ ෙපෙයා 2 (peyote) ග7නා ජනතාව 

අEද?න වැ0 දWශන ෙපෙන7නට පට7 ග0x. 

වසර හය( සහ මාස [න( කාලයක N මට ඇ687නට ඉඩ H7ෙ7 නැvබව මම එක[ කළ )[x. වසර 
ෙදක( සහ මාස දහය( කාලයක N මට ?XE 6ෙටක නා7නට ඉඩ ෙනාH0. වසර හතරහමාරක කාලය( 
පමණ මාව ¶දකලාව තබන ලJෙJ fට1තර ෙල+කය සමඟ ?XE සYබ7ධයකට (මෙò ප\ෙA ෙතාර[රැ, 
U)Y නැvව, ෙපාE, පEතර යනා8ය නැvව) ?XH ඉඩ( ෙනාN ය. 

මම ඉහත සඳහ7 කරන වධnංසා සහ H( කරදර කෙ• ⁄vන7 කWනA ෙය+ෙසù µෂා (Jòsef Dusza), 
අණ ෙදන 0ලධා£ ජWX කැ1?ෙය6(1 (Jerzy Kaskiewicz), සහ කැíට7 ඉ)s0)1 ∫Yෂැ( (Eugeniuz 
Chimczak) ඇ[~ අ0( අය 6X7 මාව Oෂණයට පE කර සැබෑ ෙනාවන, ඒE මට එෙරn ෙච+දනා සහ 
පැ/ÖU තහ\රැ කරD fÖස පාෙප+=චාරණ ලබා ගැdම සඳහාx. 

ඔ\7 කට)[ කෙ• කWනA [ෙය+ෙසù] ෙරාසනා1? (Jósef Rozański), කWනA [අැනෙටාA] ෙෆxs7 
(Anatol Fejgin), සහ උප අගමැvෙò 0ෙය+ග යටෙEය. 1948 ෙනා වැYබW 30 වැ0දා ජනරාA [ෙර+ම7] 
ෙරාYෙකා>1? (Roman Romkowski) 6X7 කWනA ෙරාසනා1? ඉ8gෙ5  N මා ව “මහා අපාය(” ෙවන 
6මWශනයකට ෙයාM කරන බව ?යා XSෙ5ය. සැබැ67ම XJධ hෙ5 එයx.  9

 ලˆ ෙලX7 ෙහළා දැ·ෙම7 පමණ( 0ලධා£7 සෑ˜මකට පE ෙනා\න අව1ථාවල N, ඔ\7 පwXJධ ෙබාරැ 

නµ 6භාග පwදWශනය කළහ. එn N ඔ\7 6X7 ෙත+රා ග7නා ලද “මහජනතාව” 6X7 ෙච+දනා එAල h 
Xරකරැව7ව පgභවයට ල( කරන ල8. එෙ1ම  Xරකරැව7ට “ජනතාවෙò Jෙ>ෂය” එAල o ඇv ආකාරය එn 

N ෙප7වන ල8. 66ධ මැvවරණ පැවැEෙවන කාලය අDව සමගා±ව යන ෙලස?7 නµ 8න ෙයාදා ග0/7 

ෙපwාපගැ7ඩා බලපෑම වැF කරන ල8. ‘0දහස සහ 1වා{නEවය’ (Wolność i  Niezawislość  -WIN) න/7 h 
6ශාලතම පාතාල කêඩායෙY නµව සYබ7ධෙය7 XJධ hෙ5 එයx. මැvවරණයට සvයකට ෙපර පවEවන ලද 
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නµව ෙත(, එනY 1945 ෙනාවැYබW Xට 1947 ජනවාg ෙත( බලා XS7නට ¯8තයාට XJධ hෙ5ය. ජWම7-
6ෙර+{ පwvෙර+ධ සට7කා±7 ජWමාDව7 සමඟ හ\ෙA කට)[ කරන අය යැx ෙහළා දැ·ම තවE ෙපාH 

Xgත( 6ය. ඔ\7 සමඟ නැv ඕනෑම ෙකෙන( ඔ\7ට එෙරn hව7 යැx සැල·ම ෙමn N සරලවම 

ෙකා/)012වාN7ෙò තWකයx. ඒ අDව, ර[ හMදාව සමඟ එ(o සට7 ෙනාකරන 0සා, ජWම7-6ෙර+{ 
පwvෙර+ධ ඒකකය( h AK යD n2ලWෙò /තÕ පාWශවය( යැx සැලâÖ. ෙY ෙච+දනා වලට 6lවසàතාවය( 

ෙදD fÖස ෙච+දනා )(v සහගත ?£මටE ෙබාරැ සා(t NමටE ෙග1තාෙප+ 0ලධා£7ව කැඳවන ල8. 

 )(vය දැF ෙ1 ගºසා කරන ලද අප·WvමE XJ{7 අතෙර7 එක( hෙ5 6ෙටාAû fලැ? (Witold 
Pilecki) සYබ7ධෙය0. 1901 N උපත ලබන fලැ ? 1920 N ෙබාAෙෂ 6(වාN7ට එෙරnව 6Aෙනා ආර(ෂා 
කරග7නට සහභා≤ hෙ5ය. ඉඩY n/ෙය( සහ අvෙWක හMදා 0ලධාgෙය( h ඔ¶ 1939 N හMදාවට එක[ 

කරග7නා ලද පාබල හMදා ෙ1නා සං6ධානය කෙ•ය. ෙප+ල7තය පරාජය h පëව, රහ1 ෙප+ල7ත හMදාව 

න/7 ඔ¶ MAම පාතාල පwvෙර+ධ වàාපාරය fnßoය. එය ආරYභ කරන ලJෙJ 1939 ෙනාවැYබW 10 වැ0දාය. 
1940 N ඔ¶ෙòම අදහස?7 සහ AK n ඔ¶ට වඩා ඉහළ තන[රැ දරන ලද 0ලධා£7ෙò අවසරය ඇvව fලැ? 

කැමැEෙත7ම හ8Xෙය7 පැන අAලා ග7නා කêඩයාමකට හëo අ\162Ã ෙවතට ෙගන යන ල8. එn ඔ¶ 

අංක 4859 Xරකරැවා hෙ5ය. ඔ¶ එෙ1 කෙ• එය ඇ[ලත පwvෙර+ධ පJධvය( 0Wමාණය ?£ම සඳහාx. 
6ෙlෂෙය7ම 1වා{නEවය (Niepodleglość) පJධvෙ5, ඒ පwvෙර+ධ කට)[ සඳහා 1943 අෙíwA මාසෙ5 N fලැ? 

අ\1621 වU7 පැන ෙගා1 ෙවාෙසා> කැරøAලට සහාය දැ(oය. නගරය යටE h පëව ඔ¶ව මWනා> (Murnav) 
n fnS 0ලධා£7ෙò කඳ\ර (Oflag) ෙවත යවන ල8. එතැ07 0දහ1 කළ පëව ඔ¶ ෙජනරA ලැF1ලා>ෙò 

හMදාෙ> ෙදවැ0 බළ ඇÖයකට එක[ hෙ5ය. 1945 XXරෙ5 N ඔ¶ නැවතE ෙප+ල7තයට පැ/ණ පාතාල 

වàාපාර වලට සYබ7ධ 6ය. එn N රට ෙබාAෙෂ6(කරණය ?£ම ගැන ÑJáමය ෙතාර[රැ එක[ කරන 
ඉතාමE කාWය(ෂම ඒE âඩා පJධvය( සං6ධානය කර එය ජනරාA ඇ7ඩW1 ෙවත යැoය. ඔ¶ව 1947 මැx 5 

වැ0දා අE අඩංæවට ෙගන වධnංසාවට පM°වන ල8. 1948 මැx 15 වැ0දා ඔ¶ට මරණ දœවY [න( 0යම 

ෙකgණ. පwධාන ෙච+දනාව hෙ5 බටnර XSන ෙප+ල7ත හMදාවට සහාය Nම ගැනx, එයට “6ෙJ¿ක 
බලෙ>ගයකට ඔE[ බැ⁄ෙ>ය” ය7න 6ය. ඔ¶ව 1948 මැx 25 වැ0දා ෙවF තබා මරා දමන ල8. 1990 N ඔ¶ව 

}නරැEථාපනය ෙකgණ. 

 පwධාන නµ √7H √රණය ?£ම ප(ෂෙ5 නායකය7 අv7ම XJධ 6ණ. ආර(ෂක ෙ1වාවල පwධාන 
තන[රැ වලට පEව7ෙ7 ක\රැ7දැx ?යාE ප(ෂය 0තරම 6පර/7 XSෙ5ය. 

 සං6ධානාEමක සහ සYබ7{කරණෙය7 XJධ  h Xය~ පwvෙර+ධ කට)[ 1947 N කඩා දැMÖ. PSL 
නායකය7 ?nප ෙදෙන( පැන යාමE සහ WIN n හතරවැ0 තැෙ7 XS නායකයා අE අඩංæවට ගැdමE සමඟ 

පwvෙර+ධ පJධvය තව HරටE Nප වàාíත වàාපාරය( හැSයට පැව√ම නතර hෙ5ය. ෙJශපාලන වාතාවරණය 
1ථාවර ෙව7නට පට7 ගැ0ණ: )Jධය පැවv වසර ගණනාෙව7 ෙහYබEව XS සමාජය බටnර බලෙ>ග වU7 

සහාය බලාෙපාෙරාE[ oම සY¨Wණෙය7 අEහැර දැ±ය. ෙකාතරY ලැ˘ජා සහගත hවE, ෙකාතරY පwv(ෙÃප 

කළE, නව යථාWථයට හැඩගැ;ම පwබල hව?. 1948 ෙපබරවාg මාසෙ5 ෙචෙකා1ෙල+වැ?යාෙ> XJධ h 
ෙකා/)012 âම7තÕණය 0සා ෙමා1ක> 6X7 මධàම සහ නැෙගනnර )ෙර+පෙ5 බලය තවE ත87 අAලා 

ග7නා ල8. ෙප+ල7ත ෙකා/)012 ප(ෂය ඔ\7ෙò පwධාන /තÕ පාWශවය h සමාජවාN ප(ෂය සමඟ 

එක[ෙව7නට ªදානY 6ය. ආWπකෙ5 8)°ව( ඇvoමE සහ නැවත ඉ8 ?£Y කට)[ 0සා කU7 ජWම7 h 
“/ පwෙJශය7n පැවv ෙප+ල7ත ජනාවාස ගැන මහජන අවධානය ෙයාM 6ණ. ඒ සාධක 0සා ෙකා/)012 

ප(ෂයට ඔ\7ෙò ඊ ළඟ අ8යර ෙවත ය7නට හැ?යාව ලැÑÖ: ෙප+ල7තය ෙස+6ය2කරණය සහ සම1ත 

සමාජය ආáපතàයට ගැdමx. තාW?ක ෙලස?7 MBP  6X7 ඔ\7ෙò ෙ1වක සංඛàා ව, සහ ඔ\7ෙò 

ඒජ7තවරැ සහ රහ1 හ\Aකාරය7 සංඛàා (එවක XS 45,000 ( fgසකෙග7) අµ කර7නට පට7 ගEහ. 

සමාජය පරා]න JKම, නැතෙහාV Xෂණය වCා^ත JKම (1948-1956) 

 පwාò නගරෙ5 âම7තÕණෙය7 අන[රැව සහ ජාතà7තර ෙකා/)012 වàාපාරෙ5 dච තEවය ෙවත 
)ෙගා1ෙල+6යාව පහත දැ±මE සමඟ, නැෙගනnර-කඳ\ෙW රටවA ද එයාකාරම h ෙවනසකට M¶ණ H7හ. 

එනY ෙකා/)012 ප(ෂ වU7 සමාජවාN ප(ෂ එක[ කර ගැdමE, ෙ(වල-ප(ෂ ක©මය( තැdමE (de facto 
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ෙහ+ de jure), ආWπ ක සැලëY M~ම07 මධà ගත ?£මE, 1ටාU7වාN ප1-අ\රැH සැලëY අDව ය/7 

කාW±කරණ වැඩ සටහ7 කFනY ?£මE, කෘtකාW/ක වශෙය7 සΩහකරණ පට7 ගැdමE, පAUයට එෙරn 
?©යා √වÛ ?£මE යනාN වශෙය0. ෙපාHෙ> ෙයාදන ලද Oෂණය සාමානàය( hෙ5ය. 

 මWදන යා7තÕණය XJධා7තමය වශෙය7 එAල o vÑෙê ෙරsමෙ5 සැබෑ හ[ර7 ෙවත සහ ෙප+ල7ත 

ශØ/කය7ෙò ප(ෂෙ5 (PPR) n ?©යාìÀ සට7කා±7 ෙවත hවද, 1945 Xට 1947 ද(වා, ?XH 6රැJධ පා(tක 
?©යාව( ¥6තයටම ෙනාකරන ලද දහ1 ගණනක ජනතාව( සාමකරණ ෙමෙහ)Y සහ වළ(වන fයවර 

යනා8ෙ5 678තය7 බවට සැබැ67 පE hහ. 1948 7 පëව ආර(ෂක ෙ1වා 6X7 සම1ත සමාජයම ඔ\7 

අණසක යටතට ග7නට Oෂණය භා6තා කළහ. ෙරsමයට යY තරමක කැමැEත( ද(වන අය පවා එයට 

ඇ[ළE hහ. ෙY Oෂණය වàාíතව පැවv )ගෙ5 N, ෙකා/)012 ප(ෂ නායකය7 සහ ඉහළ තන[රැ දරන 
රජෙ5 0ලධා£7 ඇ[~ ඕනෑම ෙකෙන(ව හ8Xෙ5ම අාර(ෂක ෙ1වෙ5 ස±ප ෙස+8Xයට ල(oමට හැ? hෙ5ය, 

නැEනY එn තවE 678තෙය( බවට පE6ය හැ?යාව väණ. 1947 තරY ඉහත අවáයක N “6íලoය ෙස+8X 

බව √වÛ ?£ම” සමහර MBP  0ලධා£7 6X7 කැඳවා  vÑණE, ෙY සට7 පාඨය ආර(ෂක ෙ1වා  වල පwධාන 
?©යා බවට පEෙව7ෙ7 1948 N පමÖ. එn N “පංv අරගලය √වÛ ?£ම” යන 1ටාU7ෙò කැඳoෙම7 එය 

ෙද+ංකාරය 6ය. 

 U.S.S.R. n ෙටñා21?වාN7ට එෙරnව සට7 ව8න හා සමාන “/කාව?7, මධàම සහ නැෙගනnර )ෙර+පය 
ෙවන1 මඟක යෑම ඇරෙඹන ල(ෂය hෙ5 Sෙට+ ය. ෙප+ල7තෙ5 N අWyදය හටගEෙE 1948 සැíතැYබW 

මාසෙ5 N PPR මහ ෙAකY වැලැF1ලා> ෙගාMAකා (Wladyslaw Gomulka) ට ෙවත එAල කරන ලද “ද(tණාංශ 

ප(ෂ ජාvකවාN වàපගමනෙ5 6චාරය” සම–7ය. ඔ(ෙත+බW මැද පළM අE අඩංæවට ගැdY ඔ¶ෙò 

සහචරය7ට වහාම බලපෑෙ> නැv නME, පදනමට පහර එAල h පë MHෙ7 XSන අයE 678තය7 බවට 
පEෙව7නට වැF කA ෙනායන බව, 1930 ගණ7වල ෙමා1ක> නµ ගැන දE XයAල7ම දැන XSයහ. 

 ෙපාH මWදdය ක©මය [ළ N ෙසë ජනගහනයට අµෙව7 ෙකා/)012වාN7 H( Œඩාවට පE 

\වද  ඔ\7ෙò අEදැ·Y ë~ ෙනාoය. ෙප+ල7තෙ5 678තය7 සංඛàාව සාෙí(ෂව ë~ hහ. “රහ1 ඔE[ 
සපය7න7 සහ ෙපර`කාර කට)[ කරන පJධv” ෙසායා ගැdෙY වෑයY [`7 ආර(ෂක ෙ1වා, )Jධයට ක`7 

ෙ1වයට බැෙඳන ලද වෘE√මය 0ලධා£7 ෙවත ඔ\7ෙò අවධානය )ද හMදාව ෙවත ෙයාM කළහ. ෙY 

අව1ථාෙ> N, MBP සහ හMදාෙ> පwධාන ÑJá මêඩලෙ5 (Interlligence Directorate -GZI) සම ?©යාකා£Eවෙය7 
0ලධා£7 Xය ගණන( අE අඩංæවට ගැ0ණ. එx7 අන[රැව පැවැEh නµ ගණනාව?7 පëව 6X ෙදෙන( 

ෙවF තබා ඝාතනය කරන ල8. ප(ෂෙ5 සෑම ම2ටY වU7 හාර ප7 Xය ගණනක 0ලධා£7 සමඟ අE 

අඩංæවට ගැෙනන ෙගාMAකා මහජන ෙ>8කාෙව7 අ[රැදහ7 oම පැහැ8U සංඥාව( hෙ5ය: ආර(ෂක ෙ1වය 

ද ඇ[~ව, ප(ෂ යා7තÕණෙ5 සY¨Wණ යටE oම සඳහා කාලය පැ/ණ vÑÖ. ආර(ෂක ෙ1වෙ5 ඉහළ 
තන[රැ දරන 0ලධා£7 ?nප ෙදෙන(ද Xරගත කරන ල8. ෙගාMAකා ෙවDෙව7 ?X 6ෙටක නµව( ෙගාD 

ෙනාකරන ලද 0සා , Ñඩාෙප12 n ලා1ෙල+ ෙරාx (László Rajk) ෙහ+ පwාò n රැෙඩාAù 1ලැ71?  (Rudolf 10

Slánský) ෙම7 ෙනාව ෙප+ල7තය ෙස+6ය2කරණය oම එක පwධාන ෙබාරැ නµව?7 සලâ° hෙ5 නැත. 

 “ශØ/කය7ෙò වàාපාරය ඇ[ලත පwෙක+පනය” සYබ7ධෙය7 හටගE පළnල>වට සYබ7ධ o XSෙ5 

ආර(ෂක ෙ1වෙ5 âඩා ෙකාටස( පමÖ. එය 1949 Xට මහE ෙලX7 වWධනය o 1952 ෙවJN 34,000 ( 

ෙ1වකය7 බඳවාෙගන XSෙ5ය. XJáයට අදාළ Xය~ ඒජ7තවරැ7ම ෙදපාWතෙY7[ අංක 10 ට අයE hහ. එn 
ෙ1වකය7 100 ( පමණ XSයහ. 1948 N ෙගාMAකාෙò අDපwාívකයා h ෙබාෙල1ලා> ෙබරෑ2 (Boleslaw Bierut) 
ෙò පwධානEවෙය7 ෙපාUSä)ෙර+ව 6X7, MBP සහ GZI n සං6ධානාEමක ගැට~වල වඩාEම වැදගE 6මWශන 

සහ ෙපාH 0ෙය+ග 0Wමාණය fÖස ආර(ෂක ෙකා/සම( fnßoය.  

 ෙY )ගෙ5 පwධාන ල(ෂණය( වDෙ5 Xය~ සමා¥ය ස7දWභය7 සහ ෙJශපාලන ¥6ත [ළ 
“ෙබ1Œකා” (Bezpieka) (ආර(ෂක ෙ1වය සඳහා ෙයාදා ගැෙනන ලද ජනfwය නම) සWවවàාŒව පැව√මx. 1949 

§Yහානෙ5 N, ආර(ෂක ෙ1වෙ5 අවශàතා සඳහා ෙතාර[රැ සපයන 74,000 ක පJධvය පwමාණවE ෙනාෙවJN, 

රøකවරණ කêඩායY (Referat Ochrony  -RO) යන âඩා කêඩායY Xය~ කාW/ක වàාපාර [ළ fnßවන ල8. 

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

opposed the directives from Moscow, or Stalin himself opposed the proposals he received from Warsaw. There is as yet no proof to 
back up either of these theories.
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වසර ?nපයක N ඒ ආඩය7 600 ( පමණ hහ. MBP ඇ[ලත, වැFෙය7 අවධානය( ෙයාM කරන ලJෙJ ආWπක 
රøකවරණ අංශය (Economic Protection Section) [ළ ෙදපාWතෙY7[ ?nපය( ෙවතx. 1951 Xට 1953 ද(වා 

අE අඩංæවට ග7නා ලද (සෑම වසරක N ම 5,000 ( පමණ Xට 6,000 ( පමණ ද(වා) අය අතර බ¶තරය ෙY 

ෙ1වෙ5 678තය7 hහ. එයට 6ශාලතම ෙතාර[රැ සපයන (26,000 ක fgස() XSයහ. කWමා7ත (ෙÃතÕෙ5 
ඕනෑම කඩා වැôම( ෙහ+ නැව√ම( යD කඩාකíපAකා£ ?©යාව( නැEනY වàාපගා± ?©යාවක පwvඵලය( යැx 

ඕපපාvකව සැලâÖ. සමහර අව1ථාවල N එක ෙකාYපැÖයක ශØ/කය7 HXY ගණන( Xරබාරයට පE 6ය. 

රාජà ආයතන ආර(ෂා ?£ම සඳහා, බ¶තා(ෂÖක අධàයනෙ5 ෙයෙදන අෙí(ෂකය7 ගැන ත(ෙ1රැ සැප¤ම 

ආර(ෂක ෙ1වයට පැවgණ. ෙ1වෙ5 0ගමන වල පwvඵලය අDව 1952 N 1,500 ක පමණ fgසකට ඔ\7ෙò 
අධàයන කට)[ 8ගටම කරෙගන යෑමට ඉඩ ෙනාලැÑÖ. 

 තවE පg=ෙŸදය( සටහ7 කර7ෙ7 vgÊ සහ අDභවයට ගැෙනන ම1 ෙක+ටා ගැන පාලන සහ dv 

සYබ7ධෙය7 XH ෙවන “කෘtකාW/ක සΩපාකාර වල රøකවරණය සහ සං6ධානය” (එනY සΩහකරණයx). ෙY 
අවසාන XJáෙ5 N, වඩාEම ?©යාìU ආයතනය hෙ5 ආර(ෂක යා7තÕණය ෙනාව ෙපාÀXය සහ 1945 N 

fnßවන ලද ‘ආWπක අපහරණයට සහ කඩාකíපAකා£Eවයට එෙරn 6ෙlෂ ෙකා/සමx. ෙචකා Xnකරවන 

ලද ෙY නාමය ජනතාවෙò හදවE [ළට Oෂණය ඇ[A කෙ•ය. ෙක+ටා සY¨Wණ ?£මට අසමE oම 0සා 
81vÕ(ක පහෙළාව?7 දහ1 ගණනක ගYබද වැXය7ව Xරගත කරන ල8. 6ෙlෂ ෙJශපාලන සැලëමකට අDව 

ෙපාÀXය සහ ආර(ෂක හMදා 6X7 අE අඩංæවට ගැdY වල 0යැ~නහ: ෙක+ටා සපයන ලJදා \වE, MU7ම 

අE අඩංæවට ගැDෙ7 යම( කම( vä ගYබදවැXය7වx (âලා(). දœවY 0යම කර7නට ෙපර සv 

ගණනාව( ඔ\7 නµ ෙනාමැvව අE අඩංæෙ> පë hහ. ඔ\7ෙò vgÊ, පÆ සYපE, සහ ෙවනE ෙJපල 
රජයට පවරා ගැ0ණ. අvෙWක ෙකා/සY නාගgක ජනගහණය ගැන ද 6පර/7 XSෙ5ය. ඔ\7ට ලැÑණ 

ෙබාෙහ+ දœවY සමෙí(ෂණය සඳහා, ක~කඩ පවEවාෙගන යාම සඳහා, නැEනY 1952-1954 කාලෙ5 N 

ර1vයාHකාර හැ8යාව සඳහා hහ. ෙකා/සෙY √7H එ7න එ7නම තවE මWදdය hෙ5ය. 1945-1948 කාලෙ5 N 
එය 10,900 fgස( බලාEකාරෙය7 ශØමය ග7නා කඳ\රැ ෙවත යැhහ. 1949-1952 N ඒ දEතය 46,700 ද(වා 

ඉහළ §ෙ5ය. 1954 වසර ද(වා M~ එක[ව 84,000 ( 6ය. ෙY නµ √7H ෙJශපාලන අපරාධ සඳහා ෙනාoය, 

ඒE ඊ0යා සමෙí(ෂකය7 යැx සැලෙකන ලද, HÃකර පළාE ජනගහනයට බලපාන දœවY වල 1වභාවය 
එයාකාරෙය7ම h මWදන ක©මය?7 පැ/ෙණන ල8. 

 ආර(ෂක යා7තÕණෙ5 පwධාන අරMණ hෙ5 පාතාල සට7කා±7 හඹා යෑමx. PSL සට7කා±7, බටnෙර7 

ආපë පැ/ෙණන ලද ෙසාAදාHව7, 0ලධා£7, ෙJශපාලන කාඩW, සහ )Jධයට ෙපර 0ලධා£7ව XS අය යනාN7 

එn ඉල(ක hහ. 1949 MA කාලෙ5 N, සැක කට)[ කාරකය7ෙò ලැx1[ව වW≤කරණ ?nපය?7 පw/ත 
ෙකgණ. 1953 ජනවාg මාසය ෙවJN ඒ·ය }Jගලය7 /Uයන 5.2 ( ගැන, එනY වැFnS ජනගහනෙය7 [ෙන7 

එක( ගැන UfෙගාD ආර(ෂක ෙ1වය ස[ව väණ. dv 6ෙර+{ සං6ධාන [ර7 ?£මට අමතරව, ෙJශපාලන 

නµ සංඛàාව ද වැFෙව7නට පට7 ගැ0ණ. 66ධාකාර “0ෙර+ධාන f`ෙවE” වල පwvඵලය( හැSයට Xරකරැව7 
සංඛàාව ද ඉහළ §ෙ5ය. ඒ අDව 1950 ඔ(ෙත+බW මාසෙ5 N, එක රාvÕයක N 5,000 ( අE අඩංæවට ගැdම “K 
ෙමෙහ)ෙY” පwvඵලය 6ය. 1952 N 21,000 කට වැF fgස( අE අඩංæවට ගැ0ණ. 0ල දEත වලට අDව, 1952 

ෙදවන බාගෙ5 N ෙJශපාලන Xරකරැව7 49,500 කට වැF සංඛàාව( XSයහ. ෙJශපාලන බාල අපරාධකාරය7 
සඳහා h 6ෙlෂ Xරෙගදර( පවා väණ. එතැන 1953 N බාල අපරාධකාරය7 2,500 ( XSයහ. 

 6රැJධ ප(ෂ [ර7 කර දැΩ පëව 1වා{න ආයතනය( හැSයට පwධාන ෙලX7 ඉvgව XSෙ5 කෙත+Uක 

පAUය පමÖ. 1948 7 පëව එය ගැන දැF 6පරම?7 පë h අතර 0ර7තෙය7 පහර එAල ෙවන තැන( 

බවට එය පE6ය. 1950 N äෙෂාíවරැ Xරගත ?£Y ඇර«ණ. 1953 සැíතැYබW n N, නµ මඟට ෙගන යන ලද 
äෙෂ+í ෙච1වාù කැÃමෙර( (Czeslaw Kaczmarek) ෙවත වසර ෙදාළහක Xර දœවම( ලැäණ. එෙ1ම 

ෙප+ල7තෙ5 අග∑ රාජæරැ පwසාN h කාFනA 1ෙටෆා7 6ය101? (Stefan Wyszyński) ද Xරගත කරන ල8. M~ 

වශෙය7 පැ6Jද7 100 කට වැF fgස( Xරෙගදරට යැ6ණ. ෙයෙහ+වාෙò සා(tකරැව7, ඇෙමgක7 
ඔE[කාරය7 යැx සැෙලකන ලJද\7, 6ෙlෂෙය7ම ෙගාHරැ hහ. 1951 N 2,000 කට වැF එවැ0 fgස( Xරගත 

කරන ල8. 

 ෙY කාලෙ5 N හැෙම+ම Xරෙගදරට යන ෙලස( ෙපd §ෙ5ය: ෙපාUSä)ෙර+ෙ> සාමාsකය7, (nට} 
අගමැv ඇ[~ව) )Jධයට ෙපර 0ලධා£7ව XS අය, ජනරාAවරැ, AK  n අණ ෙදන 0ලධා £7, äෙෂාíවරැ, 

ජWමාDව7 හා සට7 කළ පëව ෙකා/)012වාN7ට එෙරnව අ6ගE පාWශවය7, සාΩnක ෙගා6ෙපාළ 
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(kolkhozy) ෙවත යෑම පwv(ෙÃප කළ ගYබද වැXය7, §7න( හටගE පතලක පතAකරැව7, ෙප+1ටරයක ෙහ+ 

තාíපවල ගැ◊S අIන ලද ෙහ+, නැEනY oHරැ කඩන ලද 0සා අE අඩංæවට පEh තරැණ fgස. ක©මයට 
එෙරn 6ය හැ? ඕනෑම අෙය(ව සමාජෙය7 [ර7 කරන ල8, එෙ1ම ?©යාකා£ oමට ඇv Xය~ 0දහස තහනY 

6ය. 1πර කාÀනව äය?7 සහ 6ëරැවා තැෙබන ෙලස?7 සමාජය පවEවා ගැdම ෙY වàාíත ෙලX7 පවvන 

Oෂණ ක©මෙ5 පwධාන කට)Eත( hෙ5ය.  

 ෙJශපාලන Xරකරැෙව( h අ7ෙ˚ 1ටැෙෂ( (Andrzej Staszek) 6X7 1950 වසරට මඳකට කU7 ෙවÛා7? 

(Wronki) Xරෙගදර තEවය ෙමෙ1 61තර කෙ•ය: 

පlචාE-)Jධ ෙප+ල7තෙ5 නරකම වàාáය (ෂය ෙර+ගය 6ය…අf එක XරâSයකට හE ෙදෙන( බැ§7 

hහ. එය ඉතා âඩා 6ය, හතරø1 ±ටW අටකට යා7ත/7 සමාන hව(, සහ අfට හැෙර7න ඉඩ( වE 
vÑෙê නැහැ. එක 8නයක අට වැ0 Xරකරැෙව( පැ/Öෙ5ය, යY?X දරැ° තEවයක ඔ¶ XSන බව 

අfට (ෂණෙය7 ෙපd §ෙ5ය. ඔ¶ට ?යා ෙක+íපය( ෙහ+ ෙපාරවන ෙරJද( vÑෙê නැහැ, එෙ1ම ඔ¶ 

දැF ෙ1 ෙර+ගා[රව XSන බව ෙපDÖ. ඔ¶ (ෂය ෙර+ගෙ5 අ7vම අව1ථාවක H( 6Iන බව වැF කA 
ෙනාෙගා1 පැහැ8U 6ය. ඔ¶ෙò Xරැර (ෂය ෙර+ගෙ5 [වාල වU7 f£ vÑÖ. මෙò XරâSෙ5 h අ0( 

අය ෙකාතරY äයට පEව XSනවා දැx Hß 6ට මමද දැF ෙ1 äයට පE hෙය/…හැ? තරY ඔ¶ට 

ඈත?7 ඉ7නට අf වෑයY කෙළM. හතරø1 ±ටW අටක Xර âSයක /0ë7 හE ෙදෙන( 6X7 
අටවැ7නා ෙවv7 ඈEව ඉ7නට හදන ඒ වෑයම ෙකාතරY අ“ත hවාදැx ඒE ඔබට nතාගත හැ?x. 

තEවය තවE නරක අතට හැරැෙê ඔ\7 ඊ ළඟ කෑම ෙ>ල ෙගෙනන ලද 6ටx. ඔ¶ට ෙක+íපය( 

vÑෙê නැහැ, ?Xෙව( ඔ¶ට එවැ7න( ෙගනාෙවE නැහැ. මම අ0E අය 8හා බැ⁄වා, ඒE ක\රැE 

ෙවන ෙකෙනâෙò ඇ1 Mණගැëෙ7 ෙහ+ ඔ¶ 8හා බැ⁄ෙ> නැහැ. 

මම ඒක තව HරටE දරා ග7න බැg\ණා, ඉv7 මම ඔ¶ට මෙò fඟාන H7න. මම ?>වා ඔ¶ට 

ඉ1සරෙවලා ක7න, මම ඊට ප1ෙස ක7නY ?යල. ඔ¶ ඔ¶ෙò මැරැ° සහ උදා;න M¶ණ මා ෙවත 

හැෙර>වා (?Xම ෙදය( ගැන උන7Hව( ඔ¶ට vÑෙණ නැහැ), එ6ට මට අැ¶ණ ඔ¶ ?යනව, “ෙYකx 
ඉv7, මම මැෙර/7 ඉ7ෙන…මට ඉvg ෙවලා vෙය7ෙන තව 8න ?nපය( 6තරx.” අ0E අය 

තැvෙගන බලාෙගන XSය N, මම ?>වා, “ඔබ ක7න, මෙò ෙසෟඛàයට ඔබ ක7න.” එතෙකාට ඔ¶ව 

ෙම7ම මාවE මඟ හැරලා ඉ7න අ0E අය උEසාහ ගEත. ඔ¶ කාලා ඉවර \නාම, මම vයන ඉvg 
ව[ර Sෙක7 fඟාන ෙහ+දලා දාලා, මාE ක7න පට7 ගEත.  11

 1953 වසර අග N ක©මය මඳ( ෙවන1 ෙව7නට පට7 ගැ0ණ. ෙතාර[රැ සපයන අයෙò පJධvය ක©මෙය7 

අx7 කර දමන ල8, XරෙගවAවල තEවය7 මඳ( 8)° ෙව7නට පට7 ගැ0ණ, ෙසෟඛà ෙp[ මත සමහර 

Xරකරැව7 0දහ1 කරන ලදහ, නµ මඟට ෙගන §ය ජනතාව අµ hහ, එෙ1ම දœවY ද මඳ( UnA hහ. 
ශා£gක පහර NY සහ වධnංසා අµෙව7 XJධ 6ය. 6ෙlෂෙය7ම නරක හැ8යාෙව7 )[ 0ලධා£7 යැx 

සැලෙකන අයව ෙ1වෙය7 ඉවE කරන ල8. අංක 10 ෙදපාWතෙY7[ව 6ëරැවා දමන ල8. ආර(ෂක ෙ1වෙ5 

ෙ1වකය7 අµ කරන ල8. 1953 ෙදසැYබW මාසෙ5 N “0දහස ෙත+රා ග7නා ලද” (අෙන( පැEතට §ය) අංක 10 
ෙදපාWතෙY7[ෙ> උප පwධා0යාව nට} ෙය+ෙසù Ã◊ය2ෙල+ (Jósef Światlo) 6X7 1954 සැíතැYබW 28 වැ0දා 

)ෙර+පෙ5 0දහ1 ෙWFෙය+ව (Radio Free  Europe) හරහා වාWතා ගණනාව( ෙබදා හgJN එය ෙබ+Yබය( 

f}රැවා ෙම7 6ය. මහජන ආර(ෂාව සඳහා h ක/ßව (KPB) සමඟ සv ?nපයක N MBP  පwvසං1කරණය 
කරන ලHව එය අභà7තර කට)[ අමාතàාංශය (Ministry of Internal Affairs -MSW) බවට හැර6ණ. MBP n 

අැමvවරයා සහ එn උප අැමvවරැ7 ප1 ෙදනාෙග7 [7 ෙදෙනâෙò ඉAලා අ1oY බලාEමක 6ය. 1953 

ෙදසැYබW මාසෙ5 N ෙගාMAකා 0දහ1 කරන ල8. ඒ ෙවDවට 6මWශන ෙදපාWතෙY7[ෙ> පwධා0යා h ෙය+ෙසù 

ෙරාසැ71? (Jósef Rozański) Xරගත ෙකgණ. ආWπක අපහරණ සහ කඩාකíපA ?£Y වලට එෙරnව සට7 
ව8න 6ෙlෂ ෙකා/සම තහනY කර දමන ල8. 1955 ජනවාg මාසෙ5 N මධàම ක/ßව 6X7 “වැර8 සහ ෙද+ෂ” 

ෙහළා දැක ඒවාෙ5 Xය~ වැර8වලට වග?ව )EෙE, “ප(ෂයට ඉහ`7 තම7ව තබාග7නා ලද” ආර(ෂක 

ෙ1වය යැx √7H කළහ. MBP ඝාතකය7 ?nප ෙදෙන( අE අඩංæවට ගැ0ණ. එෙ1ම ය`E ආර(ෂක ෙ1වෙ5 
ෙ1වකය7 සංඛàාව අµ කරන ල8. 

 From Danuta Suchorowska, Wielka edukacja: Wspomienia wieznów politycznych PRL, 1945-1956 (A great education: Memoirs of 11

political prisoners in the People’s Republic of Poland, 1945-1956) (Warsaw: Agencja Omnipress, 1990).
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 ඒE සැබැ67 ෙY සමහර ෙවන1කY ෙබාරැවට මවා පාන ලද ඒවා hහ. 1955 N තවමE ෙJශපාලන 
Xරකරැව7 30,000 ( පමණ XSයහ. ඒ වසෙW ෙදවැ0 භාගෙ5 N, 1948 N 6ෙlෂ Ã◊ය2ෙල+ (Światło) 
කêඩායම( 6X7 අE අඩංæවට ගD ලැÑවා h nට} අැමv >ෙලාජ/යW1 ෙලෙචා6(1 (Włodzimierz 
Lechowicz) ෙò නµව ද?7නට හැ?6ය.  1949 වසර ෙත( ෙපාUSä)ෙර+ෙ> සාමාsකෙය( ෙලX7 XSන ලද 12

මාgය7 1fහA1? (Marian Spychalski) 1950 N අE අඩංæවට පEව, 1956 අෙíwA ද(වා  නµ ෙනාමැvව 
Xරබාරෙ5 XSෙ5ය. ෙJශපාලන මWදනෙ5 සැබෑ අµ ?£ම ද?7නට ලැෙබ7ෙ7 1956 N 6Xවැ0 ෙස+6ය2 ප(ෂ 

ෙකාංග∑සෙය7 පëව සහ ඒ කාලෙ5 N ම වාෙò XJධ ෙවන ෙබරෑ2 ෙò මරණෙය7 පëවx. ෙJශපාලන 

Xරකරැව7 1,500 ( පමණ Xරගතව XSයද, (ෂමාව( එn N 0ෙ>දනය ෙකරැÖ. දœවY ලැ∏ vÑණ සමහර 

fgස( }නරැEථාපනය ෙකgණ. ෙපwා?)ෙWටW ජනරාAවරයා සහ අáකරණ ඇමvවරයා යන ෙදෙදනාෙòම 
තන[රැ වලට අ⁄v7 අය පE කරන ල8. nට} ආර(ෂක උප අැමvවරයාව සහ පැවv අංක 10 

ෙදපාWතෙY7[ෙ> පwධා0යාව අE අඩංæවට ගැ0ණ. අභà7තර කට)[ අමාතàාංශය ෙවv7 එෙත( 

ෙමෙහයවන ලද XරෙගවAවල පාලනය අáකරණ අමාතàාංශය ෙවත පවරන ල8. ඇ[ළත සට7 වල පwvඵලය( 
වශෙය7 ආර(ෂක ආයතන ෙබාෙහාමයකට කළ )[ ෙJ ගැන වැට˜ම( ෙනාoය. ඉතාමE රහXගත 

හ\Aකාරය7 ඔ\7ෙò ෙ1වා ඉවE කරගEහ. ඒE ක©ෙම+පාය ෙවන1 hෙ5 නැත: ආර(ෂක ෙ1වය තවමE 

උන7Hෙව7 XSෙ5 ඒ ජනතාව ගැනමx, එෙ1ම XරෙගවA n1ව vÑෙê බාගය?7 පමණx. ෙතාර[රැ සපයන 
අය 34,000 ( XS පJධvෙ5 අµ ?£Y vÑණද දහ1 ගණ07 6මWශන තවමE XJධ ෙව/7 පැවvණ. වàාíත 

ෙලX7 පැවv Oෂණය Sක( අµ පgමාණය?7 ?©යාEමක oම පමණ( සරල ෙලX7 XJධ 6ය. එය එn 

පරමාWථය අE කරෙගන vÑÖ: ෙරsමයට වඩාEම ?©යාìÀ ෙලX7 එෙරn hව7 දහ1 ගණ07 /ය ෙගා1 

XSයහ, “ජනතාවෙò පwජාත7තÕවාදය ආර(ෂා කරන” අයට ලැෙබන ඉරණම âම(දැx යන පාඩම සමාජය 6X7 
ඉෙගන ෙගන vÑÖ. 

සැබෑ සමාජවාදය, නැVනL ෙත%රාගV මSදනය (1956-1981) 

 ෙප+ල7තෙ5 පwචêඩ ෙJශපාලනය සහ සමාජ කැළ‘ම?7 )[ “යකඩ සමාජවාදය” සාෙí(ෂ ෙලX7 

පැවvෙ5 ෙකS කාලය( [ළ පමÖ. මඟ එන UnA oY අDව ආර(ෂක ෙ1වෙ5 ක©ෙම+පායය7 ද යා7ත/7 

ෙවන1 hහ. ජනගහනය පාලනය ?£ම සඳහා ෙයාදාගE ආර(ෂක ආයතනය ද තවE අපwXJධව කට)[ 
කර7නට hහ. ඒ සමඟම ආර(ෂක හMදා එ8gවාN dතàාDÒල සහ පාතාල වàාපාර, කෙත+Uක පAUය, සහ 

6JවE කêඩායY ගැන ෙස+8Xය තවE දැF කළහ. 

 මහපාෙW පැවැEෙවන උJෙඝ+ෂණය( ෙමාෙහාතක දැDY Nම?7 6ëරැවා හgන ªදානම( ආර(ෂක 

යා7තÕණ වU7 ෙJශපාලකය7 බලාෙපාෙරාE[ hහ. ෙමය 1956 ∆0 මාසෙ5 ෙපා1නා7 (Poznań) n නැෙගනnර 
කඳ\ෙW ශØ/කය7 ගE ෙදවැ0 මහා කැරøAල කාලෙ5 N අාරYභ h “/කාව?. එම වැඩ වWජනය 0සා 

ආර(ෂක හMදා, ෙපාÀXය, සහ KBW  යන XයAල7ම }Hමයට පEව  XSයහ. පwාෙය+§කව සහ අxFයෙලාs 

දැ(ම අDව ද, ඒ වැඩ වWජනෙය7 පëව උJෙඝ+ෂකය7 දස දහ1 ගණන( සහභා≤ h ෙපළපාU ඇv o 
අන[රැව මහජන ෙගාඩනැ–U වලට ද පහර Nම ද?7නට ලැäණ. එක අත?7 සලකJN, ෙපා1නා7 කැරøAල 

යD 1945-1947 X6A )Jධෙ5 අවසාන පg=ෙŸදයx. උJෙඝ+ෂකය7 6X7 පළMෙව7 පහර ෙදD ලබන එකම 

අව1ථාව ද එය hෙ5ය. ප(ෂය මෘග ෙලX7 පwvචාර දැ(oය: “ජනතාවෙò ෙරsමයට එෙරnව ඔසවන ඕනෑම 
අත( කපා දමනවා,” යැx අගමැv 0ෙ>දනය කෙ•ය. )ද හMදාව )ද ටැං? සමඟ පාරට බැ1සහ. හැEතෑව( 

පමණ fgස( /ය §යහ. Xය ගණන( අE අඩංæවට ගැ0ණ. ෙපළපාU §ය HXY ගණන( උසා6 ඉ8gයට 

පM°වන ල8; ඒE ෙY UnA කාලෙ5 N 0âE h දœවY, 1956 ඔ(ෙත+බW මාසෙ5 N √7H ෙවන ලද, සාෙí(ෂ 

ෙලX7 MH hහ. 

 1956 ඔ(ෙත+බW 19-21 N පවEවන ලද, ෙප+ල7ත එ(සE කYකරැ ප(ෂෙ5 (PZPR) (නම ෙවන1 කරන 

ලද ෙකා/)012 ප(ෂය) මධàම ක/ßෙ> අට වැ0 ¨Wණ සාමාsක රø1oෙY N KBP  6ëරැවා හැර ආර(ෂක 

ෙ1වය MSW සමඟ එක[ කරන ල8. ආර(ෂක යා7තÕණෙ5 ෙ1වක සංඛàාව Xයයට 40 ?7 අµ hෙ5ය, එn 

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

collaborator. During the German occupation he worked inside the Polish government-in-exile in London while still belonging to the 
Communist Party counterespionage network. His boss was Marian Spychalski.
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ඉvg hෙ5 9,000 ( පමÖ. එෙ1ම Xය~ ෙතාර[රැ සපය7න7ෙග7 Xයයට 60 ( ද ෙ1වෙය7 ෙනරපා හgන 
ල8. කWමා7ත ඇ[ලත h ඊ0යා රøකවA කêඩායY ද යටපE කරන ල8. ඒ ෙවJN කරෙගන §ය 6මWශන 

වU7 බාගය( අEහැර දමන ල8. අවසාන ෙස+6ය2 උපෙJශකය7 ෙමා1ක> බලා §ය අතර ඔ\7 ෙවDවට 

ෙප+ල7තෙ5 0ල KBG කාWයාලය( fnßවන ල8. ආර(ෂා යා7තÕණය නැවත වර( 6පරමට ල( hෙ5ය. එn 
ෙබාෙහ+ කාඩWවරැ ෙනරපා හgන ල8. ඔ\7 අතර වැFෙය7ම XSෙ5 )ෙද> සYභවෙය7 )[ අයx. එx7 

තරැණ පරYපරාවට එයට ඇ[A ෙව7නට ඉඩකඩ සැලëÖ. මWදdය යා7තÕණය ද දැF ෙ1 කíපාH කරන ල8. 

එෙ1 නME, 1956 ඔ(ෙත+බW මාසෙ5 N නැවත බලයට පE h ෙගාMAකා ඇ[~ ප(ෂ නායකEවය ඒ මWදdය 

යා7තÕණෙ5 0ලධා£7ව නµ මඟට ෙගන යෑමට 6රැJධ hහ. එn පwvඵලය( වශෙය7 අපwXJධ නµ ?nපය( 
පමණ( පැවැEෙවන ල8. PZPR නායකය7  ෙපාHෙ> සැල?Aල( දැ(hෙ5 නැවතE කැඳව7නට XJධ 6ය හැ? 

h යා7තÕණය ?XH ෙලස?7 අ1ථා¤ ෙනා?£මx. 

 1957 ෙපබරවාg තරY MA කාලයක N, MSW  n පළM මහා රø1oෙY  N, ජWX 6චා (Jerzy Wicha) 
ඇමvවරයා (1ටාU7 ෙය+ජනා කළ පg8) “පංv අරගලය √වÛ ?£ම” යන මvය ඉතා වැර8 යැx තහ\රැ කර 

XSෙ5ය. ඒE අරගලය එ7න එ7නම රøFකA බැ67 වැF ෙව7ෙ7 යැx ද ?ය7නට ඔ¶ සමE hෙ5ය.  ෙY 13

ෙමාෙහාෙE පට7 ක©මෙ5 අවසානය ද(වා, ආර(ෂක ෙ1වය සහ PZPR ඇ[~ අෙනâE සං6ධාන, )ද හMදාව, 
ෙපwාපගැ7ඩා යා7තÕණය, 0තරම ෙමයාකාරෙය7 පර1පර ෙලස?7 කට)[ කළහ. 

 වසර 61සක 0හඬ, සංë7, සහ ෙහාI7 සං6ධානය කරන ලද වැඩ, ඉඳnටක වWජන සහ කරøU වU7 

සටහ7 oෙම7, මWදන ක©මෙ5 පදනම හැෙදන ල8. රහXගතව ඇ¶Y ක7 ෙදන සහ U)Y ¶වමාරැව 0යාමනය 

කරන තා(ෂණය ද සම–7, 6ශාල සංඛàාව?7 )[ ෙතාර[රැ සපයන අයෙò පJධvය ද ඒ වසර ගණනාව [ළ 
N පg¨Wණ කරන ලJෙJය. 1970 ගණ7 වල N නව ආර(ෂක ෙ1වය (Służba bezpieczeństwa -SB) 6X7 ආWπක 

ඉල(ක ෙවත 6ෙlෂ අවධානය ෙයාM කරන ලJෙJය. ඒE ඊට ක`7 පැවv ආර(ෂක ෙ1වාව7 ෙම7 ෙනාව, 

එn පwධාන අවධානය ෙයාM hෙ5 නව තා(ෂණය ෙයාදා ගැdම සහ 66ධ ආයතනවල ලාභදායක බව ගැනx. 
ෙ1වය කරන 1ථානෙ5 0Ãපාදනය ඇණ nôම 0සා ෙ1වකය7 තව HරටE අE අඩංæවට ගැDෙê නැත. ඒE 

අකාWය(ෂම කළමනාකරැව7 ඉවE ?£මට ප(ෂ සං6ධානෙය7 අපwXJධව Œඩනය( එAල \Ö. 1ටාU7 

)ගෙ5 N බලපාන ෙනාලද ඒE දැ7 ඉතාමE දැF අගය?7 )[ h බල?£ෙY ක©මය( MSW ස[ hෙ5ය: ගම7 
බලපතÕය( 0âE ?£ෙY අáකාරයx. (එය එක ගමනකට පමණ( වලංæ 6ය). ගම7 බලපතÕය( ලබා ගැdම 

සඳහා ෙබාෙහ+ ෙදෙන( සහාය ෙද7නට ඉ(මÖ7 එකඟ h 0සා, ආයතන, වàාපාර, සහ 6lව6දàාල ඇ[ළත 

XJධ ෙව7ෙ7 ෙමානවාදැx ?යා 66ධාකාර ÑJáමය ෙතාර[රැ එක[ කරග7නට MSW  ට හැ?යාව ලැäණ. 

ෙසෙම7 ඒE ක©මවEව, SB  6X7 පJධvය නැවත ෙගාඩනඟන ල8, වැF සංෙ>N යැx සැලෙකන (ෙÃතÕ  වල 
6ෙlෂෙය7ම. පAUයට එෙරn අරගලෙ5 N MSW 6X7 නව, 6ෙlෂඥ අංශය( 1962 ∆0 මාසෙ5 N fnßවන 

ල8. ඉ(මÖ7ම එn ෙ1වක සංඛàාව හාර ප7Xය ගණන( බවට පE6ය. 1960 ගණ7 Mල බාගෙ5 N, 

අáකා£7ෙò අවසරය ෙනාමැvව âරැස ඉ8?£ම ගැන නැEනY පAU ආර(ෂා කර7නට එ(ෙරා( h ජනතාවට 
?nප වතාව( ෙපාÀXය 6X7 පහර ෙදන ල8. උසා6ෙය7 H7 දœවY සාෙí(ෂ ෙලX7 අµ \වE, Xය ගණන( 

ජනතාවට බැට කෑහ, එෙ1ම ඊට වැF fgස( දඩ ෙගhහ. 

 1967 N, ඊශØාෙයA සහ ආරාä රටවA අතර පැවv ‘8න හෙ5 )Jධෙය7’ පëව “සෙය+01වාදයට” එෙරn 
අරගලය නව සටන බවට පE6ය. ෙY සටනට කැඳවන ලද 6ෙlෂ ආකාරය [ළ ෙJශපාලන, සමාජ, සහ 

ජාතà7තර යන vÕEව කාWයය( අඩංæ 6ය. එෙ1ම ආêµවට ජාvකවාN උ°ëම උJNපනය ?£ම සඳහා නව 

මාධàය( උවමනා o väණ. PZPR 0ලධා£7 ?nප ෙදෙන( ෙසමx2-6ෙර+{ අදහ1 සYපාදනය කර/7 ඒ [`7 

ආ8තමය7 පැEතකට කර තම තම7ෙò වෘE√ය තEවය7 8)° කරග7නා අරMÖ7 කට)[ කළහ. ෙY 
ෙසමx2-6ෙර+{ ෙමෙහ)ම 0සා 1968 මාW[ පැවv ¿ෂà 6ෙර+ධතා වàාපාරය ද අවනYÑවට පE ?£මට 

හැ?6ය. 66ධ }Jගලය7ට පහර ෙද7න යැx MSW 6X7 ෙතාර[රැ පg1ථාdය ප(ෂ සං6ධාන ෙවත ලබා ෙදන 

ල8. U.S.S.R. ෙම7ම  ෙප+ල7තෙ5 ආර(ෂක ෙ1 වය ද, “)ෙද>ව7 ෙනා මැv ෙසමx2-6ෙර+ධවාදය” සඳහා 
ප(ෂෙය7 සහ රජෙය7 යන ෙදෙක7ම පwවWධනය කර7නට මහා අDපwාණය( ෙදන ලJෙJය. (ෙහාෙලාෙක+12 

ෙවv7 ෙප+ල7තෙ5 පැවv 6ශාල )ෙද> පwජාව සැල?ය ෙනා)[ තරY අAපයකට පE කර vÑණ ද, 

ෙකා/)012 ෙරsමෙ5 ෙසමx2-6ෙර+ධවාදය පwවWධනය ?£ම fÖස ෙපාHෙ> ෙයදා ගැDෙ7 ඒ පද වහරx.) 
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 dv 6ෙර+{ සං6ධානය හැNෙY ෙබාෙහ+ වෑයY නැv කරන ලJෙJ SB 6X7 මහජන කêඩායY ඇ[ලතට 
gංගා ෙගන Xôමට සමEoම 0සx. ෙබාෙහ+ 6ට තරැණ වයෙ1 XS එවැ0 සං6ධානවල සාමාsකය7, එතැ7 

Xට ෙJශපාලන Xරකරැව7 අතර බ¶තරය බවට පE hහ. ෙබාෙහ+ සං6ධාන වලට XSෙ5 6X හතර( 

v1හය( පමණ සංඛàාව?7 )[ සාමාsකය7 පමÖ. 6Jව[7 ගැන දැF ෙස+8Xෙය7 XSන ල8. අවශà 
\වෙහාE, අáකා£7ෙò අවසරය ඇvව, )ෙර+පෙ5 0දහ1 ෙWFෙය+ව ෙහ+ ජාතà7තර මාධàය සමඟ හ\Aව 

කට)[ කරන අය ක\රැ7දැx ?යා හ 7වා ෙද7නට ආර(ෂක ෙ1වා වලට හැ?යාව පැවvණ. 1960 ගණ7 

}රාම එවැ0 පදනම( මත ¶දකලාව අE අඩංæවට ගැෙනන අව1ථා ද?7නට ලැäණ. එn N වැදගEම XJáය 

වDෙ5 ඉතා 6ශාල අDගා/ක රøස( XS, වෙය+වෘJධ රචකෙය( h ෙමA?ෙය+W වැ7ෙකා6= (Melchior 
Wankowicz) සYබ7ධෙය0. SB  6X7 ෙකා/)012වාN ලºáකය7 ගැන 6ෙlෂ ෙස+8Xෙය7 පë hහ. 

ෙටñා21?වාN7 ෙහ+ මාඕවාN7 Xරගත ?£Y ගැන සාෙí(ෂ වශෙය7 සමාජෙ5 වැF අවධානය( එAල ෙනාoය. 

ඒE එක වàvෙWකය( hෙ5 ෙ˘සැ( âෙරා7 (Jacek Kurón) සහ කැෙරාA ෙමාûසෙල>1? (Karol Modzielewski) 
සYබ7ධ XJáයx. රැ= (Ruch) වàාපාරය යැx හැI7ෙවන ලද dv 6ෙර+{ ෙJශපාලන කêඩායෙY හත`1 අට 

ෙදෙනâව 1970 N අE අඩංæවට ගැ0ණ. එn නායකය7ව වසර හත අටකට Xරගත කරන ල8—ඒ සාෙí(ෂව 

UnA යැx සැලෙකන ලද )ගයක N ය. 

 පwචêඩ මWදනය ෙයාදා ගැdම නැව[ෙ7 නැත. ෙගාMAකා බලයට පැ/ණ වසරකට පëව, 1956 N ෙවනස 

ෙගන ඒමට සැල?ය )[ “/කාවක 0යැෙළන ලද සvපතා }වEපත ‘සරලවම’ (Po prostu) වසා  දැ±ම ගැන 

6ෙර+ධය ද(ව7නට තරැණ fgස( ඉ8gපE h 6ට, HXY ගණන( æSබැට වලට ල( h අතර දහ ෙදෙන( 

Xරගත කරන ල8. 1968 මාW[ මාසෙ5 N වැඩ වWජන සහ ෙපළපාU බ¶ල ෙලX7 පැvර පැවvණ. ඒ උJෙඝ+ෂණ 

මහE මෘග ෙලස?7 කඩා දමන ල8. 2,700 ක ජනතාව( අE අඩංæවට ගැ0ණ. එn N 66ධ ආකාරෙ5 ෙච+දනා 
වU7 1,000 ( උසා6යට ඉ8gපE කරන ල8. HXY ගණන( වසර හතර පහ( තරY 8ග Xර දœවY ලදහ. Xය 

ගණ07 fgස( “ය` }¶° ?£ම” සඳහා බලහEකාරෙය7 හMදාවට බඳවා ගD ලැ∏ය. 

 ශØ/කය7 6X7 පැවැEh ෙපළපාU ෙවන1 ෙවන1 පwvඵල ඇv කෙ•ය. 1970 ෙදසැYබW මාසෙ5 N බාAS( 
M¶Hබඩ නගරවල පැවv ඒවා අවාසනාව7ත ෙලX7 0මා 6ය. 6ෙlෂ ෙපාU1 කාêඩ väය N, අáකා£7 6X7 

වසර දාහතරකට ෙපර ෙපා1න7 n කළා ෙම7 )ද හMදාව කැඳවන ල8. 0ල දEත ?යාපාන ෙලX7, හත`1 

ප1 ෙදෙන( /ය §යහ. ෙපාÀXය දහ1 ගණනක fgසකට æS බැට H7හ. ෙබාෙහ+ 6ට එය XJධ hෙ5 ෙපාU1 
1ථානය ඇ[ළත N ය. ෙදපැEෙE ෙíU ගැ; XSන ෙපාU1 0ලධා£7 ෙපා⁄ වU7 ඔ\නට පහර ෙදන, 

“ෙසෟඛàයට යන මාWගය” 8ෙò ෙ1වකය7 යා )[ hහ. ඒE ෙදසැYබW XJ{7 වU7 අන[රැව කාලෙ5 පැවv 

වාතාවරණය අDව ය/7 අáකා£7 6X7 ?Xෙව( නµ මඟට ෙගන §ෙ5 නැත. අE අඩංæවට ගE අයව ඒ 

මාසෙ5 N ෙගාMAකා තන[ෙර7 ඉවEව §ය පëව 0දහ1 කරන ල8. කWමා7ත (ෙÃතÕෙ5 වැඩ වWජන 
නායකය7ව 66ධාකාර äය හා තWජනය වලට ල( කරන ල8. 

 1976 N නගර ?nපයක හටගE සාෙí(ෂ ෙලX7 ෙකS වැඩ වWජන වල N, අáකා£7 6X7 6ෙlෂ 

ෙපාU1 කාêඩ වලට අ6 ආ)ධ ෙයාදා ගැdම තහනY කරන ල8. ඒE ඒ පwvපEvය ඝාතන ?nපය( XHoම 
වළ(ව7නට සමE ෙනාoය. දළ වශෙය7 1,000 ( පමණ fgස( අE අඩංæවට ගැ0ණ. හාර ප7Xයයකට දඩ 

0යම hහ. HXY ?nපයකට Xර දœවY ලැäණ. 

 අන[රැව එන නµ 6භාග යD ෙච+දනා ලැy ෙ1වකය7ෙò, තරැණ අයෙò, එෙරn වන 6Jව[7ෙò ප\A 
අතර ය` සබඳතා හටගැෙනන අව1ථාව( hෙ5ය. ඒ 0සා ÑJáමE පwජාව අතර 6ශාල මාDÍය-අx√7 f`බඳ 

වàාපාරය( හට ගැ0ණ. එx7 ඇv h තවE පwvඵලය( hෙ5—1947 N PSL  තහනY කරන ලද පëව පwථම 

වතාවට—සැල?ය )[ ෙලX7 කYකරැව7ෙò ආර(ෂක ක/ßව (Workers’ Defense  Committee  -KOR), සහ 

මාDÍය සහ X6A අx√7 ආර(ෂාව සඳහා වàාපාරය (Movement for the Defense of Human and Civil Rights 
-ROPCIO) යන සං6ධානාEම 6රැ Jධ ප(ෂ කêඩා යY än oමx. ෙY නව තEවය හMෙ> අáකා£7ට 

ක©ෙම+පා¤ය ෙලX7 ෙත+රාගැdම( කර7නට XJධ 6ණ. ෙp[ ගණනාව( 0සා, ෙරsමය එ7න එ7නම  

Mලàාධාර සඳහා බටnර මත යැŒම යන ෙp[ව එn පwධාන ෙලX7 පැවvණ, එෙ1ම රට ඇ[ලත කඩංම2ßව( 
කළෙහාE ජාතà7තර අලාභ XJධ 6ය හැ?යාව හMෙ> ආêµව 6X7 ඒ ෙවDවට ngහැරය උපාය මාWගය( 

ෙලXට ෙයාදා ග7නා ල8. ඒවා නY, (දêඩ dv සංග∑හය යටෙE ඉඩ ලැෙබන) පැය හත`1 අටක කාලය( ස±ප 

ෙස+8Xය fÖස ජනතාව රඳවා ගැdම, රø?යා වU7 ජනතාව ෙනරපා හැ£ම, මෙන+6දàාEමක Œඩනය භා6තය, 
ෙකාf කරන උපකරණ රජයට පවරා ගැdම, සහ ගම7 බලපතÕ පwv(ෙÃප ?£මx. SB 6X7 ඉතා ඉ(මÖ7 
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ඒජ7තවරැ 6ශාල සංඛàාව( XSන පJධvය( ෙගාඩ නඟන ල8. 6රැJධ පැEෙE බලපෑY කWමා7ත (ෙÃතÕය 
ෙවත ද පැvර යා6 යැx äයට ද(වන ලද පwvචාරය( ෙලX7 1979 N ආWπකෙ5 ආර(ෂාව සඳහා h 6ෙlෂ 

ෙදපාWතෙY7[ව නැවත ?©යාEමක කෙ•ය. 

 ෙY ෙගාඩනැèY වU7 NWඝ කාÀන පwvඵල ?Xව( XH ෙනාoය. 1980 ගණ7 මැද N නව වැඩ වWජන 
ගණනාව( පට7 ගැ0ණ. දැF මතවාN7 තවමE ප(ෂෙ5 ඉහළ තන[රැ අAලා ෙගන XSයහ. ඒE වැඩ වWජන 

බලය ෙයාදවා පාගා දැ±මට ගත )[ √රණවල වග·ම ?Xෙව( ෙනාගEහ. ෙකෙ1 \වද, කYහA Xය ගණන( 

අAලා ෙගන XSන Xය දහ1 ගණනක වැඩ වWජකය7ට M¶ණ ෙද7නට කැමv ෙහ+ ඊට අවශà හMදා 

පwමාණවE තර/7 නැතැx 1980 අෙග+1[ 28 වැ0දා PZPR ෙපාUSä)ෙර+ රø1oමක N ෙප7DY කරන ල8. 1956, 
1970, සහ 1976 N ෙම7 ෙනාව, ෙY අව1ථාෙ> N,  වැඩ වWජකය7 6X7 ෙ˘සැ( âෙරා7 ෙò උපෙJශය: 

“ප(ෂෙ5 ක/ß කැ¡ම පමණ( කර7න එපා, ඔෙºම ඒවා සං6ධානය කරග7න,” ය7න f`පැද vÑÖ. 

 කU7 වසර වල N ෙ1 ම, ෙල( වැෙල7සා (Lech Wałęsa) ෙò ‘සහෙය+≤තා වෘE√ ය ස/vය’ 
සYබ7ධෙය7ද ඒ ක©ෙම+පායයම ආêµව 6X7 භා6තා කරන ල8. ඇ[ළත ෙබNY ඇv කර/7, ක©මෙය7 එය 

PZPR  පාලනය යටතට ෙගන ඒම අරMණ hෙ5ය. එම උපාය 1940 ගණ7 වල N ජා vක එ(සE ෙපරMණ 

ෙවDෙව7 ෙයාදා ග7නා ලJදx. 1980 ඔ(ෙත+බW මාසෙ5 N “)Jධමය තEවය(” (stan wojenny) සඳහා මාෂA 

dvය පනව7නට MSW සහ )ද හMදාව ªදානY hහ. ‘සහෙය+≤තා වෘE√ය ස/vය’ ඇ[ලට ක©මවE ෙලX7 
gංගා ග7නට MSW සමE 6ය. ඊ ළඟ §Yහානෙ5 N ෙවාෙස+> n පමණ( ෙතාර[රැ සපයන අය 2,400 කට වැF 

සංඛàාව( XSයහ. වෘE√ය ස/vෙ5 පwvචාරය දැන ගැdම සඳහා âඩා පgමාණෙ5 ගැßY මාලාව( අEහදා 

බැÀය. ?XE ෙච+දනාව( නැvව එn සාමාsකය7ව පැය හත`1 අටක කාලය( අE අඩංæෙ> තැ∏ය. ඔ\7 

XS මහජන ෙගාඩනැ–U වU7 ඔ\7 බලාEමකව ඉවE කළහ. 1981 ෙපබරවාg ෙවJN අE අඩංæවට ගත )[ 
}Jගලය7ෙò නාමාවU සක1 කරෙගන vÑÖ. ඔ\7ෙò පැ/˝ම සඳහා XරෙගවA ªදාන/7 පැවvණ. ඒE 

PZPR  නායකEවය 8§7 8ගටම ngහැර සහ âලí}  කරන කට)[ වU7 පමණ( සෑ˜මට පE hහ. 1981 

මාW[ මාසෙ5 N äûෙගාÃ2 (Bydgoszcz) n X6A ඇ Y ඇඳගE ෙපාU1 0ලධා£7 6X7 වෘE√ය ස/v 
සාමාsකය7ට පහර Nම වැ0 ෙJ XJධ \Ö. එෙත( සාමාක± ෙලස?7 XS ෙප+ල7ත ආර(ෂක ෙ1වයට අමතර 

ෙ1නා ලැäණ. 1980 වැඩ වWජන වU7 පëව, ජWම7 රහ1 ෙපාÀXය h 1ටාX, ෙමෙහ)Y කêඩායම( 

ෙවාෙස+> n fnßවන ල8.  KGB  සYබ7{කරණෙය 7 )[ව පwජා ත7තÕවාN 6රැJධ ප(ෂයට එෙරnව 14

නැෙගනnර කඳ\ෙW ආර(ෂක ෙ1වා සමඟ හ\Aව කට)[ ?£ම වසර ගණනාව( v1ෙ1 පැවvය ද, එය 

1ථාfතය අ¨රැ XJáය( hෙ5ය. 

 ෙY තEවය 1981 ෙදසැYබW MA කාලය ද(වා පැවvෙ5ය. එ6ට සහෙය+≤තාවෙ5 බලය 6භාග කර 

බැÀමට, ෙපාÀXෙ5 තÕ1තවාදය මැඬÀෙY ඒකකය 6X7 ෙවාෙස+> n §0 0වන හMදාෙ> වැඩ වWජනය( කඩා 
දැ±ය. 8න දහයකට පëව, ෙදසැYබW 13 වැ0දා n/8gෙ5 N ෙප+ල7තය [ළ මාෂA dvය පැනoය. 

“>0ධමය තVවය,” මSදනය ෙපාc බවට පV JKෙL වෑයම 

 }Hම සහගත 0රවදàතාවය?7 )[ව ªදානY කරන ලද 6ශාල පgමාණෙ5 ෙපාU1 සහ හMදාමය 

ෙමෙහ)Y අන[රැව පට7 ගැ0ණ. ෙසාAදාHව7 70,000 කට වැFෙය7, ෙපාU1 0ලධා£7 30,000 (, සහ )ද 

ටැං? 1,750 (, සහ අ6ගE }Jගලය7 ෙගන යන රථ 1,900 (, සහ ටñ( සහ ෙම+ටW රථ 9,000 (, æව7 යානා 
සහ ෙහUෙකාíටW කêඩායම( සම–7 ඔ\7 ?©යාකා£ hහ. හMදා බ¶ලව XSෙ5 පwධාන නගර වල සහ 

කWමා7ත ෙ(7Úය කරෙගනx. වැඩ වWජන නවEවා දැ±මE, ‘සහෙය+≤තා’ ෙවv7 පwvචාරය( අවශà ෙනාෙවන 

ෙ1 ජනගහනෙ5 ෛධWයය ඉවE කර දැ±ම සඳහා රෙ2 එ8ෙනදා ¥6තය අඩපණ කර දැ±ම ඔ\7ෙò කාWය 

භාරය 6ය. Hරකතන වයW ෙපාටවA කපා දමන ල8. එx7 §ල7රථ කැඳoමට ෙනාහැ? hෙය7 මරණ 
ගණනාව( XJධ 6ය. මාxY සහ ෙපwටA ෙෂû වසා දැ/ණ. එක තැනක Xට තවE තැනකට යාමට අවසර පE 

අවශà 6ය. දැF ෙලX7 ඇIg dvය පැන6ණ. පg¨Wණ වාරණය බලාEමක 6ය. සැල1ෙY කාWය(ෂම බව 

ඔí} කර/7, 8න දහයකට පëව වැඩ වWජන සහ ෙපළපාU නැවvණ. දාහතර ෙදෙන( මරා දැ/ණ. හාර 

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

Hungary, but it had fewer agents there than in Poland.
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ප7Xය ගණන( [වාල ලEහ. වැඩ වWජකය7 4,000 පමණ අE අඩංæවට ග7නා ල8. නEතA සමෙ5 N පට7 
ගE පළM නµ වාරෙ5 N, වසර [න( Xට පහ( ද(වා කාලය( (සමහර අයට වසර දහය( තරY NWඝ 

කාලය() Xර දœවY ලැäÖ. ෙච+දනා ලැy XයAල7වම 60lචය කරන ලJෙJ 6ෙlෂ හMදා උසා6 වU0. 

“මාෂA dvෙ5 ඕනෑම උAලංඝනය(” නැවEoම සහ ඒ සඳහා දœවY ?£ම බාරව XSෙ5 ඔ\7ය. ෙස+6ය2 
ෙJශෙ5, නැෙගනnර ජWම0ෙ5, සහ ෙචෙකා1ෙල+වැ?යාෙ> හMදා ෙY කාලය }රාම )ද ªදාන/7 XSෙ5 වැඩ 

වWජන සහ ෙපළපාU ෙප+ල7ත හMදාවට මැඬගත ෙනාහැ? මහා කැරøAල( බවට පE \වෙහාE ඇ[A 6ය 

හැ? ªදානම?0. 

 මWදනෙ5 ෙදවැ0 ෙකාටස සම76ත hෙ5 Xය~ 6රැJධ පා(tක සහ ‘සහෙය+≤තා’ සට7කා±7 Xරගත 
?£ෙම0. එය ෙදසැYබW 12-13 මැ8යY රාvÕයට මඳ( කU7 පට7 ගැ0ණ. 8න ?nපයක N, සරල පgපාලන 

√රණය?7, පwධාන නගර වලට එfටත h රøඳ\Y මධà1ථාන හත`1 නවයක 5,000 ක ජනතාව( අE 

අඩංæෙ> පEhහ. එn ΩUක අරMණ hෙ5 වෘE√ය ස/vය අඩපණ කර එn නායකය7 ෙවDවට SB 
හ\Aකාරය7 පE ?£මx. මාස ෙදාළහ( v1ෙ1 පැවv අE අඩංæෙ> තැ∏ෙY ක©ෙම+පාය Xරගත කරනවාට 

වඩා දැF බැ67 අµ h ආකාරය( ෙම7 ෙපd §ය අතර, මෙp1තÕාEවරැ ෙහ+ නµ අවශà ෙනාh 0සා එය 

ඉතාමE පහëෙව7 ?£මට ද හැ?යාව ලැÑÖ. ඒ අE අඩංæෙ> තැෙබන, Xරගත වන, සහ දœවY ලැෙබන අය 
ෙවDෙව7 ΩUක වශෙය7 SB 6X7 “තහනY ක©ම” (ශා£gක වධnංසා) භා6තා කෙ• නැත. ඒ ෙවDවට හMදාව 

6X7 සහාය සපයන “කැමv කරවා ග7නා ක©මෙ>ද” වU7 ඔ\7 සෑ˜මට පE hහ. එෙ1ම හ\Aකාරය7 වැF 

වැFෙය7 බඳවා ගැdමටE සහ fටරටට සංක©මණය oම සඳහා සට7කා±7ව ෙපාළඹවන වෑයY වලටE, ෙබාෙහ+ 

6ට ඔ\7ෙò ප\Aවල අයෙග7 කíපY ග7නා තWජනෙය7, කට)[ කළහ. 

 1981 ඔ(ෙත+බW 18 වැ0දා PZPR n පළM ෙAකY හැSයට වැඩ බාර ෙගන (ක`7 පැවv අගමැv සහ 

ආර(ෂක ඇමv පද6 ද තබාෙගන) XS ජනරාA ෙවාxෙච( යරැෙසA1? (Wojciech Jaruzelski) ට ප(ෂෙ5 දැF 

අ7තවාN මතවාද සමඟ ගැෙට7නට XJධ 6ය. ඔ\7 අතර කWමා7ත වල XS ප(ෂ කාඩW, )ද හMදා 
0ලධා£7, සහ 6ශØාම ලE MSW 0ලධා£7 XSයහ. ඔ\නට පහර ෙද7නට ?Xෙව( XSෙ5 නැv \වද, ෙY අය 

6X7 1වයං ආර(ෂාව සඳහා කêඩායම( fnßවා ෙගන vÑÖ. රඳවා ඇv අයව නµ මඟට ෙගනැ6E, මරණ 

දœවම පවා ඇ[ලE, දැF දœවY 8ය )[ යැx ඔ\7 ?යා XSයහ. ෙY දැF මතවාN7ට අවශà hෙ5 Oෂණය 
ෙපාH බවට පE ?£මx. මරණ දœවම( ෙනාමැv ෙපාHෙ> පවvන මWදනය f`ගත ෙනාහැ? UnA බව( යැx 

ඔ\7 සැලÒහ. ‘සහෙය+≤තා’ වàාපාරයට එෙරnව කලහකා£ ෙපwාපගැ7ඩා ෙමෙහ)ම( ෙගන §යE, දැF 

මතවාN7 උJයාචනය කළ ක©මෙ>ද භා6තය පwv(ෙÃප කර7නට ප(ෂ නායකය7 √රණය කළහ. 1ටාU7වාN 

ක©මෙ>දෙය7 සමාජ පwvෙර+ධය පාගා දමනවාට වඩා, ඔ\7 “ෙනාස7ë7 තEවය අµ කර7නට’ √රණය කළහ. 
පwvපEvය එය hවE, 1982 මැx 1 සහ 3 [ළ N පැවv ‘සහෙය+≤තා’ ෙපළපාU මැඬල7නට අáකා£7 බලාEමක 

බලය ෙයද hහ. එය 1791 වàව1ථාෙ> සංවEසරය සමරන සාYපwදාxක උෙළල( hෙ5ය. එෙ1ම 1980 ගඩැ71( 

§6ëෙY සංවEසරය h 1982 අෙග+1[ 31 වැ0දා ද එෙලසම කට)[ කරන ල8. දහ1 ගණනක ජනතාව( අE 
අඩංæවට ගැ0ණ. Xය ගණන( නµ මඟට ෙගන §යහ. හය ෙදෙන( මරා දැ/ණ. ෙY මහජන නµ වල N, 

පාතාල සහෙය+≤තා කêඩායෙY සමහර නායකය7 වසර පහ( ද(වා කාලයකට Xරගත වන දœවY ලැyහ. 

1982 ෙදසැYබW මාසෙ5 N රøඳ\Y මධà1ථාන වසා දැΩ පëව මාෂA dv 0ල වශෙය7 1983 ∆U 22 වැ0දා 
ඉවE කරන ල8. ඒ ෙවJN ෙJශපාලන Xරකරැව7 1,000 ( පමණ පාතාල වෘE√ය ස/v කට)[, පාතාල M:ණ 

කට)[, සහ තහනY කරන ලද සාnතà සහ ෙපාත පත ෙබදා හැ£ම ෙවDෙව7 සඳහා Xරගතව XSයහ. සමහර 

6ට ඔ\7 Xරගත කරන ලJෙJ Xරකරැව7 ෙවDෙව7 MදA එක[ ?£ම ෙp[ෙව0. අáකා£7 6X7 ෙබාෙහ+ 

fgස( ඔ\7ෙò රø?යා වU7 පහ කරන ල8. 1981 ෙදසැYබW මාසෙ5 N දහ1 ගණනක වැඩ වWජකය7 එx7 
H( 67ඳහ. 6ෙlෂෙය7ම මාධàෙ>N7ව “සහvක ?£ෙY ?©යාවUය” අDව අAලා ගැ0ණ— M~ වශෙය7 

දහසකට වැF fgසකට රø?යා අn/ hහ. 

 1981 ෙදසැYබW 13 වැ0දාට පëව එන පළM සv ?nපය හැෙර7නට, ෙප+ල7තය නැවතE කU7 
1949-1956 කාලය සමඟ සස7ඳනය කළ හැ? තර/7 h මWදdය )ගය( අEHßෙ> නැත. රහ1 ෙ1වා භාෂාෙ> 

“ෙනාමඟ යවන ෙතාර[රැ පැvරoම සහ 6(tíත කරoම” යDෙව7 හැI7ෙවන නව ක©ම ?nපය( ආර(ෂක 

යා7තÕණය 6X7 භා6තා කරන ල8. එය 1970 ගණ7 වල N අභà7තර කට)[ අමාතàාංශය 6X7 හතරවැ0 
ෙදපාWතෙY7[ෙ> 1වායEත D කêඩායම සහ ෙබාෙහ+ පg1ථාdය ශාඛා ද ඒ වන 6ටE ෙයාදා ග7නා ලද ක©ම 

hහ. 1981 ෙත( ෙY නව ෙදපාWතෙY7[ව පAUය සහ ඒ සමාන සං6ධාන ෙවත පමණ( අවධානය ෙයාM 
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කළහ. මාෂA dvය පැනoමE සමඟ එn ?©යාකා£Eවය }~A hෙ5 ‘සහෙය+≤තා’ ස/vය ද එයට එක[ වන 
ෙලසටx. වෘE√ය ස/vෙ5 ෙJපල වලට පහර NY ගණනාව( XH 6ය. D  කêඩායම 6X7 වෘE√ය ස/v 

ෙගාඩනැ–U }~1සා දැΩහ. ෙම+ටW රථ §0 තැyහ, ‘සහෙය+≤තා’ සට7කා±7ට ශා£gක æS බැට H7හ. මරණ 

තWජන යැhහ. ෙබාරැ පාතාල පwවෘEv පතÕ සහ ෙබාරැ පvÕකා ෙබ‚හ. ?nප 6ටක N ඔ\7 678තය7 
පැහැරෙගන ෙගා1 මE:වà සහ බාäS)ෙWට මහE මාතÕා වU7 N ඔ\7ව පëව මහමඟ අසල අEහැර දමා 

§යහ. ?nප ෙදෙන( æS බැට කා /ය §යහ. ඒ අතර 1983 N ෙපාU1 1ථානයක N මරා දැΩ ෙජෙගාW1 

fwෙස/( (Grzegorz Przemyk) නමැv පාසැA යන වයෙ1 fg/ දරැෙව( ද hෙ5ය. 

 ෙY ආකාරෙ5 XJ{7 අතර ëපwXJධ hව( හැSයට සැලෙක7ෙ7 D  කêඩායෙY 0ලධා£7 6X7 1984 
ඔ(ෙත+බW 19 වැ0දා ජWX ෙපාŒ⁄1ෙක+ (Jerzy Popieluszko) fය[මා මරා දැ±මx. ෙY XJ{7වල 0ල වාWතාව 

අDව, ඝාතකය7 ඔ\7ෙò ඉහළ තන[රැ ෙහාබවන ලද අයෙò අDදැDම( ෙනාමැvව, ත0වම කට)[ කළහ. 

ෙY කතාව ?Xෙ1Eම 6ය ෙනාහැ?x. ම7ද, ආර(ෂක ක©මය ඉතා ත87 පාලනය h අතර වැදගE ?©යාව( 
සඳහා අමාතàාංශය 6X7 අ0වාWෙය7ම ෙකාළ සංඥාව( 8ය )[ oමx. ෙY XJáය ගැන අවසානෙ5 MSW 6X7 

වරදකරැව7 නµ මඟට ෙගන ෙගා1 දœවY කළහ. නME, පැ6Jද7 ඝාතනය කරන ලද සහ ‘සහෙය+≤තා’ 

ස/vෙ5 ජනතාව සYබ7ධ තවE XJ{7 ?nපය( සඳහා ?XH දœවම( ෙනාලැÑÖ. ජනගහනය දැ(h 
පwvචාරෙය7 අෙය( තEවය ම07ෙ7 ද, ෙY කට)[ වU7 ඔ\7ෙò පwධාන අරMණ ඉÃට ෙනා\Ö. එනY, 

ෙත+රාගE කêඩායY අතර äය පැvරoමx. ඒ ෙවDවට ෙරsමයට එෙරn hව7 තව තවE අáÃඨාන සහගත 

ව7නට පට7 ගEහ. 

 මාෂA dvෙ5 පළM දව1 වල පැවv පwචêඩ ගැßY සහ 1982-83 සම1ත ෙලස?7 පැවv මWදනය 
සටහ7 ෙව7ෙ7 තවE ;මාසnත h මWදනෙය0. වසර ?nපය( පමණ( Xරගත oෙY අවදානමට M¶ණ ෙදන 

බව පාතාල සට7කා±7 දැන XSයහ. එෙ1ම 0ර7තරෙය7 ෙJශපාලන Xරකරැව7 සඳහා (ෂමාව පwදානය 

ෙකgණ. එn පgණාමෙ5 ෙY අවáය ෙවJN, ක©මය එn 1ටාU7වාN පwභවෙය7 ෙබාෙහ+ Hරක පැවvණ. 

සට' 8රාමෙT Dට යටV dම දeවා, නැතෙහාV ffකඩ h ආjkව (1986-1989) 

  ෙස+6ය2 )0යනෙ5 ෙපෙර1ෙටñාxකා (perestroika) සහ òලා1ෙනා12 (glasnost) බලපෑම යටෙE සහ 

ෙප+ල7ත ආWπකය 0pචලනය oම 0සා, ජනරාA යරැෙසA1? (Jaruzelski) ෙò කêඩායම සම§ය සඳහා âමන 
ෙහ+ 6රැJධ ප(ෂ සමඟ එක[ ෙව7නට වෑයY ?£ම 1986 වසර අග N පැවv තEවයx. ෙY වෑයමට ක`7 

සැල?ය )[ තරම?7 මWදනය අµව väණ. 1986 සැíතැYබW 11 වැ0දා අභà7තර කට)[ ඇමv ජනරාA 

ෙස1වාù ?1චා( (Czesław Kiszczak), ඉvgව XSන ෙJශපාලන Xරකරැව7 225 ෙදෙනâ 0දහ1 කරන ලද බව 

0ෙ>දනය කෙ•ය. අවම දœවY ම2ටම( පවEවාෙගන යෑම fÖස ඕනෑම තහනY කරන ලද සං6ධානයක ෙහ+ 
පාතාල පwකාශනය( සඳහා සහභා≤ ෙව7ෙ7 ද එයට දඩය( ෙහ+ 0වාස අඩ1Xය ෙහ+ අවම රøකවA ඇv 

1ථානයක රඳවන බව √7H ෙකgණ. ෙY මWදනය එයාකාරෙය7 1976-1980 ගණ7 වල N පැවv මWදනය හා 

සමාන hෙ5 එක වැදගE ෙවනස( ඇvවx: දැ7 ආêµවට ගැෙට7නට XJධ hෙ5 Xය ගණනක සට7කා±7 
සමඟ ෙනාව දස දහ1 ගණනක සට7කා±7 සමඟx. 1988 වසර Mල N, පwථම වැඩ වWජන රøAෙල7 පëව, 

මWදන නැවතE ඉහළ §ෙ5ය. ඒE අෙග+1[ 16 වැ0දා ‘සහෙය+≤තා’ ස/vය සමඟ සාක=ඡා ඇරෙඹන බව 

0ෙ>දනය කරන ල8. 

 ආර(ෂක හMදා ෙ1වකය7 ෙY නව f`ෙවE 0සා ඉ=ඡාභංගEවයට පEව XSයද ඔ\7 ෙබාෙහාමය 

¿(ෂණය?7 )[ව කට)[ කළහ. එෙ1 නMH, ඔ\7 අතෙර7 සමහර ෙදෙන( එකඟතාවයකට එළ‘ම 

නවEව7නට කට)[ කරන ලදැx Xvය හැ?x. 1989 ජනවාg මාසෙ5 N ‘සහෙය+≤තා’ අාග/ක අංශෙ5 

පg1ථාන ම2ටමක ෙ1වය කළ පැ6Jද7 ෙදෙදෙන(ව මරා දැ/ණ. ෙමය සරල අපරාධය ?©යාව( ද නැEනY D 
කêඩායෙY වැඩ( දැx ය7න තවමE පැහැ8U නැත. 

 1989 ∆0 4 මැvවරණෙය7 පëව සහ තෙද+1 මැෙසා6ෙය21? (Tadeuz Mazowiecki) ෙò ආêµව 

fnßoෙම7 පëව, “බල අමාතàාංශ” (අභà7තර කට)[ සහ ආර(ෂක) පාලනය 8ගටම ක`7 පwධාd7 
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යටෙEම පැවvණ. 1990 අෙíwA 6 වැ0දා SB 6ëරැවා හැර ඒ ෙවDවට රාජà රøකවරණය සඳහා ä)ෙර+ව (Bureau 
for State Protection -UOP) 1ථාfත 6ය. 

 ජාතà7තර dvය( ෙහ+ ඔ\7ෙòම වàව1ථාව( ෙවත ෙගෟරවය( දැ(hෙ5 නැvකම 0සා ෙප+ල7තෙ5 

ෙකා/)012 ක©මය ?X 6ෙටක dතàාDÒල ෙහ+ dvමය පදනම?7 )[ hවා යැx ?ය7නට ඔ\නට ෙනාහැ? 
hෙ5ය. 1944-1956 N උපත ලැy දා Xටම අපරාධමය ආ1πතàය( හැSයට පැවv එය හැම 6ටම 6ශාල 

පgමාණෙය7 මෘග බලය (හMදා බලය ද ඇ[~ව) ෙයාදා ග7නට ªදාන/7 XSය?. 

ෙත%රාගV ආlmත ගn'ථ නාමාවpය 

 ‘වàව1ථාදායක වග·ම සඳහා h ෙකා/සම’ ෙවDෙව7 කරන ලද මෙò }රාෙAඛන කට)[ මත ඉහත 

පg=ෙŸදය 6ශාල වශෙය7 පදනY ෙවx. එn N 6ෙlෂෙය7ම 1980-1982 අ\රැH f`බඳව තවමE රහXගත 

ෙලස පවvන ෙබාෙහ+ UfෙගාD ෙවතට ෙයාMoමට මට ඉඩ( පෑ8ණ. මෑත කාලයක N 6වෘත කරන ලද අදාළ 
ෙස+6ය2 }රාෙAඛනාගාර 0සා පwකාශනය h වඩාEම සY¨Wණ කෘv ගැන ලැx1[ව( පහත දැ(ෙ>. 
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20 මධ%ම සහ ()ෙකාන .ග 0ෙර2පය 

	 කැෙර% බාෙටාෙස* 

“අපනයනය” කළ 9ෂණය? 

 මධ-ම .ෙර/පය ග3 කළ, .6ධය* ස7බ8ධෙය8 අෙය* හැම ;ටම <ෂණය ගැන @Aය .BC, එය ෙ7 

@යවෙF පළG බාගෙH වඩා3ම අවධාරණය කරන ල6දC. ෙ7 MN පOෙ6ශෙH හටග3 ෙදවැQ ෙල/ක .6ධය, 

ජනරා% Sඩ8ෙඩ/T (Ludendorff) ෙW “සමFත .6ධය” ඉමහ3 ෙලස\8 අ]බවා ^ෙHය. Nෙග% ඇෙබ8`a 
(Miguel Abensour) “මරණය පOජාත8තbවාcයකරණය” යැC ;Fතර කරන ල6දා dව, ස7eaණෙය8 Bර8 කර 

දැfම .6ධෙH අවශ-ම අංගය* හැhයට අදහF iෙම8 එය එතැ8 පට8 ල*ෂ @ය ගණනක ජනගහනයකට 

බලපාන ලj. නාk@ 7ෙ%lඡවාදය සමFත ජනගහනය* ෙවත බලපෑෙo ;ෙpෂෙය8ම .ෙදoව8ව Bර8 \qම 
හරහාය. ද3ත ;@8 මනා ෙලස ෙමය පැහැjr කර ද*වC: ෙප/ල8තෙH හGදාෙo Nය ^යt8 සංඛ-ාව 320,000 

* d අතර @;% ජනතාව Nrයන 5.5 * Nය ^යහ; හංෙW{යාෙo හGදාෙo Nය ^ය සංඛ-ාව 140,000 * d 

අතර @;% වැ@ය8 300,000 කට වැ~ සංඛ-ාව* Nය ^යහ; ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo @;% වැ@ය8 GÄ 

එකBෙව8 @යයට 80-90 3 Nය ^යt8 අතර dහ. 

 ඒ3 .6ධෙH මහා <ෂණය ජaම8 පරාජෙය8 ප`ව අවස8 dෙH නැත. ෙකාN.QFk ෙරÖමෙH සට8 

වjන ආයතනය d රB හGදාෙo පැNáම3 සමඟ, ජනගහනය “ජාAක â6ධ \qමට” හ` dහ. එය ෙ7 MN 

පOෙ6ශෙH `;ෙpä d ;jය\8 @6ධ dෙHය. ෙ7 ෙමෙහ.7 වල දැ~ ෙF Qයැã @hෙH NKVD  සහ SMERSH 
යටෙ3 d ෙ7 හGදාෙo ෙ6ශපාලන ෙකාNFසාa සහ පOAඔ3B සපයන ç6é අංශය8ය. ෙස/;යk .Qයනට 

එෙරèව සට8 වj8නට භට කëඩාය7 යැd—හංෙW{යාව, රැෙ7Qයාව, සහ Fෙල/වැ\යාව—යන රටව% වලට 

;ෙpෂෙය8 දැ~ ඵල;පාක අ3 ;î8නට @6ධ dහ. ඒවාෙH වැ@ය8 @ය දහF ගණQ8 ෙස/;යk ïලාW ෙවත 
NKVD ;@8 යවන ලj. Qpñත සංඛ-ාව8 තවම3 ගණනය ෙකෙරN8 පවó. 

 òරාෙ%ඛනාගාර ;වෘත iෙම8 ප`ව හංෙW{යාෙo සහ රැ@යාෙo පOකාශනය d නව අධ-යන වලට අöව—

ඒ අධ-යන Qpñත සංඛ-ාව8 ෙගාඩ* අõෙව8 ෙප8ö7 කරA—@ය දහF ගණQ8 ජනතාව* úටමං කරන 

ලj: ෙසා%දාùව8 සහ @;% වැ@ය8, වයස දහBන* තර7 තරැණ වයෙF දරැව8, සහ අtරැù අûෙo වයසක 
ú{N8. දළ වශෙය8 40,000 * පමණ ú{ස* .*ෙaනෙH ටüා8FකාපෑAය8 (Transcarpathian) පOෙ6ශයට ෙගන 

යන ලj. එය ෙචෙකාFෙල/වැ\යාවට අය3ව A†, 1938 N.Q* එකඟතාවය අöව 1939 c හංෙW{යාෙo 

අéවාසයට ප3ව, ඉ8 අනBරැව 1944 c ෙස/;යk ෙ6ශය ;@8 ඈඳා ග8නා ලj. 1944 c Nrයන 9 * පමණ 
ජනගහනය* @h හංෙW{යාෙව8, 600,000 කට වැ~ ú{ස* úටමං කරන ලj (ෙස/;යk ද3ත ෙප8ව8ෙ8 

කඳtරැ ෙවත පැNෙණන ලද සංඛ-ාව 526,604 * \යාC; එය රැෙ7Qයාෙo මාaගFථාන කඳtරැ වල c Nය ^ය 

සංඛ-ාව ෙනාසලකා හ{C). බ•ාෙෂ/T (Brașov), hNෙෂ/රා (Timișora), @ෙග¶ මaමාhෙH (Sighetu Marmației), 
ෙමා%ෙß;යා, ෙබසාඇෙa®යා, සහ ස7ෙබ/a යනාjෙH කඳtරැ Aç©. úටමං කරන ල6ùව8ෙග8 @යයට 75 * 

පමණ ෙ7වා හරහා ගම8 කළහ. úටමං කරන ල6දt8 අතර හංෙW{යාö .ද හGදාෙo ශ´ම ෙFනාංක වල 

ෙයාදවා @h .ෙදoව8 ද @hයහ. ෙ7 @රකරැව8ෙග8 Bෙන8 ෙදක* බලා3කාරෙය8 වැඩ ග8නා ශ´ම කඳtරැ 

ෙවත ද, Bෙන8 එක* @ර කඳtරැ ෙවත ද යැ;ණ. ඒ @ර කඳtරැ වල පැවA වසංගත වල පOAඵලය* වශෙය8 
මරණ අöපාAකය ෙදïණය\8 වැ~ dහ. ෙ7 හංෙW{යාෙව8 úටමං කරන ලද—ජaම8 `¨තරයට අCA, 1920 
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8 ප`ව පැN© රැ@යාöව8, සහ හංෙW{යාෙo ≠ව3ෙවN8 @h පOංශ සහ ෙප/ල8ත අය ද ඇBÄව—
සංඛ-ාෙව8 200,000 * පමණ නැවත ආපÆ පැN©ෙH නැතැC වaතමානෙH c ඇFතෙ78B ෙකෙරC.  1

 ෙ7 සමහර â6ධකරණ ෙගන ^ෙH “ජනúOය” සහ “අAෙaක” උසා; මාaගෙයQ. .6ධය අවසානෙH c, 

පpචා3 .ද කාලෙH පළG මාස වල c, පOචëඩ අéකරණ-බාහ- \∞යා සාමාන-ය* dෙHය. ඒවාට ෙව~ තබා මරා 
දැf7, ඝාතනය \q7, ශාq{ක වධèංසා, සහ පOාණ ඇපකරැව8 හැhයට ගැ≤7 ඇBල3 dහ. @;% ජනගහනය 

ú≥බඳව ෙහ/ .ද @රකරැව8 ස7බ8ධෙය8 ජාත-8තර ස7GA වලට ෙනාසලකා හැqම3 නැතෙහා3 ඒවා 

ෙනාමැAයාව Qසා3 ෙ7 කට.B වලට මාaගය පෑù©. එවක c Nrයන 7 ක ජනගහනය* A® බ%ෙW{යාව ෙ7 

ස7බ8ධෙය8 ;ෙpෂෙය8 සඳහ8 කළ .3ත\. 1944 සැ¥තැ7බa 9 වැQදාට ප`ව ‘ජනúOය ෙ6ශෙ¥Of ෙපරGණ’ 
බලය අ%ලා ග3 ;ට සහ රටට රB හGදාව පාගම8 කළ ප`ව, ෙකාN.QFk ප*ෂෙය8 පාලනය කළ ෙපාrF 

කාaයාංශය සහ ආර*ෂක ෙදපාaතෙ78Bව ඉ*ම©8ම \∞යාකාq dහ. ඔ*ෙත/බa 6 වැQදා “ජනතා උසා;” 

Qෙoදනය* ම∑8 úè¶වන ලj. 1945 මාaB ෙව6c ඔt8 නõ 131 ක ó8ù 10,897 * Q∏3 කර, 2,138 ක 
ú{ස* මරණයට Qයම කර A®ණ. එයට රජ පtෙ% අය, ෙතවැQ ෙබා{F රπ (King Boris III) ෙW සෙහ/දරයා, 

ඉහළ තනBරැවල @h Qලධාq8, ෙපාrF Qලධාq8, ;Q`රැව8, කaමා8තකරැව8, සහ මාධ-ෙoc8 ඇBළ3 

dහ. ;ෙpෂඥය8ට අöව, ∏{රැ â6ධකරණෙය8 තව3 30,000 3 40,000 3 අතර ජනතාව* එ*ෙක/ මරණයට 
ප3 dහ නැ3න7 අBරැදහ8 dහ. ඔt8 අතර බÆතරය ප{Fථා≤ය වංශවB8, නගරාéපAවරැ8, ïරැවරැ8, 

සත-ලªéක පැ;6ද8, සහ කඩසා¥ò අCAකරැව8 dහ. තව ùරට3 කතා \qමට ®ය ෙනාෙවන ඇ@8 ù¶ 

සා*ºකරැව8 ;@8 ද8වන ලද ප{j 1989 c එෙත* ෙනාදැන @h සාΩèක ෙසාෙහා8 MN ෙසායා ගැQණ. ඒ3 

බ%ෙW{යාව \@ jෙනක ෙස/;යk .Qයනයට එෙරèව සට8 වj8නට ෙFනාංක යැoෙo නැත. එෙFම ඔt8 
ජාA ඝාතනෙය8 .ෙදoව8 ෙබාෙහාමය* ෙªරා ෙගන Aç©. රෙk පැවA ෙකාN.QFk මaදනෙH ප{මාණය 

ගැන අදහF ලබාග8නට, ෙබාෙහ/;ට ආඥාදායක යැC සැලෙකන ලද 1923-1944 රාජාëõ පාලනය පැවA .ගෙH 

;8jතය8ෙW සංඛ-ාව සමඟ සසඳා බල8නට අෙය∏ට òÄවQ: 1945 c නව පාarෙ78Bව කරන ලද 
;මaශනය* අöව, ඒ .ගෙH c ඝාතනය, ෙව~ තබා මරා දැfම, නැ3න7 @ර දæව7 Qසා @රෙගදර c Nය ^ය 

සංඛ-ාව 5,632 \.  1941 @ට 1944 ද*වා, ෆැºFk ;ෙර/¿ පOAෙර/ධය සහ එය මaදනය පැවA කාලෙH c 357 ක 2

ú{ස* පමණ*—එන7 @යÄ පOAෙර/ධ සට8කාf8 ද ෙනාiය—මරණයට Qයම i ≠;ත අèN dහ. 

 රB හGදාෙo බලපෑම යටෙ3 පැවA â6ධකරණ Qසා ඒ සමාජවල ව-ා¥ත කරන ලද ®ෙය8 පැA{ණ. 

නාk¡8ට ෙහ/ ප{Fථා≤ය ෆැºFවාc8ට පමණ* සහාය ù8 අයව පමණ* ෙනාව â6ධකරණ වr8 අèංසකය8 

සහ \@3 පැ3ත* ගැ≤ම පOA*ෙ¬ප කළ අය ෙබාෙහාමය* ද බැට කෑහ. 

 1990 ගණ8 Gල c ෙකාN.QFk ෙරÖමය කඩා වැ¶ණ ප`ව Qපැදෙවන බ%ෙW{යාö වාaතාකරණය* 
අöව එක කා8තාව* 1944 @@රෙH @6éය* ෙමෙF @èකරC: 

මෙW úයාව පළG වතාවට අ3 අඩංïවට ග3 ප`ව, තව3 ෙපාrF Qලධා{ෙය* මධ-ා√නෙH c පමණ 

ඇ;3 මෙW මවට අංක 10 දරන ෙපාrF Fථානයට එදා සවස පහට ය8න යැC උපෙදF ù8නා. රෑම3 
සහ කරැණාව8ත කා8තාව* d මෙW මව, ඇƒ7 පැළඳෙගන úට3ෙවලා ^යා. අú, ඇයෙW දරැව8 

Aෙදනාම, ඇය එන ෙත* ෙගදරට i බලා @hයා. ඇය ආපÆ ආෙo පා8දර එක ප`ෙවලා, ෙපාෙර/නය* 

වෙW `ùමැ≥ ෙවලා, ඇයෙW වFතb @ය%ලම ඉ{ලා ≈B ≈B ෙවලා Açණ. ඇය Qවසට ෙගාඩ d වහාම 
ඇය උùන ෙවත ^යා, එè ෙදාර ඇ{යා, ඇƒ7 ඔ*ෙකාම ඉව3 කළා, ඒවා òlචලා දැ7ම. ඊට ප`ව ඇය 

නෑවා, ඇය අúව ඇයෙW අ3 ෙද\8 බදාග3ෙ3 ඊට ප`ව පමණC. අú Qදාග8න ^යා. ඊ ළඟ දවෙF 

ඇය පළG @යj;නසා ගැ≤ෙ7 වෑයෙ7 QයැÄනා, ඊට ප`ව තව3 වෑය7 Bන* @6ධ dවා, ඇය 

ෙදවතාව* වහ †ලා මැෙර8න හැùව. ඇය අද3 ≠ව3ෙවලා ඉ8නවා, මම ඇයව බලාග8නවා, ඒ3 ඇය 
දැ~ ෙල@8 මාන@ක ෙර/ගාBර i @h8Qය*. මම කවදාව3 ෙහායාග3ෙ3 නෑ ඔt8 ඇයට සැබැ;8ම 

කෙ« ∏ම*දැC \යා.  3

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

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

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

(1991), 8-9.

 Quoted in Tzvetan Todorov, Au nom du people (Paris: L’Aube, 1992), pp. 52-53.3
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 ෙ7 කාලෙH c, Qල ෙපOාපගැ8ඩා ම∑8 \යා @h ;jයට “රB හGදාව ;@8 QදහF කරගැ≤ම” @6ධ d 
ප`ව, “අ¨3 ;jයක” ජාත-8තර සබඳතා úè¶වන ලj. ෙබාෙහ/ ú{ස* ඔt8 සබඳතා ෙවනF කර8නට වෑය7 

කළහ. ෙහළා දැ≈7 òÄ% ෙල@8 පැAර ^යහ. න7 ෙවනF \q7 සාමාන-ය* ;ය; ෙර/ස8FවCW (Rosenzweig) 
නම A… අය වහාම ෙරාස8F\ (Rozański) යැC ද, †•ට8ෙෆ%ß (Breitenfeld) යන අය ෙබයාa (Bare) යැC ද න7 
ෙවනF කරග3හ. 

 මධ-ම සහ ^Qෙකාණ jග .ෙර/පෙH පැවA <ෂණය එතැQ8 නැවBෙ8 නැත. ෙප/ල8තෙH නව 

අéකාq8ට එෙරèව අ;ග3 අරගලය* @6ධ ;ය, එC8 .6ධය ක% ඇù©. එෙFම, .*ෙaනෙය8 පළා යන 

බ8ෙඩරා (Bandera) කාëඩ පැN© ;ට, 1947 c Fෙල/වැ\යාවට ද එය බලපාන ලj. ඒ කාලෙH c ම ‘අෙය/මය 
Gරකරැව8’ (Iron Guard) è èටò සාමාÖකය8ෙග8 හැ ùö අ;ග3 කëඩාය7, ඔt8ව “කÄ සාටක” නN8 

හƒ8වාෙගන කැපාAය8 කƒකරෙH සැ{සර8නට පට8 ග3හ. මධ-ම .ෙර/පය තවම3 ෙසමCk ;ෙර/ධෙH 

වසංගතයට ෙගාùරැ i @hෙHය. .ෙර/ ය ඉAහාසෙH අවසාන ජනවාa^ක Bර8 \q7 @6ධ dෙH 1946 c 
ෙප/ල8තෙH, හංෙW{යාෙo, සහ ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo c ය. 

 මධ-ම .ෙර/පය Bළ දැ~ ජaම8 ;ෙර/¿ ජාAකවාදය* පැAර ^ෙHය. නාk@ ජaම8 අéවාසය ග3 ;ට 

ෙමය පහදා ගත හැ\ dව3, එC8 පOජාතා8Abක හැjයාව ප{ණාමය iමට බාධාව* ;ය. එjෙනදා ≠;තය 
සලක6c පOචëඩ3වය සාමාන-ය* dෙHය, ;ෙpෂෙය8ම දහB8 වැQ @යවෙF පමණ පට8 ෙගන caඝ කාලය* 

AFෙF සමහර පOෙ6ශ වල වාසය කරන ලද ජaම8 `Ä ජනවාa^ක ජනතාව Nrයන ගණQ8 úටමං \q7 වල 

c. @ෙ%@යා සහ ෙපාමෙaQයා යන MN පOෙ6ශ වr8 ඔt8ෙW Qවහ8 අ3හැර දමා ය8නට Nrයන 6.3 ක 

පමණ ජaමාöව8ට @6ධ dහ. ඒ ෙ6ශය8 ෙප/ල8තයට බාර c A®ණ. ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙව8 Nrයන 3 * 
පමණ, හංෙW{යාෙව8 200,000 * ද, .ෙගාFෙල/;යාෙව8 100,000 * ද එ≥යට දමන ලj. ෙ7 ෙපෟ6ගrක 

ෙනාවන ද3ත Qෙය/ජනය කර8ෙ8 Nrයන ගණනක ඒ≈ය ò6ගලය8ට අ3;î8නට @6ධ d ෙÃදවාචක dහ. 

ඔt8 අතර බÆතරය* .ද @රකඳtරැ Bළ @h ෙසා%දාùව8, කා8තාව8, දරැව8, සහ Qවහ8, තk¶ Qවාස, 
ව-ාපාර, ක7හ%, සහ ෙගා;පල වr8 එ≥යට දමන ලද වයසක උද;යC. 1945 ^7හානෙH Nතb පාaශවෙH Qල 

කැමැ3ත ඇAව @6ධ d ෙ7 දැවැ8ත Fථානමාරැ වලට ෙපර සමහර රටවල පOචëඩ3වය8 ද හටෙගන A®ණ. 

ෙච* ජාAකවාc8 ;ෙpෂෙය8ම දරැÕ ෙල@8 \∞යා කර Aç©. ඔt8 ජaමාöව8 දඩය7 කර8නට ය6c හාර 
ප8@යයක @;% වැ@ය8ව ද ඝාතනය කර Açණහ. 

 ඉA8, ෙකාN.QFk ෙරÖම úè¶ව8නට ෙපර මධ-ම .ෙර/පෙH <ෂණෙH කාරකය8 පැවAණ, එෙFම ඒ 

රටවල මාන@ක3වය සලක6c, එවක අ3දැ≈7 වල අවශ- අංගය* හැhයට පOචëඩ3වය ද පැවAණ. ඔt8 

ෙවත පAත ෙවන 7ෙ%lඡ3වෙH නව රŒ%ල ගැන පOAෙර/ධය* ද*ව8නට ෙනාහැ\යාෙව8 සමාජ ෙබාෙහ/ ;ට 
ප` dහ. 

 නව පOචëඩ3වය ෙගෙන8නට ෙකාN.QFk ප*ෂ Ωrක3වය ග3හ. ඔt8ෙW නායක3වය සහ 

අöගාNකය8 ෙබාෙහ/ ;ට Fටාr8ෙW නායක3වයට යටෙ3 ෙස/;යk .QයනෙH c “`ෙප/ෂණය” කරන ලද 
ෙබා%ෙෂ;* දහම භ*Aෙය8 අöගමනය කරන ලද අයC. කr8 ප{lෙœද වr8 අú දැක ඇA අ8දමට, 

ඔt8ෙW @යÄ \∞යාව8è අරGණ ඉතාම3 පැහැjrC: ඕනෑම ක∞මෙoදය\8 බලය සඳහා ඒකාéකා{ය* 

ෙකාN.QFk ප*ෂයට ලබාගැ≤ම සහAක \qම, සහ ෙස/;යk .QයනෙH c ෙම8ම ප*ෂය ;@8 ඒ 
නායක3ව MNකාෙo Qයැãම. පාarෙ78B ක∞මය* Qල වශෙය8 පැවAය ද, පාarෙ78B පOජාත8තbවාදය*, 

ෙ6ශපාලන බÆතරවාදය*, බලය ෙබදා ගැ≤මට වෑයම* \@ ;ෙටක @6ධ ෙනාiය. ඒ අවFථාෙo c පැවA දහම 

අöව නාk@ ජaමQයට සහ එè Nතb පාaශවය8ට එෙරè අරගලෙය8 ≈aAම3 ජයග—ාèකයා හැhයට3, ෙල/ක 

;¥ලවය* ෙවත යන ;pව මාaෙග/පෙ6ශකෙH පOධාන බලය හැhයට3, ෙස/;යk .Qයනය පOදානය ;ය. ඉA8 
ඒ අöව ප{Fථා≤ය ෙකාN.QFk හGදා ;@8 ෙල/ක ෙකාN.QFkවාදෙH මධ-Fථානය ෙවන ෙමාFකo සමඟ 

ස7බ8¿කරණෙය8 සහ එè පOධාQයා වන Fටාr8ට යට3ව කට.B කරö ඇතැC අෙ¥*ෂා ෙකෙරන ලj. 

 QදහF කරග8නා ලද වහාම, රටව% ෙදකකට බලය ස7බ8ධෙය8 ෙකාN.QFk ඒකාéකාරය සහAක 
කරන ලj: ඒ ෙය/@T ෙබ•ාF (Josip Broz), hෙට/ නN8 වැ~ෙය8 `පතල, නායක3වය යටෙ3 d 

.ෙගාFෙල/;යාවට; සහ ෙකාN.QFk ප*ෂෙH නායක3වයට ප3 ෙව8නට සම3 d එ8වa ෙහා*සා (Enver 
Hoxha) @h ඇ%ෙªQයාවටC. ෙ7 නා යකය8 ෙදෙදනා  ;@8 නාk¡8ට ෙහ/ ඉතාr ආක∞ම©කය8ට එෙරèව 
පැවA ඔt8ෙW ජාAක පOAෙර/ධ ව-ාපාර පාලනය අ%ලා ග8නට සම3ව @hයහ. úටA8 පැවA  ඩනය හGෙo 
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tවද, සහ ෙස/;යk .Qයනෙය8 ද එන ල6දා tවද, ඔt8 ඉතාම3 ¡Nත කාලයකට බලය ෙබදා ගැ≤ම 
බාරග3හ. 

 .ෙගාFෙල/;යාෙo ද\8නට ලැçණ ෙල@8, අ¨3 ෙරÖමය* පැNෙණන ;ට ෙමතර7 මහා ප{මාණය\8 

ෙ% හැ“ම* @ùෙවන ෙවන3 \@ù අවFථාව* ඉAහාසෙH ෙකාතැනක ෙහ/ ද\8නට ෙනාලැෙª. Nrයන 15.5 ක 
ජනගහනය\8 Nrයන 1 ක ජනතාව* Nය ^යහ. ජනවාa^ක, ආගNක, අC~යෙලාÖමය, සහ @;% .6ධ 

ගණනාව* ;@8 රට ෙදපැ3තට ෙබදන ලj. ;8jතය8 ෙබාෙහාම කා8තාව8, දරැව8, සහ වයසක උද;ය dහ. 

ෙමය සැබැ;8ම තම8ෙWම ෙ6ශෙH òරවැ@ය8 මරා දමන .6ධය\. Qදහස ලැෙබන ;ට c hෙට/ සහ 

ෙකාN.QFk ප*ෂයට \@ù ෙ6ශපාලන ;රැ6ධ පැ3තක එj{වාc8 ෙනාමැA iම, ජනවාa^ක ඝාතනය සහ 
â6ධකරණ වr8 සහAක කරන ලj. ඒ3 වහාම  @ය%ල8වම Bර8 කර දම8නට ඔt8 කට.B කළහ. 

.ෙග/Fලාo ෙකාN.QFkවාc8ෙW සහාෙය8 අස%වැ@ ඇ%ෙªQයාෙo ද ඒ ආකාරෙය8ම කට.B ෙක{ණ. 

 මධ-ම සහ ^Qෙකාණ jග .ෙර/පෙH අQ3 රටව% Bළ, ෙචෙකාFෙල/වැ\යාව හැෙර8නට, .6ධයට ෙපර 
පැවA ෙකාN.QFk ප*ෂ පැ3ත\8 @h බලය8 පමණ* dහ. ඔt8ෙW සාමාÖක3වය ෙදB8 දහස* පමණ* 

;ය. උදාහරණය* හැhයට 1919 @ට 1923 ද*වා ප*ෂය බ%ෙW{යාෙo වැදග3 තැන* උ`ලන ලj. පOAෙර/ධ 

ව-ාපාරෙH වැදග3 MNකාව* ඉ¶ කරන ලද tවද, ඔtනට ප`ව පාතාල ව8නට @6ධ i A®ණ.  කලාපෙH 
හැම තැන @h ප*ෂ නායකය8 ;pවාස කෙ« ඔt8ෙW ෙමාෙහාත උදාi ඇතැC \යා සහ ඔtනට රB හGදාෙo 

සහාය ලැෙබö ඇතැC \යාC. ඔt8 ඉ*ම©8 වැදග3 ෙ6ශපාලන බලය* ෙල@8 ඉFමBව නව ආëõවට 

එකB dහ. හැම තැනකම පාෙ√ ෙකාN.QFkවාc8 ;@8 මaදනය බාරව @hන අමාත-ාංශ (අභ-8තර කට.B 

සහ අéකරණ) සහ එයාකාරෙය8 භා;තා කළ හැ\ d ආර*ෂක අමාත-ාංශය වැQ ඒවා @යතට පවරා ග3හ. 
1944-45 c ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo, බ%ෙW{යාෙo, හංෙW{යාෙo, සහ රැෙ7Qයාෙo අභ-8තර කට.B ú≥බඳ 

අමාත-ාංශය බාරව @hෙH ෙකාN.QFk ප*ෂ dහ: බ%ෙW{යාෙo සහ රැෙ7Qයාෙo අéකරණ අමාත-ාංශය; 

ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo සහ බ%ෙW{යාෙo ආර*ෂක අමාත-ාංශය, ජනරා% ¨ß;* Fවෙබ/ඩා (Ludvík Svoboda) 
සහ ෙßNය8 ෙව%ෙචo (Damien Velchev) යන ෙදෙදනාම පOlඡ8න ෙකාN.QFkවාc8 dහ. රාජ- ආර*ෂා ව 

ෙහ/ රහF ෙපා“@ය (බ%ෙW{යාෙo Durzhava Sigurnost, සහ හංෙW{යාෙo Államvédelmi Osztály -AVO ප`ව 
Államvédelmi Hatóság ෙනාෙහා3 AVH) සහ .ද හGදා වල ç6éමය ෙFවා අංශ ද ෙකාN.QFkවාc8 යටෙ3 
Aç©. රැෙ7Qයාෙo ;ෙpෂ ෙFවය, එය Q8jත ෙස\.{ටාෙk (Securitate) බවට ප3ෙව8නට ෙපර dව, èටò 
හGදා Qලධා{ෙය* d ද, \∞Fhනා ෙබාCෙක/ (Cristina Boico) \යන ප{j 1930 ගණ8 @ට ෙස/;යk 

ඒජන3වරෙය* ද d, එN% ෙබාßනරා¬ (Emil Bodnăraș) ;@8 පාලනය කරන ලj.  සෑම තැනකම @h 4

ෙකාN.QFkවාc8 ;@8 <ෂණ යා8තbණය දැ~ ෙF ග—හණය කර ග8නා ලj. හංෙW{යාö ක7කරැ 
(ෙකාN.QFk) ප*ෂෙH මහ ෙ%ක7 d මැkයාF රෙක/@ (Mátyás Rákosi) ;@8 AVO  è පරම පාලනෙH 

අවශ-තාවය ෙකාතර7 වැදග3 දැC \යන ලj: “අú ස7eaණ බලය තබාගත .B එකම ආයතනය ෙමය 

පමණC, අú එ\ෙනකාෙW හGදා බලෙH තරාAරම ∏ම* tව3, ස8ධානෙH ප*ෂ අතර @hන ෙවන \@ෙව* 
ෙහ/ සමඟ එය ෙබදා ගැ≤ම ඒකා8තෙය8ම පOA*ෙ¬ප කළ .BC.”  5

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

 ෙස/;යk ;ලා@තාෙo “Qaධන පංAෙH ආඥාදායක3වය” ෙනාමැAව “සමාජවාදය කරා යන ජාAක 

මාaගය” ස7බ8ධෙය8 සමහර ෙකාN.QFk නායකය8 ඉඳ èෙටක පව3වන ලද ෙ6ශන, ෙබාෙහ/ ;ට මධ-ම 

සහ ^Qෙකාණ jග .ෙර/පෙH ෙකාN.QFk ප*ෂ වr8 අöගමනය කරන සැබෑ උපාය මාaගය වස8 කර8නට 

සම3 dහ. ඒ උපාය මාaගය 1917 c රැ@යාෙo ෙයාදා ග3 ෙබා%ෙෂ;* පOAප3A සමඟ අනන- dහ. ඔt8ෙW 
G% කා“න Nතb පාaශවය d සමාජ ;¥ලiයවාc8ව ෙබා%ෙෂ;*වාc8 ;@8 Bර8 කර දැΩ ආකාරෙය8ම, 

මධ-ම සහ නැෙගනèර .ෙර/ ය ෙකාN.QFk ප*ෂ ද ඔt8ෙW ඒකාබ6ධ හt%කරැව8 Bර8 කර දැΩහ. ෙ7 

රටව% වල “ෙස/;යkකරණෙH \∞යාවrය” ú≥බඳ ;pෙ%ෂකය8 සාකlඡා කර, උපාය මාaග සැල`7 ෙමාFකo 

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

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

Mall Press, 1971), p. 99.
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@ට හදා ඇත. 1947 ^7හානෙH c මාෂ% සැල`ම පOA*ෙ¬ප \qම Qෙය/ග කර ඇ3ෙ3 Fටාr8 ;@8ම d 
අතර, ඔÆම 1947 සැ¥තැ7බa මාසෙH c බලෙH @hන ප*ෂ Bළ ඔÆෙW පාලනය වැ~ කර ගැ≤ම ú©ස 

‘ෙකාN.QFk ෙතාරBරැ ®.ෙර/ව’ (ෙකාN8ටa8) Qaමාණයට අöබල ù8ෙ8ය. 

 ෙ7 ;;ධ රටව% Bළ ;ෂම ෙල@8 හටග3 @ùi7 පැAර ^ය බව සැබෑව\. එනG3 සෑම තැනක c ම 
ෙකාN.QFk ප*ෂ වල අරGණ dෙH ඔt8ෙW සැබෑ සහ ;ය හැ\ එj{වාc8 Bර8 කර දැfමම3, එෙFම 

@යÄ ෙ6ශපාලන, අC~යෙලාÖමය, සහ අධ-ා3Nක තරඟකරැව8 පාගා දැfමටC. මා*Fවාc-ෙලQ8වාc දහම 

උ6යාචනය කෙ« එj{වාc8 සදහටම ඉව3 කළ .B බවC. ඒ ඉල*කය සòරා ගැ≤මට ගැෙනන ඕනෑම 

ක∞මෙoදය*, මරණ දæව7, ෙව~ තබා මරා දැf7, caඝ කා“න @ර දæව7, සහ බටèර ෙවත බලා3මකව 
ú¶වහ% \q7 යනාjය ඇBÄව, ≤ත-ාö”ල ෙo යැC සැල\ණ. ෙමè අවසානයට සඳහ8 කරන ල6ද කෲර 

බැ;8 අõ d ෙත/රා ගැ≤මC, ඒ3 එය පOAෙර/ධය කඩා දම8නට ඉතාම3 කාaය*ෂම dවC. ෙ7 රටව% වල 

ඉAහාසය ;මaශනය කර6c එè වැදග3කම ෙපාùෙo අවත*ෙFරැවට ල*i ඇත. @ය%ල එෙF tව3, 
වාසFථානයට සහ තම Qවහනට ඇA èNකම Ωrක මාöäය අCó8 ෙවA. එයට අමතරව, 1944-45 c දස 

දහF ගණQ8 හංෙW{යාöව8, Fෙල/වැ\යාöව8, ෙප/ල8ත, සහ ෙවන3 ජාAකය8 රB හGදාවට ®ෙය8 

ඔt8ෙW රටව% වr8 පලා ^යහ. 

 මaදනය සඳහා Açණ ස7eaණ ස8නාහෙය8 ෙයාදා ග3 පළG උපකරණය* dෙH ෙකාN.QFk ෙනාවන 

නායකය8ව ෙ6ශපාලන නõ ;භාග ෙවත ඉj{ප3 \qමC. ඔt8 ෙබාෙහාමය* නාk¡8ෙW ෙහ/ 

ෆැºFkවාc8ෙW @රෙගව% සහ කඳtරැ වල ù* ;îන ලද පOAෙර/ධ සට8කාf8 dහ. රB හGදාෙo ඍπ 

පාලනය යටෙ3, නාk@ ජaමQෙH Nතb පාaශව හැhයට @h රටව%, ;ෙpෂෙය8 හංෙW{යාව, රැෙ7Qයාව, සහ 
බ%ෙW{යාව, è c නõ Gr8ම පට8 ගැQණ. Nතb පාaශව අතර 1944 c úè¶වා Açණ කN¶ 1947 ද*වා 

පැවAණ. ෙස/;යk හGදාව එè පOධාන බලෙoගය* d අතර බලා3මකවම එè ඔt8ෙW දැ*ම Fථාúත කළහ. 

හංෙW{යාෙo ∏ඩා ඉඩ7 èNකරැව8ෙW ප*ෂය, @යයට 57 ක ච8ද jනාෙගන 1945 මැAවරණ වල c ;÷¬ට 
ජයග—ාèකයා dව, ෙගාùර බවට ප3dෙH ෙ6ශපාලන යh”k◊ වැඩ වලට පමණ* ෙනාව මහා ප{මාණ ෙපාrF 

ෙමෙහ.7 වලට3 හ`ෙවNQ. Fපාÿඤ ජාත-8තර හGදා වල සට8 වැj  සහ .6ධෙH අවසානය ෙත* 

පOAෙර/ධ නායකෙය* ෙල@8 @h ෙකාN.QFkවාcෙය* d ලාFෙල/ රC* පාලනය යටෙ3 d අභ-8තර කට.B 
අමාත-ාංශය ;@8, නාk@ ආක∞ම©කය8 සමඟ සට8 වjන ලද .6ධ කාලෙH c රහ@ගතව úè¶වා ග3, 

හංෙW{යාö “පOජාව” @hන, රජයට එෙරè ∏ම8තbණය* සඳහා අර අîන කëඩායම* ඇතැC ෙසායා ග3 බව 

1947 ජනවා{ මාසෙH c ෙහ≥ කරන ල6ෙ6ය. ෙපා“@ය ;@8 ඇමAවරෙය* සහ ∏ඩා ඉඩ7 èNකරැව8ෙW 

ප*ෂෙH ම8óbවරැ8 \èප ෙදෙන*, සහ ^ෙය/Ö ෙඩාන3 (György Donáth) කëඩායෙ7 නායකයා යැC සැක 
කරන ල6දාව3 අ3 අඩංïවට ෙගන, ඔÆව මරණ දæවම Qයම කර ෙව~ තබා මරා දැfය; අෙන* අයට caඝ 

කා“න @ර දæව7 Qයම කරන ලj. 

 1947 ෙපබරවා{ මාසෙH c ∏ඩා ඉඩ7 èNය8ෙW මහ ෙ%ක7 d ෙබලා ෙක/වැl (Béla Kovacs) “රB 
හGදාෙo ආර*ෂාවට එෙරèව ∏ම8තbණ කර8ෙ8ය” යැC \යා ෙස/;යk අéකාq8 ;@8 අ3 අඩංïවට ග3හ. 

ඔÆව 1956 ෙත* ෙස/;යk .QයනෙH රඳවා Aç©. ;8jත සංඛ-ාව ¡ඝ⁄ෙය8 ඉහළ ^ෙHය. අෙන* හැම 

තැනකම ෙF ම, හංෙW{යාෙo ද, රහF ෙපා“@ය ;pවාස කෙ« සෑම ∏ම8තbණය* ú¶පස ;ශාල ජන 
සංඛ-ාව* @hන බවC. 

 ෙ7 @ය%ෙ% පOAඵලය dෙH .6ධය අවස8 i වසර ෙදකකට ප`ව, හංෙW{යාෙo ඉතාම3 වැදග3 ප*ෂය 

ෙල@8 පැවAයා dව “èස ගසා දමා ≈B ≈B කර Aç©.”  එè ෙබලා ෙක/වැl වැQ පOධාන Qෙය/Öතය8—එම 6

කt8@ලෙH සභාපA d ෙෆෙර8F නා^ (Ferenc Nagy); ඔÆට ක≥8 එම තනBෙa @h ෙස/ලට8 h%~ (Zoltán 
Tildy); ජාAක ම8ób සභාෙo සභාපA d ෙබලා වaගා (Béla Varga); çඩෙපFk නගරාéපAවරයා d ෙය/ෙසT 

ෙකාCවාෙගා (Jósef Kövago)—ඇBÄ ම8óbවරැ 8 සහ ෙවන3 ප*ෂ සාමාÖකය8 ù@7 ගණQ8 එ*ෙක/ 

@රෙගව% Bළ ලැග @hයහ නැ3න7 ú¶වහ% කර Aç©. 1947 අග @ට 1949 Gල ද*වා කාලෙH c Fවා¿න 
ප*ෂය සහ ජනතා පOජාත8තbවාc ප*ෂය යන ෙදකම ;`රැවා හැ{ණ. ප` කාලයක c, රB හGදාව සමඟ 

ෙමාFකo වr8 පැN© හංෙW{යාö ක7කරැ ප*ෂෙH මහ ෙ%ක7 d මැටායF රෙක/@ ;@8 Qaෙ6ශ කරන 

“සලාN උපාය මාaගය” යැC හැî8ෙවන ප{6ෙද8 @යÄ ;රැ6ධ ප*ෂ සලාN ෙපA ගසන ෙලස\8 ∏ඩා ඉඩ7 

 Miklós Molnar, From Béla Kun to János Kádár: Seventy Years of Hungarian Communism (New York: St. Martin’s Press, 1990), p. 164.6
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èNය8ෙW ප*ෂය එ\8 එක ෙපA කපN8 Bර8 කර දැG©. ;h8 ;ට කපා දමන ෙපA \èපය* Qසා 
පOචëඩ බෙß රැදාව* ෙනාහැෙ6; ය8න එè ;pවාසය dෙHය. 

 කaමා8ත අමාත-ාංශෙH රජෙH ;රැ6ධ පා*ºක ෙ%ක7 හැhයට කට.B කළ ජF¶F ෙකෙලම8 (Justus 
Keleman) අ3 අඩංïවට ගැ≤ම3 සමඟ 1948 ෙපබරවා{ මාසෙH c සමාජ පOජාත8තbවාc8ට වධèංසා \qම 
පට8 ගැQණ. සමාජ පOජාත8තbවාc8ට වධèංසා \qම (ෙප/ල8තෙH හැෙර8නට) පට8 ගැöෙ8 බ%ෙW{යාෙව8 

;ය හැ\C. එè c ඔt8ෙW නායකයා d ක∞ැFA. පF¶ෙඛාT (Krastiu Pastukhov) ෙවත 1946 ¤Q මාසෙH c 

වසර පහක @ර දæවම* Qයම ෙක{ණ. 1946 ^7හානය ෙව6c, ෙකාFටා ¨%ෙචT (Kosta Lulchev) Fවා¿න 

සමාජ පOජාත8තbවාc ප*ෂෙH මධ-ම කN¶ෙo සාමාÖකය8 පහෙළාF ෙදෙන* @රගතව @hයහ. ¨%ෙචT සහ 
අෙන∏3 නායකය8ව 1948 c අ3 අඩංïවට ෙගන ඔtනට ෙනාවැ7බa මාසෙH c වසර පහෙළාවක @ර දæව7 

Qයම dහ. ෙමවැQ ආකාරෙH මaදනය දැ~ ෙF එ%ල dෙH සමාජ පOජාත8තbවාc සහ ෙකාN.QFk ප*ෂ @ය%ල 

බලා3කාරෙය8 ඒකාබ6ධ \qමට ;රැ6ධ d @ය%ල8 ෙවතC. උදාහරණය* හැhයට රැෙ7Qයාෙo Fවා¿න 
සමාජ පOජාත8තbවාc ප*ෂෙH සභාපA hෙට% ෙපෙටüF∏ (Titel Petrescu) සහ මහ ෙ%ක7 ඇ8ට8 ~Nhü. 

(Anton Dimitriu) යන ෙදෙදනාවම 1948 මැC මාසෙH c අ3 අඩංïවට ගැQණ. 

 ෙ7 @රකරැව8 බÆතරය ඉතාම3 ක¶ක ෙරÖමය යටෙ3 රැෙ7Qයාෙo වයඹ මාCෙ7 úèh @ෙග¶ 
මaමාhෙය% è ෙ6ශපාලන @රබ8ධනාගාරෙH රඳවා තැ®ණ. 1950 මැC මස ෙපා“F ටü* රථ වr8 @ෙග¶ ෙවත 

ඉතා `පතල ෙ6ශපාලන නායකය8 200 කට වැ~ සංඛ-ාව* ෙගෙනන ලj. ඔt8 අතර 1945 8 ප`ව ආëõෙo 

තනBරැ ෙහාබවන ලද අය ද @hයහ. ඔt8 අතර ෙබාෙහාමය* ඉතා වයසක උද;යC. ;ෙpෂෙය8ම ජාAක 

ග7බද වැ@ය8ෙW ප*ෂෙH නායකයා d වයස අtරැù හ3තෑBන* d ›¨ මQ. (Iuliu Maniu), සහ (fiතන 
රැෙ7Qයාව Qaමාණයට සහාය d) බ•Aයාö (Brătianu) පtෙ% පOධාQයා, එවක වයස අtරැù අûෙදක* d අෙය\. 

ෙ6ශපාලනඥය8, ජනරා%වරැ, òව3ප3කලාෙoc8, පැ;6ද8, fl—ක සහ කෙත/rක ®ෙෂා¥වරැ, සහ අෙන∏3 

අයෙග8 @රෙගව% úq Aç©. වසර පහ* ඇBලත @රකරැව8 අත{8 පනF ෙදක* Nය ^යහ. 

 සමාජ පOජාත8තbවාc8 සමඟ ස8ධානය ෙ7 අöව ස7eaණෙය8ම උපාය මාaගය* බව ෙහ≥ ;ය; 

ෙකාN.QFk ෙරÖම යටෙ3 ශ´Nකය8ෙW ව-ාපාර වල බÆ3වවාදයට \@ù තැන* සැබෑවටම ෙනාමැA ;ය. 

ජaමQෙH ෙස/;යk අéවාසෙH d කලාපය, ප` කාලයක c නැෙගනèර ජaමQය යැC හැî8ෙව8න Bළ 1945 
@ට 1950 ද*වා කාලය ඇBලත c ෙස/;යk සහ නැෙගනèර ජaම8 උසා; ;@8 සමාජ පOජාත8තbවාc8 5,000 

* @රගත කරන ලj. ඔt8ෙග8 400 * @රෙගදර c Nය ^යහ. ෙ7 .ගෙH සමාජ පOජාත8තbවාc8 

ස7බ8ධෙය8 ෙකෙරන අවසාන නõ ;භාගය 1954 c පOාW è c @6ධ dෙHය. 

 1946 ඔ*ෙත/බa 27 වැQදාට QයNත d මැAවරණයට ûදාන7 ෙවN8 @hය c, බ%ෙW{යාෙo 
කෘºකාaNක වෘ3óය ප*ෂෙH (Agrarian Union) \∞යාකරැව8 ;@ හතර ෙදෙන*ව ඝාතනය කරන ලj. 1947 

¤Q 5 වැQදා ජාAක සභාෙo සැ@වාරයකට සහභාfl ෙවN8 @hය c, තව3 ම8óbවරැ8 ;ස හතර ෙදෙන* 

සමඟ කෘºකාaNක වෘ3óය ප*ෂෙH නායකයා d QෙකාලාC ෙපkෙකාT (Nikolai Petkov) ව අ3 අඩංïවට 
ග8නා ලj. 1924 c, එම ප*ෂෙH ම8óbවරෙය* ෙල@8 @h ඔÆෙW සෙහ/දරයාව ඝාතනය කරන ලද ප`ව 

{පªrක8 පOංශ සංFකෘAය ගැන ළැjයාව\8 .B d ඔÆ පOංශයට ú¶වහ%ව වසර හත* ෙගවා Aç©. 1940 

c ෙගා8ඩා ෙවාඩා (Gonda Voda) කඳtෙa මාස \èපයකට ෙපkෙකාT රඳවා තැ®©. අනBරැව ඔÆව Qවාස 
අඩF@යට දැfය. ඒ අවFථාෙo c ඔÆ, ෙකාN.QFk පOAෙර/ධ සට8කාf8 ෙබාෙහාමය* @hන ෙ6ශෙ¥Of 

ෙපරGණ úè¶ව8නට ûදාන7 dෙHය. .6ධය අවසානෙH c ඔÆ බ%ෙW{යාෙo තාවකාrක රජෙH උප අගමැA 

ෙල@8 කට.B කළ නG3 â6ධකරණ .ගය Bළ ෙකාN.QFk `¨තරය ;@8 ෙගන ^ය තbFතවාc 

පOචëඩ3වය ෙහළා ද\N8 ඔÆ ඉ%ලා අF dෙHය. ;රැ6ධ ප*ෂෙH පOධාQයා බවට ෙපkෙකාT ප3 d ප`ව, 
ක≥8 ෙකාN.QFkවාc8 සමඟ A® සබඳතා \@ව* තව ùරට3 ඵල* ෙනාiය. ආëõවට එෙරè අ; ග3 

∏ම8තbණයකට රහෙF කට.B කරනවා යන ව-ාජ ෙච/දනාෙව8 ඔÆව අ3 අඩංïවට ෙගන, අෙග/FB 5 වැQදා 

නõ ;භාග කර අෙග/FB 16 වැQදා ඔÆට මරණ දæවම ó8ù ෙක{ණ. 

 මරණ දæවම ඉ%ලන පැN©%ෙ% සමාෙල/චනෙය8 අනBරැව ෙපkෙකාTට අවස8 පOකාශය* සඳහා 

අවසරය ලැ®ණ. ඔÆ සං`8ව @ය ෙපාකැk¶ෙව8 කඩදා@ය* එ≥යට ෙගන පහත ෙකාටස \යවන ල6ෙ6ය: 
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ෙගෟරව≤ය ;Q`රැවරැQ, බ%ෙW{යාö අéකරණ ප6ධAයට ඇA මෙW වග≈ම ගැන සං`8 @èෙය8 
සහ ස7eaණ අවධාරණෙය8 .Bව, ෙපාùෙo බ%ෙW{යාö සමාජයට, සහ මම සාමාÖකෙය* වන 

ෙ6ශපාලන සං;ධානය ෙවöෙව8 මම මෙW ≠;තය ප{ත-ාග කර8නට ûදාන7 බව ද8වN, පහත 

පOකාශය \qම මෙW වග≈ම යැC මම ;pවාස කරN. 

ෙස` කෘºකාaNක වෘ3óය සාමාÖකය8 සමඟ, මම ද Qaමාණකරැෙව* d 1944 සැ¥තැ7බa 9 වැQ 

jනෙH ජනúOය ආëõවට එෙරèව ඉල*ක කරග3 \@ù ≤A ;ෙර/¿ \∞යා සඳහා මම \@ ;ෙටක 

සහභාfl dෙH නැතැC ද, එෙFම \@ù අවFථාවක සහභාfl iමට බලාෙපාෙරා3B dෙH ද නැA බව3 

\යN. 

මම 1923 වසෙa @ට බ%ෙW{යාö කෘºකාaNක වෘ3óය ප*ෂෙH සාමාÖකෙය*ව @hෙයN. එè 

අC~යෙලාÖෙH Ωrක @6ධා8තය8 වöෙH සාමය, ;නය, ≤ත-ාö”ල භාවය, සහ ජනúOය බලයC. එè 

එකම අ; වöෙH ඡ8ද ෙපkh සහ rයන සහ \යන වචන ෙවA. බ%ෙW{යාෙo කෘºකාaNක වෘ3óය 
ප*ෂයට රහF ෙහ/ ∏ම8තbණකාq සං;ධානය* ෙව8නට \@ù අවFථාවක අවශ-තාවය* ෙනාiය, 

එෙFම එවැQ \∞යා Qසා ෙබාෙහ/ ;ට ;8jතෙය* බවට ප3 dවද, එය රජය ෙපරළන ∏ම8තbණයකට 

\@ ;ෙටක සහාය i නැත. 

අනBරැව ෙපkෙකාT ;@8 “බ%ෙW{යාෙo ෆැºFkවාදෙH ආර7භය8,” සහ ආëõෙව8 ඔÆ ඉ%ලා අF iමට 

ෙ√B d @6¿8 ගැන, එන7 1923 ¤Q 9 දා සහ 1934 මැC 19 දා @6¿8 ;Fතර කෙ«ය. 

මට ෙච/දනා එ%ල කරන අය ;@8 \යා ඇA ප{j, මම සැබැ;8ම බලයට කෑදර dෙව* න7 ෙහ/ 

මෙW වෘ3óය ගැන පමණ* @තන අෙය* dෙH න7, අද මම බ%ෙW{යාෙo ඇමA කt8@ලෙH උප 
සභාපA ෙල@8 කට.B කරö ඇත. මම ;රැ6ධ පැ3තට ^ය ෙමාෙහාෙ3 පට8, මාව අ3 අඩංïවට 

ග3 ෙමාෙහාෙ3 පට8, කෘºකාaNක වෘ3óය ප*ෂය සහ ෙකාN.QFk ශ´Nකය8ෙW ප*ෂය අතර 

අවෙබ/ධතාවයකට එළ‡ම ú©ස ෙවෙහ¡ම නතර ෙනාකෙළN, එය ෛඵAහා@ක අවශ-තාවය* යැC 
මම සලකN. මම \@ ;ෙටක රට Bළ ෙහ/ úටරටක c ෙහ/ \@ù පOAගාf බලයක ෙකාටFකාරෙය* i 

නැත. 

ෙගෟරව≤ය ;Q`රැෙවQ, වසර ෙදකකට වැ~ කාලය* AFෙF, Qpñත jනය ù8ෙනා3 1945 ¤Q 25 
වැQදා පට8, බ%ෙW{යාෙo ෙ6ශපාලනඥෙය∏ට එෙරèව ග8නා ලද වඩා3ම ∏{රැ සහ වඩා3ම 

අöක7පා රèත ෙමෙහ.මක ;8jතෙය* බවට මම ප3ව @hN. මෙW ෙපෟ6ගrක ෙහ/ මහජන 

≠;තෙH \@ù අංශය* එC8 Qරැප‚ැත ෙනාiය. ෙසා„යා (Sofia) è c පමණ* මෙW  රෑඩක B8 

සැරය* òlචා ඇA අතර ෙවන3 තැ8වල j දහ වතාව* òlචා ඇත. ෙ7 අවFථා වල c මෙW මරණ 
දැ8iම ෙසා„යා è ෙසාෙහා8 ®මට ඇB% ෙව6c මම \යවා ඇ3ෙතN, ඒ ගැන මම \@ ;ෙටක 

පැN©r ෙනාකෙළN. මට GÆණ ෙද8නට ෙවන තව3 යම* ඇ3න7 මම එයට ද එ~තරව GÆණ 

ෙද8නN, ම8ද එය අද බ%ෙW{යාö ෙ6ශපාලනය \යන ù*‰ත යථාaථෙH අරගල \qෙම8 ඵල* නැA 
FවභාවයC. 

මහජන ≠;තෙH Qරහංකාර ෙFවකෙය* හැhයට, මම පැN©r කරත හැ\ අCAය* නැත, 

;ෙpෂෙය8ම ෙසා„යා è මහපාෙa c ෙ6ශෙ‚/Â8 වෙW රෙk ;÷¬ට NQ`8 ෙදෙදෙන* හැhයට ;pව 
ෙල@8 හƒනා ග3 ~Nhü ෙපkෙකාT සහ ෙපkෙක/ ෙපkෙකාT යන ෙදෙදනාව ඝාතනය කරන ලද ප`ව. 

[ෙපkෙකාTෙW úයා, ~NAb, එවක ජාAක කt8@ලෙH සභාපA dවාෙW ú¶පසට, 1907 මාaB 11 වැQදා 

ෙදවතාව* ෙව~ පහර වැc A®ණ. ෙපkෙක/, ම8óbවරෙය* d ඔÆෙW සෙහ/දරයා, 1924 ¤Q 14 වැQදා 

නැවත නැවත3 පòවට ෙව~ වැc එතැනම Nය ^ෙHය.] 

ෙගෟරව≤ය ;Q`රැෙවQ, ó8ùව* කරා ය6c ෙ6ශපාලන සැල\r පැ3තකට දමා, ඒවාට අéකරණය Bළ 

\@ù තැන* නැA Qසා, දැනට තහtරැ d ප{@6é ගැන පමණ* අවධානය ෙයාG කරö ඇතැC ;pවාස 

කර8නට මම මට ඉඩ ෙදN. ;Q`රැව8 ෙල@8 ඔබ ඔෙª හෘදය සා*ºය අöව යN8 මට කරන ලද 
ෙච/දනා වr8 මාව QදහF කරö ඇතැC මට සහAකC, අõ වශෙය8 මම බලාෙපාෙරා3B ෙවනව. 
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 අෙග/FB 16 වැQදා, “බ%ෙW{යාෙo ජනතාවෙW නාමෙය8,” ඔÆව එ%ලා මර8නට ó8ù කරන ලදැC 
අහ8නට ලැ†ෙම8 ප`ව ඔÆ මහ හCෙය8 ෙමෙF කෑ ගසා ඇත: “නැහැ! බ%ෙW{යාෙo ජනතාවෙW නාමෙය8 

ෙනාෙo! මාව මරණයට යව8ෙ8 ෙක∞7rනෙය8 සහ ෙවන3 තැ8වල @hන ඔෙª ;ෙ6Èක FවාNවරැ8. ෙ7 

.*Aය \යා ෙප8වන ෙ% හලන ආඥාදායක3වෙය8 පෑෙගන බ%ෙW{යාෙo ජනතාව \@දා ඔෙª ෙබාරැ 
;pවාස ෙනාකරö ඇත!”  7

 සැ¥තැ7බa 23 වැQදා ෙපkෙකාTව එ%ලා මරා දමන ලj. ඔÆෙW අ3 අඩංïවට ගැ≤ම සහ නõව සඳහා 

කට.B කළ ෙකාN.QFk නායකය8 සහ රාජ- ආර*ෂක අංශෙH (Durzhavna Sigurnost) ෙFවකය8 අතර @h 

ෙටüCෙක/ ෙකාFෙටාT (Traicho Kostov) නැමැ3තාව ඊට වසර ෙදකකට ප`ව එ%ලා මරා දමන ලj. 

 කr8 නාk@ පා{ෙභ/^කය8 ෙල@8 @h අෙන* රටව% ෙදෙ* ද, ජaමQය සමඟ ස8ධානය කඩා රB 

හGදාෙo පැNáම උපදව8නට සහාය ù8 බලව3 කෘºකාaNක ප*ෂ වල නායකය8ට එෙරèව සට8 කර8නට 

ෙ6ශපාලන නõ ෙයාදා ගැQණ. රැෙ7Qයාෙo 1947 ඔ*ෙත/බa මාසෙH c ›¨ මQ. සහ ඉෙවා8 Nහාලාෙක (Ion 
Mihalache) ෙවත ≠;තා8තය ද*වා @ර දæවම* Qයම dහ. ඒ ජාAක ග7බද වැ@ය8ෙW ප*ෂෙH පO ධාන 

Qලධාq8 දාහ3 ෙදෙන* සමඟC. caඝ නõව\8 ප`ව ó8ùව කරා එළෙඹන ල6ෙ6 ෙපා“@ෙH සා*º මතC. 

ෙ7 නõව Qසා ෙකාN.QFk ෙනාවන ෙ6ශපාලනඥය8ව මහ3 ෙල@8 නõ මඟට ෙගන යා හැ\යාව පෑjණ. 
1952 c මQ. @රෙගදර c Nය ^ෙHය. 1946 ෙනාවැ7බa 18 වැQදා මැAවරණයට3 කr8, rබර%වාc ;8hලා 

බ•Aයාö (Vintila Brătianu) ඇBÄ, ෙ6ශපාලනඥය8 \èප ෙදෙන*ව හGදා උසා;ය\8 තbFතවාc සං;ධානය* 

ෙමෙහයවන ෙච/දනා යටෙ3 වරදකරැව8 යැC ó8ù කරන ලj. 

 කr8 @h Nතb පාaශවය8ව නõ මඟට ෙගන යෑම ස7බ8ධෙය8, සමහර ;ට ú;Bරැ සහ වඩා3ම 
නරැම උදාහරණ ලැෙබ8ෙ8 ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙව8 ;ය හැ\C. එè .6ධය අවස8 dෙH ජයග—ාÂකය8ෙW 

පැ3ෙතQ. 1944 අෙග/FB අග c නාk@ අéවා@කය8ට එෙරèව නැÍ @h Fෙල/වැ\යාö ජාAක කැරŒ%ල ;@8 

කාaය*ෂමව Qමා කළ Fෙල/වැ\යාö සහ ජaමQය සමඟ ක≥8 පැවA ස8ධානය, ඉ*ම©8 අමතක කර 
දම8නට පහ`ෙවන ප{j එè 1945 පOAසංFකරණ @6ධ dහ. 1945 ෙනාවැ7බa මස c Nතb පාaශවය සමඟ 

අ3ස8 කරන ^;`ම* Qසා, බටèර ෙබාÂNයා පOා8තෙH අéවාසය කරෙගන @h ඇෙම{කාöව8ට ෙම8ම රB 

හGදාවට ද ප` ගම8 ය8නට @6ධ ;ය. 1946 මැC මැAවරණ ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo ෙකාN.QFk ප*ෂය jනා 
ග3හ. ඒ3 ඔt8 Fෙල/වැ\යාෙo `¨තරය dහ. එè පOජාත8තbවාc ප*ෂය ච8දෙය8 @යයට 62 * jනා 

@hයහ. නාk¡8ෙග8 QදහF කරග3 ප`ව @ට ෙකාN.QFkවාc8 සමඟ බලය ෙබදාෙගන @h 

ෙ6ශපාලනඥය8, රට ඇBලත සහ úටත ෙම8ම, Fෙල/වැ\යාෙo ද පOAෙර/ධ ව-ාපාරයට සහභාflව @ට, Qදහස 

සහ පOජාත8තbවාදයට ඇA ඔt8ෙW ළැjයාව ඒ වන ;ට ද ෙප8වා Aç©. 

 ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo සහ ෙස/;යk òරාෙ%ඛනාගාර ;වෘත \qම Qසා ෙබා%ෙෂ;* අöගාNකය8ෙW 

අස7මත හැjයාව ගැන දැනග8නට ලැç©. 1929 ෙදසැ7බa මාසෙH c ඔt8ෙW නායකයා d *ෙලෙම8k 

ෙගාkෙව/%ß ;@8 ෙචෙකාFෙල/වැ\යාö ෙකාN.QFk ප*ෂය ෙමාFකo වr8 එන Qෙය/ග ú≥පj8ෙ8 යැC 
එ%ල d ෙච/දනාවට පOAචාරය* හැhයට පාarෙ78Bෙo c පව3වන කථාව Bළ පහත ෙ6ව% සඳහ8 කරC: 

“අú ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo Qaධන පංAෙH ප*ෂයC, ඉA8 Fවභාවෙය8ම අෙ¥ ` O7 ;¥ලiය ΩලFථානය 

Aෙය8ෙ8 ෙමාFකo වලC. ඉA8 ඔබ ෙහාî8 ද8නවා අú ෙමාFකo ය8ෙ8 ඇC \යා: අú එෙහ ය8ෙ8 
රැ@ය8 ෙබා%ෙෂ;*වාc8 ෙවA8 ඔෙª ෙගල N{ක8ෙ8 ෙකෙFදැC \යා ඉෙගන ග8නටC. ඔබ හැෙම/ම 

ද8නවා ෙබා%ෙෂ;* රැ@යාöව8 තමC ඒ කලාෙo èටò පOiණය8 \යා!”  8

 1946 මැC මැAවරණ වr8 ප`ව, ෙ7 óරණා3මක “ෙගල N{ක8නා” කt8@ලෙH සභාපA dෙHය. 

තQෙය8 උග3 ශ´Nකෙය* ෙල@8 පට8 ෙගන ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo ෙකාN.QFk ප*ෂෙH නායක3වය කරා 
^ය ඔÆෙW ගමන පOංශ ජාAක ෙමාqF ෙත/ෙරF හා සමාන ;ය. එතැ8 පට8 ඔÆ Gr8 Aරය ප`පස @ට ප`ව 

මහජනතාව ඉj{ෙH ම ෙප≤ @hN8 @යÄ මaදනය8 è අධ-*ෂකවරයා dෙHය. 

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

 Klement Gottwald, Vybrané spisy (Selected Works), vol. 1 (Prague: SNPL, 1954), p. 139.8
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 පළGෙව8ම ෙ6ශපාලන ïëõ වලට සහ රාජ- ආර*ෂණ (Stání bezpečnost -StB) යා8තbණෙH èංසාවට 
ල*ෙවන සං;ධානය Fෙලාවැ* පOජාතා8Abක ප*ෂයC. Fෙලාවැ* ;ෙර/¿ ජාAකවාදය\8 පණ ගැ8tö 

අෙන∏3 ෙබාෙහ/ ෙකාN.QFk ෙනාවන ෙච* ප*ෂය8 ෙ7 උපාය මාaග ෙයාදා ග8නට ෙනාවන තර7 `Ä 

Qෙය/ජනය\8 .B dහ. 1947 සැ¥තැ7බa මාසෙH c ෙකාN.QFkවාc8 පාලනය කළ ෙපා“@ය ;@8 රජයට 
එෙරè ∏ම8තbණය* Fෙලාවැ\යාෙo c “ෙසායා ගැQණ.” ඉ8 හටග3 අa…දෙH පOAඵලය* වශෙය8 Fෙලාවැ* 

ආëõව Bළ පOජාත8තbවාc ප*ෂයට A… බÆතරය නැA ;ය. එෙFම මහ ෙ%ක7වරැ Aෙදනා ෙග8 ෙදෙදෙන* 

අ3 අඩංïවට ගැQණ. 

 1948 ෙපබරවා{ මස @6ධ d පOාW රජය ෙපරළන ∏ම8තbණය සමඟ මaදන \∞යාවrය සෑෙහන 
පOමාණය\8 ෙoගව3 ෙක{ණ. එC8 ෙකාN.QFk ප*ෂයට බලය සඳහා ඒකාéකාරය* ෙවöෙව8 ෙදාර ;වෘත 

dෙHය. ෙකාN.QFk ෙනාවන ඇමAවරැ8 බÆතරය* ඉ%ලා අFiම ෙ√Bෙව8 උප8 ෙපබරවා{ අa…දය Bළ c 

ෙබාෙහ/ ෙදෙන* @රගත dහ. 1947 c ඉ%ලා අFෙව8නට @6ධ ෙවන ෙත* ෙගාkෙව/%ß ආëõෙo උප අගමැA 
ෙල@8 @h පOජාත8තbවාc ප*ෂෙH සභාපA Fෙලාවැ* ජාAක යා8 උa@Q (Ján Ursiny); සහ අéකරණ ඇමA d 

ෙපOාෙකා¥ ~Îhනා (Prokop Drtina) ද ඊට ඇBළ3 dහ. ඔt8 ෙදෙදනාම අéවා¡ කාලය Bළ c පOAෙර/ධ ව-ාපාරෙH 

@hන ලද අයC. 

 1948 අෙ¥O% සහ මැC මාස වල c පළGෙව8ම පO@6ධ නõ ;භාගයට පGÕවන ල6ෙ6 Fෙලාවැ* 

පOජාත8තbවාc ප*ෂෙH නායකය8වC. ;@පF ෙදෙන∏ට @ර දæව7 Qයම dහ, ඉ8 එ* @ර දæවම* වසර 

Aහ* ෙවöෙවQ. ඒ ෙව6c අéකරණ සහ ෙපාrF මaදනෙH ෙපාù අරGණ úè¶වාෙගන Açණ බව* ෙපQණ: 

හGදාව සහ ආර*ෂක ෙFවා ඇBලත @hන හBර8 ෙසායා ගැQණ, එෙFම 1948 ෙපබරවා{ ෙත* Nතb පාaශව 
ෙල@8 @h පOජාතා8Abක-rබර% සහ සමාජ පOජාත8තbවාc ප*ෂ නායකය8 ද එකBව; ඔt8 අතර \èප 

ෙදෙන* ෙකාN.QFkවාc8 සමඟ සfප සහෙය/ගෙය8 කට.B \qමට දැ~ ෙF කැමැ3ත ෙප8වන ලද අය පවා 

dහ. 

 ෙහrෙයාෙඩාa úකා (Heliodor Pika) සහ ෙය/ෙසT ෙපාßෙසßQ* (Josef Podsednik) ෙ7 කාලෙH ෙ6ශපාලන 

@රකරැව8ට අය3 d සාමාන- ඉරණම ∏ම*දැC ද*වන උදාහරණ ෙදක\. 

 පOAෙර/ධ ව-ාපාරෙH වැදග3 MNකාවක Qයැෙළන ලද, ජනරා% ෙහrෙයාෙඩාa úකා, ෙp´¬ඨ ෙ6ශෙ¥Ofෙය* 
සහ පOජාත8තbවාjෙය* dෙHය. ෙස/;යk .Qයනය සමඟ කට.B \qම ගැන කැමැ3ත ද*වන ලද ඔÆව 1941 

වස8තෙH c U.S.S.R. ෙවත ෙචෙකාFෙල/වැ\ හGදා Qෙය/Öත කëඩායෙ7 නායක3වයට ප3 කරන ලj. එය 

@6ධ ෙව8ෙ8 ¤Q 22 jන ජaම8 පOහාරයට ෙබාෙහ/ කලකට ෙපරC. ෙමාFකo සමඟ `හද ෙල@8 කට.B 

\qමට කැමA ඔÆෙW \∞යා සහ පOAප3A ගැන3, ෙස/;යk ෙ6ශය සමඟ ඔÆ එකඟ ෙනාවන තැ8 ගැන3 1930 
ගණ8 @ට @ය%ල8ම ෙහාî8 දැන @hයහ. U.S.S.R. ඇBළත Qaමාණය ෙවN8 පැවA ෙචෙකාFෙල/වැ\යාö 

හGදාවට බැෙඳ8නට යන ලද, 1938-39 c බÆතර ෙල@8 “U.S.S.R. මාC7 හරහා ≤A ;ෙර/¿ව යෑම” Qසා 

ෙස/;යk කඳtරැ සහ @රෙගව% Bළ ලැග @h ෙච* òරවැ@ය8 10,000 කට වැ~ සංඛ-ාව* QදහF කරග8නට 
ග8නා ලද වෑය7 වr8 ඔÆෙW ෙස/;යk ෙ6ශය සමඟ එකඟ ෙනාෙවන තැන පැවAණ. 1945 8 ප`ව tවද, 

ෙචෙකාFෙල/වැ\යාö හGදාෙo ෙFවක පOධාQයාෙW පළG සහායකයා ෙල@8 ඔÆ කට.B කළ GÄ කාලය Bළ c 

ඔÆෙW ෙ6ශෙ¥Of3වය සහ “ජාAක සහ පOජාත8තbවාc ;¥ලවය” ෙවöෙව8 කරන ලද ෙFවය ගැන \@3 
සැකය* ෙනාමැA dෙHය. 

    ෙස/;යk ç6éමය අංශ සමඟ සfප සබඳතා පැවැ3 d ෙකාN.QFkවාjෙය* d ෙබ~Îl ෙa@8 (Bedřich 
Reicin) නායක3වය ù8 හGදා ç6é අංශ වr8 1945 අග @ට úකා කරන \යන ෙ6ව% සfප ෙස/ j@ය\8 

පැවAණ. 1948 ෙපබරවා{ මාසෙH c ජනරා%  කාව හGදාෙව8 ෙනරපන ලj; මැC මාසෙH c, ®•තාන- 
ඒජ8තවරෙය* ෙල@8 ෙFවය කරN8, U.S.S.R. è ෙචෙකාFෙල/වැ\යාö .ද වෑයම කඩාක¥ප% කරනවා යන 

ෙච/දනාව යටෙ3 ඔÆව අ3 අඩංïවට ගැQණ. 1948 මැද c úè¶වන ලද ;ෙpෂ උසා;ය\8 1949 ජනවා{ 28 

වැQදා ඔÆට මරණ දæවම Qයම ෙක{ණ. 1949 ¤Q 21 වැQදා උදෑසන, ¥ලස8 (Plzeň) è @රෙගදර මැද Nùෙ% 
c ඔÆව එ%ලා මරන ලj. ෙස/;යk ç6éමය අංශ ගැන පමණට වැ~ෙය8 දැන @h Qසා ෙස/;යk .Qයනය 

ජනරා%ව Bර8 \qම ඉ%ලා @hෙH යැC ෙබ~Îl ෙa@8 ඔÆෙW සගය8ට ≈ෙoය. ෙa@8වද තව3 වසර 

Bනකට ප`ව එ%ලා මරා දැfම @6ධ dෙH ඒ දැöම Qසා බව සැකය* නැAව පැහැjr කරC. 
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 1948 ෙපබරවා{ මාසෙH c ෙය/ෙසT ෙපාßෙසßQ*, ෙමාෙa;යා (Moravia) è අග öවර d බ•ෙන/ (Brno) è 
නගරාéපAවරයා dෙHය. ඔÆ 1946 c පOජාත8තbවාc මැAවරණ වr8 තනBරට ප3ව @hෙH ජාAක සමාජවාc 

ප*ෂෙH (@යවෙF G% අtරැù වල Qaමාණය කරන ලද ප*ෂය èkලaෙW “ජාAක සමාජවාදය” සමඟ \@ù 

සමානාකම\8 ෙනාiය) ච8ද අෙ¥*ෂකෙය* හැhයටC. ජනරජෙH පළG ජනාéපA d ෙතාමා¬ මසා{* (Tomáš 
Masaryk) ෙW පOජාත8තbවාc සහ මාöäය පරමාදaශය කැමැA NQෙස* හැhයට, ෙපාßෙසßQ* යö ෙච* 

සමාජවාc8 ;ශාල සංඛ-ාව* Qෙය/ජනය කරන ච{තය* dෙHය. 1947 ෙදසැ7බa 31 c ෙච* සමාජවාc8 

සංඛ-ාව 60,000 කට වැ~ dහ. එෙFම ඔÆ අවංකවම ෙකාN.QFkවාc8 සමඟ සහෙය/ගෙය8 කට.B කළ .B 

යැC ;pවාස කළ අෙය\. 1948 ෙපබරවා{ මාසෙය8 ප`ව බ•ෙන/ නගරාéපAවරයා සංක∞මණය ෙව8නට óරණය 
කෙ«ය. ඒ3 අනBරැව එම අදහස අ3හැර දැGෙo නõ මඟට ෙයාG කරන ලද èටò ප*ෂ සාමාÖකය8ට සහාය 

cම ෙවöෙව8 කට.B කර8නටC. 1948 සැ¥තැ7බa 3 වැQදා අ3 අඩංïවට ගැෙනන ඔÆ ≤A ;ෙර/¿ කට.B 

වල Qයැෙළන ලදැC, පOචëඩ ක∞මෙoදෙය8 ෙරÖමය ෙපරළ8නට වෑය7 කළ ලදැC, පOAගාf ;ෙ6ශ බලෙoග 
සමඟ කට.B කරනවා යැC යනාc ෙච/දනා වලට වසර දහඅටකට @ර දæවම* 1949 මාaB මාසෙH c රජෙH 

උසා;ෙය8 ó8ù ෙක{ණ. තව3 ප*ෂ සාමාÖකය8 දහනව ෙදෙන*ට ඒ කාලෙH c ම දæව7 Qයම dෙH 

@ය%ල8ෙWම @රගත කාලය වසර හැ3තෑහතර* තර7 කාලයක GÄ එකBෙවQ. ෙ7 නõව සඳහා සා*º 
සපයන ලද @ය%ල8ම ඔt8ෙW නõ අහන ෙත* බලාෙගන @hන ෙ6ශපාලන @රකරැව8 dහ. “ෙපාßෙසßQ* 

පළèලoෙo” ෙකාටFකාරය8 හැhයට ප`ව @ර දæව7 Qයම d අෙන∏3 කëඩාය7 අතරට ද∏Õ ෙමාෙa;යා 

è \∞යාකාq8 AF ෙදක* ඇBල3 dහ. ඔt8ට Qයම d GÄ @ර දæව7 කාලය වසර හැට ෙදක* dහ. 

 ෙපාßෙසßQ* නõව පO@6éෙH පැවBණ\. වසර ගණනාවකට ප`ව, Qයම d @ර දæවෙම8 වසර 
පහෙළාව* ෙගiෙම8 ප`ව 1963 c QදහF d ;ට, ෙපාßෙසßQ* ෙමෙF සටහ8 කෙ«ය: “ෙචෙකාFෙල/වැ\යාö 

ෙකාN.QFk ප*ෂෙH නායකය8 ù@7 \èපය* නõවට ආවා, එය රාජ- උසා;ෙH ;භාගයට ග3 පOථම ;ශාල 

ෙ6ශපාලන නõවC, ඉA8 ඔt8 ඔෙට/ ¬r8W (Otto Šling) ව3 එකB කරල Aªබ. [ප`ව Fලා8*@ නõෙo c 
මරණ දæවම Qයම ෙවන තැනැ3තා] නõ ó8ùව හඬ ගා Qෙoදනය කරò ෙමාෙහාෙ3 ඔÆ èනා tණා.” 

 පOජාත8තbවාc සහ සමාජවාc Nතb පාaශවය8 Bර8 කර දැfම ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo උlචතම 

Fථානයකට ප3 ෙව8ෙ8 Nලාඩා ෙහාරාෙක/වා (Milada Horáková) නõ ;භාගය ෙවAQ. එය 1950 මැC 31 @ට 
¤Q 8 දා පOාW è පැවැ3;ණ. සමාජවාc ප*ෂ නායකය8, සමාජ පOජාත8තbවාc ප*ෂෙH, සහ ජනතා ප*ෂෙH, 

සහ එක ෙටüාkF\වාjෙය* ද ඇBÄ දහB8 ෙදෙන∏ ෙවත එC8 දæව7 ෙක{ණ. ෙහාරාෙක/වා ඇBÄ හතර 

ෙදෙන* මරණ දæවම ලැ…හ; තව3 හතර ෙදෙන*ට ≠;තා8තය ද*වා @ර දæව7 ලැçණහ; පF ෙදෙන∏ 

ෙවත වසර 15 3 සහ 28 3 අතර (GÄ එකBව වසර 110 \) @ර දæව7 Qයම dහ. 1968 'පOාW වස8තය’ 
කාලෙH c Qල ;මaශන කN¶ව ;@8 සැකû වාaතාව ද*ව8ෙ8 ෙ6ශපාලන නõ තව3 300 * Nලාඩා 

ෙහාරාෙක/වා නõව සමඟ ස7බ8ධව පැවැ3d බවC. එè c සමාජවාc ප*ෂෙH පමණ* èටò සාමාÖකය8 

7,000 කට වැ~ සංඛ-ාවකට දæව7 ලැ®ණ. ;ශාල නõ ෙබාෙහාමය, 1950 මැC @ට ¤r ද*වා කාලය Bළ c 
úhසරබද ටt8 \èපයක c ;භාග dෙH ∏ම8තbණය යැC සැලෙකන ල6ද ජාAක ú{;තරය\8 .B බව 

ෙප8iමටC. නõ AF පහක c Q∏3 කරන නõ ó8ù 639 * අතර මරණ දæව7 10 *, ≠;තා8තය ද*වා 

@ර දæව7 48 *, සහ වසර 7,850 ක GÄ  @ර දæව7 එකBව* dහ. 

 Nලාඩා ෙහාරෙක/වා නõව ආකාර \èපය\8 වැදග3 අjයර* ද*වන ල6ද\. කැෙර% කැ¥ලා8 (Karel 
Kaplan) නැමA ≈aAම3 ෙච* ඉAහාසඥයා ද*වන ප{j, එය රෙk පOථම සැබෑ ෙබාරැ නõව dෙHය, එෙFම 

<ෂණය ෙමෙහයiමට සහාය ෙවö ú©ස  පැNණ @h ෙස/;යk ;ෙpෂ ෙFවාවල පOධා≤8, එන7 ෙස/;යk 

“උපෙ6ශකය8” ;@8 ඍπවම සැල`7 කරන ලද පOථම නõව ද dෙHය. සා*ºකරැව8 @ට ;Q`රැව8 ද*වා 
නõවට සහභාfl d @ය%ල8ම නõව පට8 ග8නට ෙපර ඔt8 \ය .B d වද8 @ය%ල දැන @hන ෙල@8 එය 

ඉතා `පq*ෂාකාqව සැල`7 කරන ලද නõව* ;ය. ස7eaණ රංගනය අéකාq8ට වා@දායක d ඉමහ3 

ෙපOාපගැ8ඩා ∏ම8තbණය* dෙHය. 

 එෙFම ෙ7 නõව ;@8 ෙපාùෙo .ෙර/පය Bළ d මaදන ඉAහාසෙH වැදග3 අjරය* සටහ8 කරන ල6ෙ6 

එය සරලවම ෙකාN.QFkවාදෙH ඉAහාසය Bළ පමණ* ෙනාෙo. කා8තාව* එ%ලා මරා දමන ලj. ඇය 1939 

මාaB මාසෙH c ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo ජaම8 අéවාසෙH G% jනවල පOAෙර/ධ ව-ාපාරෙH එ~තරව සට8 
වjන ලද කා8තාව\. නාk¡8 ;@8 වසර පහ* පමණ කාලය* AFෙF @රගත කරන ල6jය\. කා8තා 
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;8jතෙය\, ෙකhෙය8 \oෙවා3, ඇය පOජාත8තbවාc dවාය, \@ම ;ෙටක \@ම ;jයක අ; අතැAව 
ෙකාN.QFk ආඥාදායක3වයට එෙරèව පOAෙර/ධය* ද*ව8නට èÔ තැනැ3Aය* ෙනාෙo. 

 ෙ7 පළèලoව පOpන රා÷ය* මB කරC. ෙ7 අපරාධයට එෙරèව බටèර රටව% ඊට වඩා වැ~ හඬ* 

ඇA ෙනාකෙ« ම8ද? ඇ%බk අය8FටC8ෙW ;ෙර/ධයට \@ෙව* ෙහ/ පOAචාර ෙනාදැ*dෙH ම8ද? ෙප3සම* 
සඳහා අ3ස8 එකB ෙනාකෙ« ම8ද? ෙස` .ෙර/පය Bළ නාk¡8ට එෙරèව පOAෙර/ධ ව-ාපාරෙH සට8 වැj 

අෙන∏3 අය පOAචාරය* දැ*iමට අසම3 dෙH ඇC? එෙFම ඔt8ෙWම එෙක* මරණෙය8 ෙªරා ග8නට 

ඔt8 වෑය7 ෙනාකෙ« ඇC? 

 ෙ7 කාලෙH c පමණ, පැq@ෙH පැවA ෙකාN.QFkවාc ;6ව3 සාද ≈∞ඩාවක ;Fතරය\8 පැවA 
මාන@ක3වය ගැන ය7 ෙහ/õවාව* ලබාගත හැ\C: 

1951 වසර අවසානෙH c “සCෙකාඩÎාමා” ගැන එතර7 කතා බහ* ෙනාiය. අ¨3 අtරැ6ද උදාෙවන 

මැjය7 රාAbෙH c මෙW ඥාó8 පැව3d පtෙ% එක සාදය\8 මම *ෙලයාa සමඟ úෙයa ෙකාටාß 
(Pierre Courtade) ෙW Qවහෙ8 පැවA තව3 පtෙ% සාදය* ෙවත පැN©ෙයN. [ෙකාටාß ෙකාN.QFk 

òව3ප3කලාෙojෙය* සහ රචකෙය* ;ය.] හැෙම/ම සBh8 @hයහ. සැබැ;8ම, @ය%ල8ම ෙගාඩ* 

†ම3ව @hයහ. “අú ඔ*ෙකාම බලාෙගන èhෙය ඔබ එනBරැ තමC,” මෙW Nතbය8 @ය%ල8ම 
පැවûහ. ඔt8 මට ≈∞ඩාව පහදා ù8හ. [කලා ඉAහාසඥෙය* සහ සමාජ;ද-ාඥෙය* d] ෙඡා8 

õ;Wෙන/ß (Jean Duvignaud) ≈ෙo සෑම වකවාöව*ම එèම d සාèත- මය ශානරය* නැ 3න7 

ආකාරය* නෙව/3පාදනය කරනවා \යාC: fl—කය8ට ෙශ/කා8ත ඇත, òනරැදයට ෙසානk ඇත, ස7භව- 

.ගෙH ක; සèත ජවQකා පහ\8 .B `සංගමය8 Bන* ඇත, යනාc වශෙය8. සමාජවාc .ගය 
එèම d ආකාරය* නෙව/3පාදනය කර ඇත: ෙමාFකo ෙබාරැ නõ. ෙ7 සාද වලට සහභාfl ෙව8න8, 

හැෙම/ම †මA8 Qසා hක* @èමඳ ගAය\8 @h, නõවට ෙප≤ @Òම රඟ ද*ව8නට óරණය කර 

@hයහ. ඔt8ට අõව Açෙë Újතෙය* පම©. අ8Aමට පැN© තැනැ3තා මම dෙය8 පැහැjrවම 
මාව ඒ සඳහා ෙත/රා ගැQණ. [ෙකාN.QFk රචකෙය* d] ෙරාජa ෙoලැ8ß (Roger Vailland) නõෙo 
;Q`රැවා ;ය. ෙක/ටාß ;3Aය ෙවöෙව8 ෙප≤ @h ≤óඥයා ;ය. මට ”õව Bළ මෙW තැන ග8නට 

@6ධ ;ය. මම ඉතා ùaවල ෙලස\8 බැහැC \ය8නට වෑය7 කෙළN, ඒ3 අ8Aෙ7 ඔt8 සමඟ එè 
ෙයෙද8නට óරණය කෙළN. ෙච/දනා ඉතාම3 දරැÕ dහ. මම සංග—හෙH ;;ධ වග8A දහය* පමණ 

උ%ලංඝණය කර Açණ බව \යැt©, එෙFම අC~යෙලාÖමය වෑයම කඩාක¥ප% \qම ගැන ෙච/දනා 

ලැබ @hෙයN, සංFකෘAක හBර8 සමඟ හtෙ% වැඩ \qම3, ජාත-8තර චරòරැෂය8 සමඟ 

∏ම8තbණ කර A†ම, සහ දාaශQක රාජ ෙ‚/හෙH Qයැãම3, යනාjය. ;භාගෙH c මට ‘තaක’ 
කර8නට අවශ- d ;ට, ෙපOා\.ෙaටaවරයා, ≤óඥයා, සහ සා*ºකරැව8, යනාc8 @ය%ල8ම දැ~ ෙF 

ෙක/ප dහ. මෙW ≤óඥයා උසා;යට ඉj{ප3 කළ කතාව ඉතාම3 අèතකර dෙHය, ඉA8 ඔÆ යා¥ò 

ෙවN8 \.ෙo ඒ Âන ෙවN8 පවAන ත3වය8 \යා3, ඒ3 මම ≠;තෙH බ{8 හැ\ ඉ*ම©8 
QදහF ෙවö ඇතැC \යා3ය. ම3පැ8 වලට FÔA ෙව8නට, úF` නැh%ල ඉතා ඉ*ම©8 ®යකරැ 

@èනය* බවට ප3;ය, අ8න එ;ටC හාස-මය අöකරණය* dව දැ~ ෙල@8 {ෙද8නට සැබැ;8ම 

පට8 ගැöෙ8. දæවම ó8ù කර6c, (මට මරණ දæවම ලැç©, සැබැ;8ම), එතැන @h කා8තාව8 
ෙදෙදනා, මෙW භාaයාව ද ඇBÄව, දැ~ ෙල@8 කැළ‡මට ප3 dහ. හැෙම/ම කෑ ගස8නට සහ 

හඬ8නට dහ, කබß හ{N8 අ≠aණය සඳහා d ෙපA, èස මත තබ8නට ¡තල තව8 යනාjය 

ෙසාය8නට dහ. අú @ය%ල8ම—;Q`රැවා, ≤óඥයා, සහ Újතයා—ෙ7 ú{ස ෙවöෙව8 ෙවෙහස 

ෙවN8 ඔt8ව සං`8 කර8නට වෑය7 කෙළG. මම èත8ෙන මම ;තරමC ෙව{ ෙවලා èhෙය නැA 
එකම ò6ගලයා; ඒ3 ලැÛජාව* දැöෙ8 නැ3ෙ3 මට ;තර* ෙනෙමC. 

දැ8 ඒ jහා අාපÆ හැ{ලා බල6c අú හැෙම/ටම ෙහාඳටම @è ;ක% ෙවලා Aªබ, ඒ ගැන \@ම 

සැකය* නැහැ. ;යරැව ;@8 ඔෙª වග≈ම අõ කරලා දාන ෙල@8 පÆ කළ .B ය7 ල*ෂය* 
Aෙයනවා ඇA. ඒ3 ඔබ ඒ ල*ෂයට ú;ෙස8න ක≥8, ;යරැව ;@8 ඔෙª වග≈ෙම8 ඔබව ඉව3 

කර8ෙන නැහැ. ඔෙª ෙගල වටා තදෙවන මලòõෙව8 ගැලෙව8නට ඔබ ;යරැව ‘ෙත/රා’ ග8නවා, 

එයට පැන ය8නට ඔබ ඉඩ ෙද8ෙ8 නැහැ. 
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අෙ¥ උමBව ඒ ෙමාෙහාෙ3 පැවA උමBෙo පOAඵලය*. ෙපාùෙo පැවA ñ3ත ;*ෙ¬ප ආකාරය* අú 
සාධාරáය කරN8 සහ සමාග—හණය කර ගQN8 @hෙයG.  9

NLO සමාජය Lනාශ QRම 

 ෙ7 ෙබාරැ  නõ පැවැ3iමට හැ\යාව ලැçෙ8 ෙකෙFදැC වටහා ගැ≤ම සඳහා, අú ඉතා `පq*ෂාකාqව 

“@;% සමාජය” ය8ෙනè අaථය ;ම@ය .BC. @;% සමාජය ;කාශනය ෙව8ෙ8 ධනවාදය සමඟ සහ fiතන 

රජෙH Qaමාණය සමඟC. රාජ- බලය ගැන සමාන තනBරැ දර8ෙන* හැhයට එය Fවාය3ත බලය* හැhයට 

ද පවA8න\. එය Gr8ම @යÄම අවශ-තා ප6ධAය8 මත රඳා පවó, එè පOධාන MNකාව වöෙH ෙපෟ6ගrක 
ආaÙක කට.BC. ඒ≈ය ò6ගලෙය∏ට ෙබාෙහ/ අවශ-තා A®ය හැ\ යැC @;% සමාජය @තC, ඒ අöව ෙ7 

ඒ≈ය ò6ගලය8ෙW අගැ.7 මත, ඔt8ෙW ස;ඥානය8, සහ \∞යාව8, සහ ඔt8ෙW Qදහස ගැන ඇA 

සංෙoදනය මත එය රඳා පවAC. ඒ≈ය ò6ගලය8 යö ආ3මාaථකාf ෙවA, ඒ3 එෙFම මහජන කට.B සහ 
පOජාව ගැන ද උන8ùව* ඇA òරවැ@ බැ;8 ද .B ෙවA. දාaශQකෙය* සහ ෙ6ශපාලන ñ8තකෙය* d 

¨ෙබාNa ෙසාෙචාa (Lubomir Sochor) @;% සමාජය Qaවචනය කර8ෙ8 ෙමෙFය, “තම8ෙW මත සහ ;ෙpෂ 

කැමැ3ත8 ද*ව8නට ඉඩෙදන, එෙFම ස7බ8¿කරණෙය8 .B කëඩාය7 වr8 තම සාමාÖකය8ව රාජ- 
ෙනාවන ආයතන වr8 සමාජයට සං;ධානය කරන, ඉහළම ∏¶7භෙය8 එන එකBව\. ඇ3ෙත8ම පවAන 

ෙපරඇවැ@ය වöෙH ෙ7 ආයතන සහ ≠i8 Fවාය3ත iම සහ ඒවා රාජ- යා8තbණෙH Æù ෙවනF කරන ලද 

ෙහ/ එC8 හටග3 ශාඛා ෙනාiමC, නැතෙහා3 රජෙH බලය ෙවöෙව8 සරල ‘ස7ෙ¥Oෂණ පh’ ෙනාiමC.”  රාජ- 10

ගැන සමාජ පාලනය* ඇAව @hන @;% සමාජ සං;ධාන අතර සමාග7 සහ සNA, ප%r, වෘ3óය සNA, 
නගර සභා සහ පළා3 සභා, පOාෙ6Èය Fවයං පාලනෙය8 .B කëඩාය7, සහ ෙ6ශපාලන ප*ෂ ෙලසම තව3 

ෙපාù මහජන මතය, වැQ කëඩාය7 ඇත. 

 සෑම ;ටම පරම බලය úè¶වාග8නට සහ ෙ6ශපාලන එj{වාc8 Bර8 කර දම8නට3, එෙFම ඕනෑම 
සමාජයක ∏මන ආකාරය\8 පවAන සැබෑ බලය සB කtරැ ෙහ/ අෙය∏ ෙවA8 එය ඉව3 \qම පOධාන 

අරGණ කරග8නා ෙකාN.QFkවාc8ෙW Qර8තර උපාය මාaගය වöෙH @;% සමාජෙH @යÄම ≠i8ට 

ක∞මාö”ලව පහර cමC. අරGණ වöෙH බලය සහ ඇ3ත ගැන ඒකාéකාරය අ%ලා ගැ≤ම Qසා, ඉල*ක 
ෙව8ෙ8 ෙ6ශපාලන ෙහ/ අධ-ා3fය බලය ඇA අෙන∏3 @යÄම බලෙoගය8 ෙවA. ඒ ෙහC8, වෘ3óය සNA 

සාමාÖකය8ට සහ ෙ6ශපාලන \∞යාකරැව8ට, පැ;6ද8ට, මාධ-ෙoc8ට, රචකය8ට, යනාc8ව ක∞මාö”ලව 

ඉල*ක කර ගැෙනC. 

 ;8jතයා ෙත/රා ගැ≤ෙ7 c \∞යා3මක d ජාත-8තර Qaණායකය* වැ8න* ද පැවAණ. ෙස/;යk 
.Qයනට GÄමQ8ම යට3ව පැවA ආëõ Qෙoදනය කෙ« @;% ජනතාව සහ úටFතර ෙල/කය අතර තවම3 

පවAන ෙබාෙහ/ සාරව3 සබැîයාව8 @ය%ල කඩා දැNය .B යැC \යාC. සමාජ පOජාත8තbවාc8, කෙත/rක 

ආගNක අය, ෙටüාkF\වාc8, ෙපාෙතFතb8ත ආගNක අය, සහ අෙන∏3 අය @ය%ල8ම ෙගාùරැ dෙH සරලවම 
ඔt8ෙW ෙ6Èය කට.B Qසා පමණ* ෙනාව, úටFතර ෙල/කය සමඟ Fවභාවෙය8ම ඔt8 සB d දැ~, 

පOෙය/ජනව3, සහ ඉතාම3 සා7පOදාCක සබඳතා ෙ√Bෙව8ම ;ය. U.S.S.R. è ෙග/“ය උපාය මාaගෙH කැමැ3ත 

සහ අරGÕ උ6යාචනය කෙ« ෙ7 @යÄ සබඳතා කඩා දැfමC. 

 නව “ජනතා පOජාත8තbවාද” Bළ @;% සමාජය සමFත ෙල@8 ඉතා ùaවල ත3වයක පැවAණ. .6ධයට 

ෙපර, එè සංවaධනය ආéපත-Cක ෙහ/ අaධ ආéපත-Cක ෙරÖම ;@8 නව3වා A®ණ. එෙF නැ3න7, 

ෙනාj.Õ ආaÙක මkට7 ෙහ/ සමාජ ≠;තෙය8 පැවAණ. .6ධය, ෆැºFkවාදය, සහ අéවාසෙH @h බලෙoග 

වල ;;ධාකාර පOAප3A යන @ය%ල එè සාෙ¥*ෂ ùaවලතා වල ෙකාටFකරැව8 dහ. අවසානෙH c Qදහස 
පැN© ;ට, @;% සමාජෙH සංවaධනය තව ùරට3 අඩාල කර8නට ෙස/;යk .QයනෙH හැjයාව සහ අනBරැව 

එන ෙ% හලන â6ධකරණය* ෙ√B dහ. 

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

 Lubomir Sochor, “Peut-on parler de la ‘sociétè civile’ dans les pays du bloc soviétique?” Communisme, no. 8 (1985), 84.10
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 නැෙගනèර ජaමQෙH ෙස/;යk මැjහ3iම සහ අéවා¡ කලාපය එè අéකරණ සහ ෙපාrF මaදන වල 
සාෙ¥*ෂව අõ Fවභාවය, සහ ජaම8 පOජාත8තbවාc ජනරජෙH 1949 ෙත* කාලවකවාöව Bළ ෙබාරැ නõ 

ෙනාමැA iම ගැන, පැහැjr කර8නට ෙබාෙහ/ ෙසC8 උපකාර ෙවC. අෙන* තැ8වල මaදන සහ ෙබාරැ නõ 

Qත- ෙල@8 ®èෙවන නව ෙරÖම සමඟ අAනත ෙගන ^යහ. නG3 නැෙගනèර ජaමQෙH c ඒ ෙමාෙහාෙ3 c 
එවැQ ක∞මෙoදයකට ú;ෙස8නට \@ù අවශ-තාවය* ෙනාiය. ම8ද, නව ආëõෙo අරGÕ ඒ වන ;ට3 

ක≥8 ෙසායා ^ය පOAප3A වr8 සා*ෂා3 කරෙගන Aෙබන ලද QසC. 1989 බar8 තා¥පය කඩා වැÒෙම8 

ප`ව කරන ලද අධ-යන වලට අöව, අéවා¡ ෙස/;යk බලෙoග ;@8 ඔt8ෙW කලාපෙH 1945-1950 කාලෙH c 

122,000 ක ú{ස* @රගත කර තබන ලj. රŒඳt7 කර A®ය c ඔt8 අත{8 43,000 * Nය ^ය අතර 736 * 
ෙව~ තබා මරා දමන ල6ෙ6ය. සමාජවාc එකGB ප*ෂය (Socialist Unity Party -SED) ;@8ම ඉj{ප3 කරන ලද 

ඇFතෙ78B අöව, මaදන ෙමෙහ.7 40,000 3 60,000 3 අතර සංඛ-ාව* සඳහා ෙයාදාෙගන A®ණ.  11

 1948 ෙපබරවා{ මාසෙය8 ප`ව @;% සමාජය පOචëඩව මaදනය \qම Qසා ෙචෙකාFෙල/වැ\යාව ෙවනF 
ආකාරය\8 පැවA ව-Aෙaකය\. මධ-ම සහ ^©ෙකාන .ෙර/පා රටව% @ය%ෙල8ම, .6ධ අතර මැද කාලෙH 

c පාarෙ78B පOජාත8තbවාදය* පවAන ඉAහාසය\8 .B එකම රට එය dව3, රැෙ7Qයාෙo ද ¡Nත 

පOජාත8තbවාc අ3හදා බැ“ම* Aç©. ඒ කාලෙH c ෙචෙකාFෙල/වැ\යාව ෙල/කෙH වඩා3ම කාaNකරණය d 
රටව% දහය අත{8 එක* dෙHය. නාk@ ෙවA8 QදහF කරගැෙන6c, එè dෙH මධ-ම සහ ^©ෙකාන jග 

.ෙර/පෙH වඩා3ම වıහගත සංවaéත @;% සමාජයC. එෙFම 1945 c එය ඉතාම3 ඉ*ම©8 තම8ව 

පOAසං;ධානය කරග8නට වෑය7 කළහ. 1946 ෙව6c Nrයන 2.5 කට වැ~ òරවැ@ය8, නැතෙහා3 වැ~èh 

ජනගහනෙය8 බාගයකට පමණ ආස8න සංඛ-ාව*, ෙබාÂNයාෙo, @ෙ%@යාෙo, සහ ෙමාෙa;යාෙo úèh පOධාන 
ෙච* ෙ6ශපාලන ප*ෂ හතෙර8 එ*ෙක/ එක* නැ3න7 අෙනකකට අCA dහ. ෙච* සහ Fෙලාවැ* 

òරවැ@ය8 අත{8 Nrයන ෙදක* වෘ3óය සNA වල සාමාÖකය8 dහ. @ය දහF ගණනක ජනතාව* 

;;ධාකාර සං;ධාන සහ සNAවල සාමාÖකය8 dහ. ඊට කr8 @යවෙF පට8 පැවත එන, ජාAකවාc සහAක 
\qෙ7 වැදග3 සාධකය*ව පැවෙතන ල6දා d ද, ෙ6ශපාල≤ය කරන ලද ≈∞ඩා සමාජය* d ද, ‘උ∏Fසා’ (Sokol) 
සමාජය න7 ෙ*වල සං;ධානය Bළ පමණ* 1948 c සාමාÖකය8 700,000 කට වැ~ෙය8 @hයහ. වාaºක ≈∞ඩා 

ස7ෙ7ලන උ3සවෙH c (slet) 1948 ^7හානෙH පළG ෙසාෙකා% සා මාÖකය8ව අ3 අඩංïවට ගැQණ. 

සාමාÖකය8ෙW පOථම ෙ6ශපාලන නõ සැ¥තැ7බa මාසෙH c ඇරˆණ. වසර ෙදකකට ප`ව, ඔt8ෙW නායකය8 
හාර ප8දහස* අ3 අඩංïවට ගැ≤ෙම8 ප`ව, සං;ධානය GÄමQ8ම වාෙW ;නාශයට ප3ව Aç©. ග7මාන 

වල පැවA ෙකාටF සරලවම රාජ- යා8තbණයට අöගත කරග8නා ලj. බාලද*ෂ සං;ධානය සහ ;;ධ 

කෙත/rක සහ ෙපOාෙතFත8තb සං;ධාන වැQ @;% සමාජෙH ෙවන3 ෙබාෙහ/ සං;ධාන ෙල@8, ෙසාෙකා% ද 

නැ3තටම නැAවන ත3වයකට ඇද දමන ල6ෙ6 1948 ෙපබරවා{ è c Qaමාණය කරන ලද “\∞යාකාq කN¶” 
යන කඩBරාව යටෙ3 රහF ෙපා“@ය ;@8 පOïණ කරන ලද නõ සහ මaදන, â6ධකරණ, සහ අéවාසය ෙහ/ 

ෙ6පල පවරා ගැ≤ම, @යÄ බõ රාජ ස8තක \qම යනාjෙයQ. 

 @;% සමාජෙH යා8තbණය8 පාලනය \qමට ෙහ/ එ්වා සහGr8 වනසා දැfෙ7 c ෙකාN.QFk ආëõ 
GÆණ ù8 ;ශාලතම බාධකය dෙH ප%r dහ. වAකාöෙව8 එè සං;ධානය ෙමෙහයවන කෙත/rක ප%rය, 

ෙමාFකo ΩලFථානය සමඟ පැවA ජාත-8තර ශ´6ධාෙo එj{වාjයාව Qෙය/ජනය කරන ලj. ෙමාFකo ;@8 

ෙහාî8 Qaවචනය කරන ලද උපාය මාaගය dෙH ෙර/මාö කෙත/rක සහ නැෙගනèර කෙත/rක ප%r වr8 
ඔt8 වAකාöව සමඟ පව3වන ලද සබඳතා කඩා දැfමට බලා3මක කර, එè පOAඵලය* ෙල@8 ඇAෙවන 

“ජාAක” ප%r ඔt8ෙW බලය යටෙ3 පව3වා ගැ≤මC. ෙස/;යk නායකය8 සහ 1948 ¤Q මාසෙH c ;;ධ 

ෙකාN.QFk ප*ෂ වල ෙතාරBරැ ®.ෙර/ අතර පැවA උපෙ6ශන වr8, ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo ෙකාN.QFk 

ප*ෂෙH මහ ෙ%ක7 d රැෙඩා%T Fලා8F\ වාaතා කළ ප{j ෙ7 ත3වය පැහැjrව අවෙබ/ධ කරගත හැ\C. 

 සමාජයට ප%r වr8 ඇA බලපෑම අõ කරö ú©ස, ඔt8ව රාජ- Qලධා{වාදෙH පාලනය යටතට 

ෙගෙන8නට, සහ පOAප3A ඉ3ත8 බවට ඔt8 ෙවනF කරö ú©ස, ෙකාN.QFkවාc8 මaදනය සමඟ ¯ෂණය 

එකB කරග3හ, සමහර අවFථාවල c ප%r ˘රාවrය ඇBලට {ංගා ගැ≤මට පවා වෑය7 කළහ. 
ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo උදාහරණය* හැhයට, òරාෙ%ඛනාගාර ;වෘත iම Qසා, රහF ෙපා“@ය සමඟ හtෙ% 

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

Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Arbeiterbewegung, ed. Wolfgang Maderthaner, Hans Schafranek, and Berthold Unfried 
(Berlin: Akademie, 1991).
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කට.B කරන ලද ;;ධ පැ;6ද8 සහ ®ෙෂා¥වරැ අ%පය* ගැන පවා ෙතාරBරැ ෙහ≥දරo i ඇත. ඔt8 සමහර 
;ට ඊට වඩා දරැÕ ඉරණම\8 ගැලෙව8නට තැ3 කළාද? 

 පළG ආග7 ;ෙර/¿ මaදන—අෙය* ඉහත සඳහ8 කළ බ%ෙW{ය8 පැ;6ද8 වැQ, â6ධකරණ වල 

;8jතය8 බැහැර කර8ෙ8 න7—@6ධ ව8නට ඇ3ෙ3 ඇ%ෙªQයාෙo c ය. රහF ෙපා“@ය බාරෙH Qවාස 
අඩF@ෙH @hය c pෙක/ඩa (Shkodër) è අග— රාජïරැ පOසාc ගැFපa තා@ (Gasper Thaci) Nය ^ෙHය. õෙරF 

(Durrës) è අග— රාජïරැ පOසාc ;8ෙස8k ෙපO˙º (Vinçent Predushi) වසර Aහක බර වැඩ ඇA @ර දæවම* 

ෙගවN8 @hය c, 1949 ෙපබරවා{ මස c Nය ^ෙH ශාq{ක වධèංසා වල පOAඵලය* ෙල@8 ;ය හැ\C. 

අෙප/Fත% Qෙය/Öත කëඩායෙ7 ෙජයaÛ ෙවාලාF (Gjergj Volaz) සහ ෆෑ̊8 ÖQ (Fran Gjini) යන ®ෙෂා¥වරැ8 
ඇBÄ පැ;6ද8 පF ෙදෙන*ව 1948 ෙපබරවා{ මස c මරණ දæවමට Qයම i ෙව~ තබා මරා දමන ලj. 

පැ;6ද8, කන-ා ෙසාෙහා.{ය8, සහ ෙසමෙ8{කය8 @ය ගණනකට වැ~ ú{ස* එ*ෙක/ ෙව~ තැ†ෙම8 ෙහ/ 

නැ3න7 අ3 අඩංïෙo @hය c මරණයට ප3 dහ. අõම වශෙය8 GFr7 එ* අෙය* ද ෙ7 වධèංසා රŒ%ෙ% 
ෙකාටස* හැhයට Nය ^ෙHය. ඒ ෆැ̊8@Fක8 ආගNකය8 ෙවöෙව8 ෙප≤ @h8නට ඉj{ප3 d GFටාෆා úපා 

(Mustafa Pipa) නමැA ≤óඥයාC. වසර ගණනාවකට ප`ව, 1967 c, එ8වa ෙහා*සා ;@8 ඇ%ෙªQයාව 

ෙල/කෙH පOථම Qල වශෙය8 අෙ6වවාc වන රාජ-ය i ඇතැC Qෙoදනය කෙ«ය. @යÄ ෙ6වFථාන සහ ප%r, 
කෙත/rක â6ධ MN 327 * ද ඇBÄව එන7 2,169 * GÄ එකBව ;නාශ කර දමා ෙහ/ වසා දමා ඇතැC, Qල 

òව3පත වන “ෙනාවැ7බa” (Nendori) ඒ වසෙa c ම ආඩ7බරෙය8 ද8වා @hෙHය. 

 හංෙW{යාෙo c ආëõව සහ කෙත/rක ප%rය අතර පOචëඩ ගැ¶7 පට8 ග8ෙ8 1948 ^7හානෙH c, 

ආගNක පාසැ% ගණනාව* ජනසB \qම ෙ√BෙවQ.  ¤r ෙව6c පැ;6ද8 පF ෙදෙන∏ට දæව7 පැන;ණ, 12

අෙග/FB ෙව6c ඒ සංඛ-ාව තව3 ඉහළ ^ෙHය. හංෙW{යාෙo කෙත/rක ප%rෙH අෙW—ශය නායක කා~න% 
ෙය/ෙසT N8ßසැ8A (Jószef Mindszenty) 1948 ෙදසැ7බa 26 වැQදා අ3 අඩංïවට ෙගන 1949 ෙපබරවා{ 5 

වැQදා ≠;තා8තය ද*වා @රදæවම* ó8ù ;ය. එ*ස3 ජනපදය ඇBÄ, ;ෙ6Èය අéරාජ-වාc බලෙoගය8 

ෙවöෙව8 චරòරැෂ ෙFවෙH ෙයcම සහ ;;ධාකාර හt%කාරය8 සමඟ රජයට එෙරè ∏ම8තbණ \qම ඔÆට 
එ%ල d ෙච/දනා dහ. වසර* ෙගi ය6c ෙබාෙහ/ කන-ාරාම සහ ආශ´ම Bළ @h පැ;6ද8 සහ කන-ා 

ෙසාෙහා.{ය8 ෙදාෙළාFදහස\8 බÆතරය ෙනරපා දමන රජය ඒවාෙH අර* ෙගන @hයහ. 1951 ¤Q මාසෙH c  

කාෙල/චා (Kalocsa) è ආal ®ෙෂා¥වරයා d, ®ෙෂා¥වරැ අතර නායකයා d ද, එෙFම N8ßසැ8AෙW සfප 
NBෙර* ද d, ෙමා8¡’8ෙය/ ෙය/ෙසT ෙග—/¬ (József Grősz) ද අෙW—ශය නායක GÆණ ù8 ඉරණමටම ෙගාùරැ 

dෙHය. හංෙW{යාෙo ප%r සහ ආග7 ෙවත එ%ල d වධèංසා කෙත/rකය8ට පමණ* ¡මා dෙH ද නැත. 

සැල\ය .B තරN8 අõ පOමාණ වr8 පැවA ¨තර8 සහ කැ%;QFk ප%r ද වධèංසා වලට ල* d අතර,  

ෙගෟරව≤ය කැ%;QFk ®ෙෂා¥වරෙය* ෙලස `පO@6ධ ලැFෙල/ රවා¬ (László Ravasz) ඇBÄව, ඔt8ට ද 
eජකය8 සහ ®ෙෂා¥වරැ8 අèN dහ. 

 හංෙW{යාෙo c ෙම8 ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo ද, ආëõව ;@8 කෙත/rක ප%rය ඇBලත ආëõව සමඟ 

හtෙ% කට.B කර8නට ûදාන7 ;රැ6ධ පාaශවය* Qaමාණය කර8නට උ3සාහ ග3හ. ෙ7 ක∞ෙම/පාය අaධ 
සාaථක3වය\8 පමණ* .B dෙය8, මaදන මkට7 වැ~ කරන ලj. නාk¡8 ;@8 1942 c ෙටෙර@8 සහ 

ඩකාt රŒඳt7 කඳtරැ Bළ @රගත කරන A® පOාW è ආal ®ෙෂා¥වරයා d ෙයාෙසT ෙබරා8 (Josef Beran) 
1949 ¤Q මාසෙH c Qවාස අඩF@ෙH තබා අනBරැව @රගත කරන ලj. 1949 සැ¥තැ7බa මාසෙH c එංගල8ත 
සභාෙo පOෙ6ශය* බාරව @hන ෙ6වගැAය8 හත≥හක @ට හැට ගණන* ද*වා අතර සංඛ-ාව* ප%r 

ස7බ8ධෙය8 d නව ≤Aය ගැන ;ෙර/ධය පාන ලùව ඔt8ව අ3 අඩංïවට ගැQණ. 1950 මාaB 31 jන පOාW 

è ප%rවල ඉහළ තනBරැ දරන Qලධාq8 ගණනාව* ස7බ8ධෙය8 නõ ;භාගය* ආර7භ dෙHය; වAකාöව 

සහ ෙවන3 ;ෙ6Èය බලෙoග ෙවöෙව8 ඔ3B බලනවා යැC ද, අ; ෙතාග සං;ධානය, රජය ෙපරළන 
∏ම8තbණයකට සැරෙසනවා යැC ද ඔt8 ෙවත ෙච/දනා එ%ල dහ. ධaම ශාFතb ආයතනය* බාරව @h 

ú{Gදනවාj යා8 මැFhrයැ* (Ján Mastiliak) ට ≠;තා8තය ද*වා @ර දæවම Qයම d අතර අෙන* අයට වසර 

132 ක GÄ එකBව\8 @ර දæව7 Qයම dහ. 1950 අෙ¥O% 13-14 රාAbෙH c කන-ාරාම වලට එෙරèව දැවැ8ත 
ෙමෙහ.ම* ෙගන යන ලj. එය අභ-8තර කට.B අමාත-ාංශය ;@8 හGදාමය Qවැරj බව\8 ûදාන7 කර 

A®ණ. කන-ා ෙසාෙහා.{ය8 සහ පැ;6ද8 @ය%ල8ම පාෙ√ ඉව3 කර ඔt8ව @රගත කරන ලj. ඒ අවFථාෙo 

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

schools for girls.
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c ම ෙපා“@ය ;@8 @යÄ ®ෙෂා¥වරැ8 Qවාස අඩF@ෙH තබා ඔtනට බාèර ෙල/කය සමඟ සබඳතා පැවැ3iම 
තහන7 කරන ලj. 

 1950 ^7හානෙH c නැෙගනèර Fෙලාවැ\යාෙo ෙරÖමය ;@8 fl—ක නැෙගනèර කෙත/rක ප%rය Bර8 

කර දම8නට Qෙය/ග කෙ«ය. එෙFම එය සත-ලªéක ප%rය සමඟ එකB කර8නට Qෙය/ග කෙ«ය. ෙ7 
ú≥ෙවත 1946 c ෙස/;යk .*ෙaQෙH c ෙයාදා ගැöණ ල6ද\. ;රැ6ධ d පැ;6ද8ව ඔt8ෙW වසෙම8 ෙනරපා 

හැqම ෙහ/ @රගත \qම @ù dහ. පැහැjrවම වංචා සහගත ෙල@8 හ`රැවන ලද නõව\8 ෙස/;යk 

රැෙ3Qයා (Soviet Ruthenia) è අග— පැ;6දා d ෙය/ෙසT සාA (József Csati) වරදකරැ කර සC†{යාෙo ෙවාa∏ටා 
@ර කඳtරට úටමං කරන ලùව, ඔÆ 1956 ද*වා එè @රගතව @hෙHය. 

 ප%r වලට එෙරè මaදනය ප{ක%පනය කරන ල6ෙ6 සහ පාලනය කරන ල6ෙ6 ෙචාෙකාFෙල/වැ\යාෙo 

ෙකාN.QFk ප*ෂ නායකය8 ;@Q. 1950 සැ¥තැ7බa මාසෙH c නායක3වය ;@8 කෙත/rකය8 ස7බ8ධ 

නõ මාලාව* අöමත කළහ. 1950 ෙනාවැ7බa 27 වැQදා ඒවා ;භාග \qම පට8 ගැQණ. මධ-ම ෙමාෙa;යා è 
ඔෙලාG* (Olomouc) වස7 බාර eජකය8ෙW නායකයා d Fටැ8Fලාo ෙසලා (Stanislav Zela) පOධාන3වෙය8 .B 

®ෙෂා¥වරැ8 සමඟ ස7බ8ධ d නව ෙදෙන*ට දැ~ දæව7 ලැçණහ. 1951 ජනවා{ 15 වැQදා Fෙලාවැ\යාෙo 

අග öවර d බ•ාhFලාවා (Bratislava) è ෙමවර fl—ක කෙත/rක ප%rෙH ®ෙෂා¥වරෙය* ද ඇBÄව, ®ෙෂා¥වරැ 
B8 ෙදෙන∏ ගැන ;භාග d නõව අවස8 dෙHය. එම නõ ෙදෙ* c ම, “ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo @hන වAකාö 

ඒජ8තවරැ” යැC ෙච/දනා ල6දt8 @ය%ල8ම අtරැù දහයක @ට ≠;තා8තය ද*වා ලැෙබන @ර දæව7 වලට 

භාජනය dහ. ෙ7 ක∞ෙම/පායයම නැවත3 අවස8 වරට ඒ වසර අග c තව3 ®ෙෂා¥වරැ8 සමඟ සබඳතා පැවA 

ò6ගලය8 ෙවöෙව8 ෙයාදා ග8නා ලj. නG3 මaදන එතැQ8 අවස8 dෙH නැත. මධ-ම ෙබාÂNයාෙo, 
rෙටාෙමqkස (Litoměřice) è ®ෙෂා¥ d  ෙචපා8 ෙටüා*ටා (Štěpán Trochta) නාk¡8ට එෙරèව පOAෙර/ ධ 

සට8කාNෙය* හැhයට 1942 c අ3 අඩංïවට ෙගන ෙටෙර@8, ඩකාt, සහ මtBස8 යන රŒඳt7 කඳtරැ වල 

@රගත කරන ල6ෙද\. ඔÆට 1954 ¤r මාසෙH c වසර ;@පහක @ර දæවම* Qයම ;ය. 

 ෙ7 මaදන ප{ක%පනය කළ සහ \∞යාවට නැංd ú{සට උවමනා dෙH ˘රාවrෙH ඉහළම @hන අය ඉව3 

කර8නට පමණ* ෙනාව, ෙපාùෙo @යÄ \∞FAයාö ;6වB8ට පහර cමටC. චා%F ;pව;ද-ාලෙH කලා 

ඉAහාසය ස7බ8ධ මහාචාaයව{ය* d සහ නාk¡8ට එෙරè පOAෙර/ධ සට8කාNෙය* d ද, රෙසනා වෙකාවා 
(Růžena Vacková) ෙ6ශපාලන @රකරැව8 ෙවöෙව8 ෙප≤ @Òම ගැන මහ3 සහාය* ෙදන ල6jය\. 1952 ¤Q 

මාසෙH c ඇයව අ3 අඩංïවට ෙගන 1967 ද*වා ඇයව @රගත කරන ලj. ෙ7 නõව සහ 1952 c පැවA තව3 

නõව*, කෙත/rක ç6éමය පOජාවට ඉතා දැ~ ෙල@8 බලපාන ල6ෙ6ය. අෙන* නõව ¤r මාසෙH c ෙමාෙa;යා 

è අග öවර d බ•ෙනා è පැවැ3;ණ. ;@වැQ @යවෙF .ෙර/පා ඉAහාසෙH “;ද-ාa¸ NQ`8” ස7බ8ධෙය8 
පැවA ;ශාලතම ෙ6ශපාලන නõ ;භාගය ;ය හැ\C. 

 බ•ෙන/ è c නõ මඟට ෙගන ^ය ෙච* කෙත/rක ;6වෙත∏ d ෙබß{l ˝¡* (Bedřich Fučík) ප%rෙH 
˘රාවrය ගැන \@ ෙලස\8 ෙනාතකන ල6ෙද\. 1951 වස8තෙH c අ3 අඩංïවට ග8නා ලද ඔÆව පOpන 
\q7 වල c ශාq{ක වධèංසා වලට ල* කරන ලj. එක jනයක, පැය හත* AFෙF ඔÆෙW වධකය8ට

—“\@3 නැත,” “මම ද8නෑ,” “ෙකාෙහ3ම නැහැ,” යනාc වශෙය8—`òරැù මඟ හ{න ú≥Bරැ ù8 ප`ව, 

අවසානෙH c ඔÆ ෙම%ල i “පාෙප/lචාරණය” \qමට පට8 ග3ෙ3ය. “මට පාõෙo ඉ8න ෙද8න, මම ඔෙබ8 
අයjනවා,” ඔÆ ඔt8ට ≈ෙoය. “මට තව ùරට3 ;ඳ දරාග8න බැහැ. අද මෙW මවෙW මරණ සංව3සර jනයC.” 

නõවට කr8 òරා සAය* Bළ c උසා;යට ඔÆ jය .B ú≥Bරැ ෙමානවාදැC \යා ඔÆව òÆÕ කරiය. අ3 

අඩංïවට ග8නට ෙපර ඔÆෙW බර \ෙල/ 61 * dෙHය. නõවට ෙප≤ @h6c ඔÆෙW බර \ෙල/ 48 * d අතර 

ඉතා අයහප3 ශාq{ක ත3වය\8 @hෙHය. අtරැù පහෙළාවක @ර දæවම* ˝¡* ෙවත Qයම dව3, *ෂමාව 
ලබා ඔÆව 1960 c QදහF ෙක{ණ. 1978 සහ 1982 අතර පOාW è c කැර% බාෙටාෙස* හGෙo ඔÆ ù8 ස7Gඛ 

සාකlඡා \èපය\8 පහත උòටා ගැ≤7 දැ*ෙo. 

B.: ඔබ උසා;ෙH @hන ;ට, ඔබට දැöනා ද හැÍම*, ඔබ නාට-යක රඟපාන නÄෙව* ෙම8 යැC \යා? 

F.: සහAකෙය8ම. මම දැන @hයා Gල ඉඳ8ම. 
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B.: ඇC ඔබ ඒ ෙබාරැවට සහභාfl ෙව8නට එකඟ tෙ8? කෙත/rක ;6වෙත* හැhයට ෙ7 උ3කaෂව3 ෙල@8 
රඟ ද*වන Fටාr8වාc පOහසනෙH ෙයcම ඔබ බාරග3ෙ3 ඇC? 

F.: @රෙගද{8 අෙය* ග8න වඩා3ම නරක d දැ ය ෙම යC, එය තමC ඔබව වැ ~ෙය8ම දඩය7 කර8ෙන. 

∏ස^8න, ¡තල, ඔබව රඳවා තබන කÄ @ùර, ඇF ෙප≤ම නැAෙවනවා වෙW මට ෙප≤ ^ය දරැÕ ඔÄෙo 
කැ*∏7 හැùන අවFථා, ඒවා ඔ*ෙකාම, ඔබට ඒවා අමතක කර8න òÄව8, ඒවා ෙමාළෙH ෙකාෙ√ හ{ 

හැං^ලා ඔබ එ*ක හැම ;ටම èhය3. ඒ3 මට කවදාව3 අමතක කර8න බැ{ එකම දැය, මාව කවදාව3 

අ3හැරලා ය8නැA වඩා3ම ®ය∏රැ දැය, ඒ හj@ෙHම ඔබෙW අභ-8තරෙH ò6ගලය8 ෙදෙදෙන* ඉ8නවා 

වෙW දැෙනන එක, ෙවනF NQ`8 ෙදෙදෙන*. පළGවැ8නා, මම, හැමදාම එක ;jයට @h මම, සහ මම, 
ෙදවැ8නා, “ඔයා අපරාධකාරෙය*. ඔයා අරෙහම ෙමෙහම කළා…” යැC පරණ එ*ෙකනාට \යන අ¨3 එ*ෙකනා. 

පළGවැ8නා සට8 කරනවා, ෙ7 ෙදෙදනා අතර වාදය* ඇAෙවනවා, ඒක හ{යට GÄමQ8ම ච{ත ෙදක* 

හදනවා වෙW, එක* \@3 අöක7පාව* නැAව අෙනකාව ප{භවයට ල* කරනවා. “ඔයා ෙබාරැ \යනව! ඒක 
ඇ3ත ෙනෙමC!” සහ අQකා \යනව,  “හ{, එෙහන7, ඒක ඇ3ත, මම එය කළා, මම අ3ස8 කළා,  යනාc 

වශෙය8.” 

B.: ඒ3 සැබැ;8ම, එවැQ පාෙප/lචාරණය* කරò එකම එ*ෙකනා ඔබ පමණ* ෙනාෙo . ෙබාෙහාම ෙදෙන* 
එය කළා. ඔබ වැQ අය ú{N dවා, දැ~ ආ3ම ශ*Aය\8 .B d ඒ≈ය ò6ගලය8, @ය%ල8ම `;ෙpä 

ශාq{ක සහ මාන@ක ල*ෂණ වr8 .B d අය, ඒ3 ඔබ වැQ @ය%ල8ම එකම ;jයට, නැ3න7 අනන- d 

ෙලස\8 පවා කට.B කළා: ඔබ @ය%ල8ම ෙ7 ≈∞ඩාව අöගමනය කළා, ඔබට පැවරෑ ෙකාටF ඉෙගන ග3ත. 

මම ෙ7 “පාෙප/lචාරණ” වලට ෙ√B ෙමානවාදැC ගැන ෙකාN.QFkවාc8 සමඟ ෙගාඩ* කතා කරල Aෙයනව, 
ඒ @ය%ල අවසානෙH c එවැQ òරැෂය8ව පරාජය කරලා ®ඳ දමන ආකාරය ගැන. නG3 ඔබ ෙල/කය ගැන 

ෙවනF දැ*ම* Açණ òරැෂෙය*. ඔබෙW අභ-8තරෙH @6ධ dෙH ∏ම*ද? ඇC ආëõව සමඟ ඔබ හt%ව 

කට.B කෙ«? 

F.: ඔt8 නැ වóම* නැ Aව මෙW ෙමා ළය ෙස/ දන එෙක8, මට තව ùරට3 ශා q{කව ෙහ/  මා න@කව මා ව 

ආර*ෂා කරග8න බැ{tණා. මං අ3හැරලා දැ7ම. මෙW ඇBලත යම* ®îlච ෙමාෙහාත ගැන මම දැනටම3 

ඔබට \යල Aෙයනව. [ෙ7 අවFථාෙo c ඔÆ ඉතාම3 ෙනාස8`8 dෙHය, කෑ ගහන තර7 හඬ\8 කතා 
කර8නට ;ය.] ඊට ප`ව, තව ùරට3 මා මම dෙH නැහැ…ෙනාපවA8නා d ත3වය මම සලක8ෙ8 මහ3ම 

ප{භවය හැhයටC, අෙය∏ට අ3ද\8නට හැ\ පහ3ම දැය, එය හ{යට පවA8ෙ8 ;නාශය එය ;@8ම 

කරනවා වැQ dව*. ඉA8 ඒක ඔt8 ;@8 ඔබම ලවා ඔබට කරව8න කට.B සලසනව. 

 බා%ක8 ෙ6ශය8è c ප%r මaදනය එයාකාර d ;ලාසය* අöගමනය කරන ලj. රැෙ7Qයාෙo, 
අöගාNකය8 සංඛ-ාව අöව සත-ලªéක ප%r වලට පමණ* ෙදවැQ d fl—ක-නැෙගනèර කෙත/rක ප%rය 

Bර8 \qම 1948 @@රෙH c óවˇ ෙක{ණ. ඔt8ෙW ˘රාවrය ෙරÖමයට සහාය දැ*d අතර එè c සත-ලªéක 

ප%rය Qහඬව බලා @hයහ. ඒ3 සහාය දැ*iම පම©8 ආëõව සත-ලªéක ප%r ගණනාව* වසා දැfම 
සහ එè නායකය8 ú{ස* @රගත \qෙම8 වළ*වන ෙනාල6ෙ6ය. ඔ*ෙත/බa මාසෙH c නැෙගනèර කෙත/rක 

ප%rෙH @යÄ ®ෙෂා¥වරැ8 අ3 අඩංïවට ගැQණ. 1948 ෙදසැ7බa 1 වැQදා fl—ක කෙත/rක ප%rය Qල 

වශෙය8 තහන7 ;ය. Nrයන 15 ක ජනගහනය\8, ඒ අවFථාෙo c එè භ*Aකය8 සංඛ-ාව 1,573,000 * 
dහ. එෙFම එයට ෙගාඩනැ∑r 2,498 * සහ පැ;6ද8 1,733 * @hයහ. අéකාq8 ;@8 ඒවාෙH @යÄ බõ 

බාèරාjය රජයට පවරා ග3හ. ෙ6වFථාන සහ ප%r වසා දැfය. සමහර අවFථා වල c ඒවාෙH òFතකාල වලට 

^Q තැ†ම පවා කළහ. පැ;6ද8 1,400 කට වැ~ සංඛ-ාව* (1948 ෙනාවැ7බa මාසෙH c 600 * පමණ) සහ 

තව3 අöගාNකය8 5,000 * @රෙගදරට යවන ලj. එè c 200 * ඝාතනය dහ. 

 1948 මැC මාසෙH c පැ;6ද8 92 * අ3 අඩංïවට ගැ≤ම3 සමඟ, එය ෙර/මාö කෙත/rක ප%rෙH වාරය 

බවට හැ{ණ. රැෙ7Qයාෙo මaදනයට භාජනය ෙව8නට එè අöගාNකය8 1,250,000 * @hයහ. ආëõව ;@8 

@යÄ කෙත/rක පාසැ% වසා දැNණ. ආගNක සරණාධාර සNA සහ ෛවද- මධ-Fථාන ජනසB කරන ලj. 1949 
¤Q මාසෙH c ෙර/මාö කෙත/rක ®ෙෂා¥වරැ \èප ෙදෙන* අ3 අඩංïවට ගැQණ. ඊ ළඟ මාසෙH c @යÄ 

ආශ´ම Qකාය8 තහන7 කරන ලj. çකෙරFk è c ®ෙෂා¥වරැ සහ ≈aAම3 ^èය8 \èප ෙදෙන* “චරòරැෂ” 

හැhයට ෙච/දනා එ%ල iෙම8 පැව3ෙවන මහා නõව සම∑8 1951 සැ¥තැ7බa è c මaදනවල උlචතම 
අවéය ද\8නට ලැ®ණ. 
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 රහෙF පැ;j කරන ලද සහ බර වැඩ සèත @ර දæව7 කාලය\8 ප` වසර පහෙළාව* @රබාරෙH @h 
එක fl—ක-කෙත/rක ®ෙෂා¥වරෙය∏ට \ය8නට Açෙë ෙමයC: 

වසර ගණනාව* AFෙF අú ශාq{ක වධèංසා, පහර c7, ∏ස^8න, ¡තල, අෙ¥ බõ රජයට පවරා 

ගැ≤ම, සහ ප%rෙH නාමෙය8 Qම* නැA අපහාස සහ Q8දා ;ඳ දරා ග3ත. අú අෙ¥ අ3වල ඇA 
මාං!, අෙ¥ ද7වැ%, අෙ¥ @ර∏hෙH යකඩ ෙපාÄ, eජ≤ය වFB හැhයට @ඹ ග3ත, එෙFම අෙ¥ @ර 

ඇƒ7 වලට eජ≤ය Qල ඇƒ7 හැhයට ආදරය කළා. අú උÆලා ගත .B අෙ¥ ∏රැසය ෙත/රාෙගන 

Açෙණ, Qදහස, Gද% සහ අෙ¥ ආගම අ3හැ{ෙයා3 ලැෙබන පහ` ≠;තය ගැන Qර8තර cමනා 

හGෙo tව3 අú එය Aයාග3ත. අෙ¥ ®ෙෂා¥වරැ, පැ;6ද8, සහ භ*Aකය8ව වසර පහෙළාF 
දහසකට වැ~ කාලයක GÄ එකBව\8 @ර දæව7 වලට Qයම ෙවලා Açණ. ®ෙෂා¥වරැ හය ෙදෙන* 

@රගත කරලා Açෙන ඔt8 ෙර/මයට අැA ප*ෂපාó3වය අ3හැqම පOA*ෙ¬ප කළ Qසා. ෙ7 @යÄ 

;8jතය8 ෙවA8 හැ¨ණ ෙ% Açණා tව3, Fටාr8 සහ සත-ලªéක ∏ල ෙද¶ ජFÒQයාöව8 එè 
මරණය ජය ෙඝ/ෂා කර Qෙoදනය කළ කාලෙH c @h තර7 ®ෙෂා¥වරැ අද අෙ¥ ප%rෙH @hනවා.  13

සාමාන% ජනතාව සහ රSඳUV කඳUරැ පIධXය 

 ආඥාදායක3වය8è ඉAහාසය සං≈aණ ෙවA, ෙකාN.QFkවාදෙH ඉAහාසය ද ඊට ෙවනF ෙනාdව\. 

මධ-ම සහ ^©ෙකාන jග .ෙර/පෙH c එè උප3Aය ;h8 ;ට මහ3 ජනúOය සහෙය/ගෙය8, නාk¡ තaජනය 

පාගා දැfම සමඟ ස7බ8ධෙය8, එෙFම ජනතාවෙW රŒවhr සහ උග— භ*Aය ෙප/ෂණය \qම සඳහා 

ෙකාN.QFk නායකය8ෙW පOpන කරත ෙනාහැ\ ∏සලතාවෙය8 ද සල∏Õ dෙHය. උදාහරණය* හැhයට, 
1945 ෙනාවැ7බa මැAවරණ වr8 ප`ව `¨තර ෙකාN.QFk ප*ෂෙH Ωrක3වෙය8 úè¶වන වාම කඳtර, 

1946 මාaB මාසෙH c çඩාෙපFk è 400,000 කට වැ~ ජනතාව* ෙපළපාrයකට සං;ධානය කළහ. 

 අ¨ෙත8 úèටවö ලැ… ෙකාN.QFk ෙරÖම වැ~ෙය8 කැමA dෙH සමාජමය අවා@දායක ප`®7 වr8 
එන @ය දහF ගණනක ජනතාව පOවaධනය \qමටC. කාafකරණෙය8 ඉතා ඉහළ මkටමක පැවA 

ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo ෙච* ඉඩ7 වල ජනගහනෙය8 @යයට 60 * පමණ ක7කරැව8 @hයහ. Fෙලාවැ\යාෙo 

@යයට 50 * dහ. â6ධකරණ වල c ඉව3 කරන ලද ජනතාව Qසා ;;ධ ෙදපාaතෙ78B වල ඇA d èF තැ8 
òරව8නට 200,000 * සහ 250,000 * අතර ක7කරැව8 ෙයාදා ගැQණ. ඔt8 අත{8 ඉතා ;ශාල බÆතරය* 

ෙචෙකාFෙල/වැ\යාö ෙකාN.QFk ප*ෂයට එකB dහ. මධ-ම සහ ^©ෙකාන jග .ෙර/පෙH ග7බද වැ@ය8 

සහ කෘºකාaNක *ෙ¬තbෙH ක7කරැව8 Nrයන ගණන*, කෘºකාaNක පOAසංFකරණ වr8 සහ කr8 

ෙපෟ6ගrක අCAෙH පැවA ඉඩ7 (කෙත/rක ප%rයට අCA d ඉඩ7 ද ඇBÄව) සහ ජaමාöව8 ෙනරපා 
හැqෙම8 රජයට පවරා ග3 ෙ6පල යනාjය නැවත ෙබදාහැqෙම8 *ෂණෙය8 වා@ ලැ…හ. 

 අෙන* අයෙW ෙදා7නස මත ඉj කරන ලද ෙ7 Fව%ප ෙදෙන∏ෙW සBට ෙබාෙහ/ ;ට රඳා පැවAෙH hක 

කාලයකට පමණ\. ම8ද, @යÄ ෙපෟ6ගrක ෙ6පල Bර8 \qම ෙබා%ෙෂ;* ධaමෙය8 අQවාaය ;ය. “පංA 
.6ධය óවˇකරණය” සහ “මහජනතාවෙW ෙපරගම8 යන අරගලය” හඹා යෑම ú©ස 1945 c @යÄ නව ෙරÖම 

;@8 කr8 “ජaමාöව8, ෙ6ශෙ‚/Â8, සහ හt%කරැව8,” ;@8 අCAය \" ෙ6පල ජනසB කරන òÄ% වැඩ 

සටහන* පට8 ග8නා ලj. බලය සඳහා ෙකාN.QFk ඒකාéකාරය සහAක d වහාම එය ∏ඩා ඉඩ7 
èNය8ෙW, කඩ සා¥ò අCAකරැව8ෙW, සහ òÆÕ ÷% 8ෙW ෙ6පල අ%ලා ගැ≤ෙ7 වාරය dෙHය. සමහර ;ට 

ඔt8වම සහ ඔt8ෙWම පtෙ% සාමාÖකය8 පමණ* හැෙර8නට, කවදා ෙහ/ \@ෙව*ව ûරා ෙනාකන ලද 

∏ඩා ක7හ% සහ සාමාන- කඩ සා¥ò වල අCAකරැව8ට අසBටට ප3ෙව8නට ෙහාඳ ෙ√B A®ණ. ග7බද 

වැ@ය8ෙW වාරය ආෙo 1949-50 c ය. එè c ඔt8ව සΩහකරණයට බලා3මක dහ. ;ශාල කaමා8ත 
මධ-Fථාන වල @h ක7කරැව8 ෙවත ද ෙ7 නව පOAප3A බලපාන ලj. එෙත* කාලය* ඔt8 jනාෙගන @h 

ඔt8ෙW Qදහස, ඔt8ෙW ≠වන මkට7 @ය%ල මකා දැNණ. 

 František Miklosko, Nebudete ich mocí rozvratit (You will never have the power to destroy them) (Bratislava: Archa, 1991), pp. 13

272-273.
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 අසBට වැ~ ෙව6c, සමාජ ෙනාස8`8තාවය ද වැ~ dෙHය. අසBට පOකාශ කර8නට වාñක ෙහ/ r‰ත 
උ6යාචන ඉj{ප3 \qෙම8 ඉ*ම©8 ෙවෙහසට ප3 d ක7කරැව8, සහ වැඩ වaජන සහ ij වල ෙපළපාr 

සං;ධානය පට8 ග3හ. 1948 ^7හානෙH c, “ෙපබරවා{ ජයග—හණෙය8” මාස \èපයකට ප`ව, ෙච* සහ 

ෙමාෙa;යාö නගර  පහෙළාවක සහ Fෙලාවැ\යාö නගර Bනක ෙපළපාr වr8 සහාය ලැෙබන වැඩ වaජනය* 
පට8 ගැQණ. @යÄම කාaNක පOෙ6ශ වල වැඩ වaජන නැවත3 1951 අග c ඇරˆණ. බ•ෙන/ නගරෙH ij Bල 

10,000 3 30,000 3 අතර ෙපළපාr යන ජනතාව\8 .Bව ක7හ% ඇBෙ% ;ෙර/ධතා රŒFi7 පැවAණ. 

අනBරැව, 1953 ¤Q Gල c ඩÎැෙක/Qයාö Gල- පOAසංFකරණ වලට එෙරèව ;ෙර/ධතාවය* හැhයට පOධාන 

ක7හ% දහය* Bළ වැඩ වaජන සහ වැඩ නැවැ3i7 Qෙoදනය කරö ලැ†ය. එය ¥ලස8 è කැරŒ%ල* බවට 
හැ{ණ. 1953 c වැඩ වaජකය8 සහ උ6ෙඝ/ෂකය8 472 * අ3 අඩංïවට ගö ලැ†ය. ඔt8ව ‘Æදකලා කර ශ´ම 

කඳtරැ වලට දැfම සඳහා,” වැඩ වaජන වලට සහභාfl d @ය%ල8ෙWම න7 ලැCFBව* හැjය .B යැC 

ෙකාN.QFk ප*ෂ නායක3වය ;@8 වහාම ඉ%ලා @hෙHය. 

 ග7බද වැ@ය8 ද කr8 කලට ;¥ලව කළහ. 1950 ¤r මස පැවA රැෙ7Qයාö ග7බද වැ@ය8ෙW 

;¥ලවයට සහභාfl dෙව*, ෙකාN.QFk ප*ෂ ΩලFථානය ඉj{úට c අ; ෙනාමැAව සහ සාමකාfව Gණ 

ගැ`Õ ආකාරය @è කරC. ෙකාN.QFkවාc සට8කාNෙය* එ%ල කරන ෙව~ පහරට GÆණ ෙද8නට ඔtනට 
@6ධ dහ: 

ඊට ප`ව අú බලා3කාරෙය8 ෙගාඩනැ∑%ල ඇBලට ^යා, අú Fටාr8ෙW සහ ෙග^. ෙßœ 

(Gheorghiu Dej) ෙW ú8Ôර ®මට ;@කර ඒවා ක∏% වr8 පාගා දැGෙවG…ඉතා  ඉ*ම©8 අමතර 

ෙFනාව* පැNණයහ, Gr8ම ගෙ7 ෙපාrF Qලධාq8…වාසනාවට ම{යා Fෙටාය8 (Maria Stoian) නමැA 
තරැණ ෙක%ල* ùරකතන Æවමාරැෙo වයa කපල දාලා ඝංටාර නාද කරල Açණ. ඒ3 

ෙබා%ෙෂ;*වාc8 හැ\ පම©8 අපට ෙව~ තැçව…උදෑසන මැද c, මම èත8ෙ8 දහයට ;තර, මැº8 

Bව*∏ සහ @යÄ ආකාරවල බර අ; අර8 ෙස\.{ටාෙk ආවා. කා8තාව8 සහ දරැව8 ද©F වලට 
වැ¶ණ. “අúට ෙහ/ අෙ¥ දරැව8ට ෙව~ Aය8න එපා! ඔබ @ය%ල8ට3 දරැව8 @hනවා, සහ ඥාó8 

@hනවා! අú ∏ස^8ෙ8 මැෙරනවා, අú ෙමෙහ ආෙo අෙ¥ A{# අර8 ය8න එපා \යල අයැද 

@h8නC!” ¨Aන8 ෙ7ජa FටැෙනF∏ මාh8 (Stănescu Martin) ෙව~ Aය8න අණ ù8න. 

ෙ7 පOකාශය ù8 අයව අ3 අඩංïවට ෙගන, වධèංසා පGÕවා, බලා3කාරෙය8 ශ´මය ගැ≤ම සඳහා 1953 ෙත* 

úට3 කර යැt©.  14

 Qදහස සහ Ωrක මාöäය අCAවා@ක7 ක∞මාö”ල ෙල@8 පOA*ෙ¬ප කරන ලද ෙ7 ෙරÖම යටෙ3, 

අසBට ú≥බඳව ඕනෑම පOකාශය* ෙ6ශපාලQක සහ “රාජ- ;ෙර/¿” යැC සැල∏©. කැර% කැ¥ලා8 ;@8 “®ය 
ú≥බඳ මෙන/;ද-ාව” යැC ;Fතර කර8න ෙවත සමාජය ඇද දම8නට නායකය8 වධèංසාව ෙයාදා ග3හ. ®ය 

ú≥බඳ මෙන/;ද-ාව ඔt8 ù¶ෙo “ෙරÖමය Fථාවර කරන සාධකය*” හැhයටC. 

 1949-1954 වසර වල c මaදන Qසා Nrයන ගණනක ජනතාව* ù* ;îN8 @hයහ. @රෙගව% Bළ @h 
අය පමණ* ෙනාව @රෙගව% වල @h අයෙW පt%වල අය ද ù* ;8ඳහ. මaදන ;;ධාකාර dහ. çඩෙපFk, 

ෙසා„යා, පOාW, සහ çකෙරFk වr8 ඈත පළා3 වලට ජනතාව මහ3 සංඛ-ා වr8 úටමං කර යවන ලj. 1951 

c එයට çඩාෙපFk වr8 .ෙදoව8 14,000 * අCA dහ. ඔt8 .ද කාලෙH සΩල ඝාතන වr8 ෙªq @h අයC. 
එෙFම .ෙර/පෙH ;ශාලතම .ෙදo පOජාව úè¶වා ග8නා ලද අයC. එෙFම ;ගාNකය8ෙW පt%වල අය, 

;pව;ද-ාල වr8 ඉව3 කරන ලද @`8, සහ “ෙ6ශපාලන සැකකරැව8” නැ3න7 “හBර8” යන ලැCFBවල 

න7 ඇA @ය දහF ගණන* ද, ù* ;8ඳහ.1949 c ආර*ෂක හGදා වලට එවැQ ලැCFB පළGෙව8 ඇBල3 

කරග8නා ලj. ප`ව ඒවා caඝ ෙල@8 වැ~ dහ. 

 GÆද ෙම8 පැAර පැවA ùක Qතරම තව3 වැ~ වaධනය dහ. ෙ6ශපාලන ප*ෂ වr8 සහ @;% 

සමාජෙය8 වැදග3 ò6ගලය8ව Bර8 කර දැΩ ප`ව, මaදනය හැරැෙ8 සාමාන- ජනතාව ෙවතටC. ක7හ% Bල 

“කරදරකාරය8” සලකන ල6ෙ6 “කඩාක¥ප% කරැව8” හැhයට d අතර ඔtනට “පංA .*Aය” අöව දæව7 
ලැç©. ඔt8ෙW දැöම ෙහ/ පOඥාව Qසා ය7 අéකාq බලය* $*A ;îන ලද ග7බද අයට3 එම ඉරණමම 

අ3;ණ. එෙFම සΩහකරණය ෙහාඳම සහ සාධාරණම d කෘºකාaNක ක∞මය යැC ;pවාස කර8නට සරලවම 
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අසම3 d අයෙW ඉරණම3 එයම ;ය. ෙකාN.QFk අදහF අöගමනය කර8නට j{ගැ8iම සඳහා ක≥8 ෙදන 
ලද ෙපාෙරා8ù ක∞ෙම/පාය සඳහා d ෙබාරැ පමණකට වැ~මන* ෙනාව8ෙ8 යැC Nrයන ගණනක ජනතාවකට 

වැටෙහ8නට පට8 ගැQණ. සමහර අය ඔt8ෙW අසBටට හඬ නංව8නට එ~තර dහ. 

 ෙ7 සාමාන- ජනතාවෙW වධèංසා සහ මaදනෙH සමාජ පැAකඩ ගැන ගැ%රැ අධ-යන තවම3 ඉතා ;රල 
ෙවA. ඒවාෙH òරාෙ%ඛනාගාර ;වෘත iම3 සමඟ, ෙච* úhසර පළා3 සහ Fෙල/වැ\යාව ස7බ8ධෙය8 අúට 

මහ3 ;pවාසය* තැ®ය හැ\ සංඛ-ාන ලැ† Aෙª. අෙන* ෙබාෙහ/ රටවල අúට òව3ප3කලාෙoj8ෙW 

;මaශන වr8 සහ ඇ@8 ù¶ සා*ºකරැව8 ෙවA8 පමණ* සෑÂමට ප3ෙව8නට @6ධ i ඇත. 1989 c ඔt8 

මහ3 බÆතරය* @Òම අෙ¥ වාසනාවC. 

 1950 ගණ8 මැද තර7 G% කාලයක ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo c, රාජ- ;ෙර/¿ අපරාධ සඳහා යැC @රගත 

කරන ලද @ය%ෙල8, ක7කරැව8 යැC හැî8ෙවන ලද ජනතාව @යයට 39.1 * ෙවA. ප{පාලන ආයතන 

â6ධකරණ Bළ c ෙබාෙහ/ වශෙය8 ;8jතය8 d කාaයාල ෙFවකය8 @යයට 28 \8 ෙදවැQ ;ශාල ú{ස 
ෙවA. ග7බද වැ@ය8ෙW සංඛ-ාව සමාöපාAකව ඊට මඳ* අõ ෙවC. 1951-52 c රාජ- ආර*ෂක ෙFවය ;@8 

අ3 අඩංïවට ග8නා ලද ජනතාවෙග8 හ{ බාගය* පමණ ක7කරැව8 dහ. 

 “ජනරජයට එෙරè `Ä අපරාධ” (ජනතාවට ;¥ලව කර8න යැC \යා @h, ෙබාරැ වාaතා පැAqම, ∏ඩා 
ප{මාණෙH කඩාක¥ප%කාq \∞යා) ෙවöෙව8 ෙච* úhසරබද c ;භාග i ප{Fථා≤ය උසා; වr8 දæව7 

ලැçණ ජනතාව ú≥බඳ ද3ත, 1950 වසෙa “උසා; සහ මෙ√Fතbා3 කාaයාල වල කට.B ú≥බඳ වාaතාව” 

ඉj{ප3 කරC. ඒවාෙය8 @යයට 41.2 * ක7කරැව8 ෙවA, @යයට 17.7 * ග7බද වැ@ය8 ෙවA. 

Fෙල/වැ\යාෙo ඒ ද3ත අöú≥ෙවr8 @යයට 33.9 * සහ @යයට 32.6 * ;ය. පOධාන රාජ- උසා; Bළ නõ 
මඟට ෙගන එන ලද ක7කරැව8 සහ ග7බද වැ@ය8 සංඛ-ාව තරම* `Äෙව8 dව3, කෘºකාaNක 

ක7කරැව8 ඇBÄ සමාජ වaflකරණෙH ක7කරැව8, දæව7 ලබන ලද අයෙග8 @යයට 28.8 * ෙල@8 

@hයහ. ෙ7 සංඛ-ාවට ග7බද වැ@ය8 ද අCAC. ඒ සංඛ-ාෙව8 @යයට 18.5 කට මරණ දæවම Qයම dහ. 
එෙFම ඉ8 @යයට 17.6 කට ≠;තා8තය ද*වා @ර දæව7 Qයම dහ. 

 අෙන* රටවල ද ෙ7 ;ලාසයම ෙපාùෙo ද\8නට ලැෙª. එනG3 සමහර අවFථා වල c මaදනෙH පOධාන 

;8jතය8 dෙH ග7බද වා¡8 dහ. සාමාන- ජනතාව @රෙගව% Bලට ඇද දැfම ය8න රŒඳt7 කඳtරැ 
ප6ධAය* Qaමාණයට ග8නා ලද කඳtරැ òÄ% කරන වෑයමකට ඈ& පැවAණ. එය 7ෙ%lඡවාදෙH 

ෙකාN.QFk ෙරÖම වල වඩා3ම අeaව ල*ෂණය ;ය හැ\C. මහා සංඛ-ා වr8 එන @රකරැව8 බාරග8නට 

@රෙගව% \@;ෙටක අවශ- තරN8 ;ශාල ෙනාdහ. නැවත3 ආëõව ú≥පැ6ෙ6 ෙස/;යk .Qයන ;@8 

ඔt8ෙW ïලාW ෙකාෙදo රŒස Qaමාණය කරන ලද ආකාරයC. 

 ෙබා%ෙෂ;*වාදය සහ නාk@වාදය යන ෙදකම ;@වැQ @යවෙF මaදනෙH ඉAහාස සාරව3 කරන ල6ෙ6 

සාම කාලය8 è c කඳtරැ ප6ධA úè¶iම B≥Q. 1997 c “;@වැQ @යවස” (Vingtième siècle) නමැA සඟරාෙo 

රŒඳt7 කඳtරැ ගැන ;ෙpෂ කලාපය\8 ඇෙනk i;ෙයාaකා (Annette Wieviorka) ෙප8වා ෙදන ú{j ïලාW 

(ක≥8 ආෙo ïලාW dහ) සහ නාk@ ෙ%ගaF (Lagers) රŒඳt7 කඳtරැ Qaමාණයට ෙපර, .6ධ කාලෙH c 
මaදනයට සහ ෙව8 කර තැ†මට ෙයාදා ගැöෙ8 @ර කඳtරැ dහ. ෙදවැQ ෙල/ක .6ධෙH c රŒඳt7 කඳtරැ 

ප6ධAය මහා 6iúක .ෙර/පෙය8 පට8 ෙගන, උාර% @ට úෙර≤F කƒ පාGල ද*වා ෙ%ගaF කඳtරැ සහ 

ïලාW ෙසායා ගැQණ. ඒ3 ඒවාෙH ඉAහාසය ජaමQය සහ ජaමQෙH Nතb පාaශවය8 පරාජය \qෙම8 ප`ව 
Qමා ෙනාiය. 

 .6ධෙH c ෆැºFkවාc8 සහ ජaමQය සමඟ Nතb පාaශවය8 d ආඥාදායක ෙරÖම ඔt8ෙW රටවල 

සංFකෘAයට කඳtරැ ඇBල3 කරෙගන A®ණ. බaගාF (Burgas) අසල කÄ GÆෙ6 úèh ∏ඩා ෙස 8k 

ඇනFෙk@යා (Saint Anastasia) jවCෙ8 බ%ෙW{යාෙo ෙකා8සෙවho ආëõව ;@8 රŒ ඳt7 කඳtරැ úè¶වා 
A®ණ. අනBරැව ෙ6ශපාලන @රකරැව8 @රකර තබන ෙගා8ඩා ෙවාඩා සහ ෙබෙලා ෙප/% (Belo Pole) වල 

කඳtරැ ෙගාඩ නඟන ලj. 1941-1944 Fෙලාවැ\යාෙo බලය අ%ලා ෙගන @h ජනúOයවාc8, ශ´ම බලය ෙනාමැA 

d @;% ඉංÖෙ8රැ ව-ාපෘA අසල “ශ´ම @ර කඳtරැ Fථානය8” පහෙළාව* ඉj කර Aç©. “සමාජමය 
කාරකය8” හැhයට හƒ8වන ලද අයව යැtෙ8 ඒවාටC. ෙබාෙහ/ ;ට එෙF හැî8ෙවන ල6ෙ6 ෙර/මාQ 

අè∏ë'කය8 dහ. ෙ6ශපාලන @රකරැව8 සඳහා රැෙ7Qයාෙo කඳtරැ, ;ෙpෂෙය8ම ß≤Fටa (Dniester) සහ 
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බW (Bug) අතර úèh පOෙ6ශෙH ජනවාa^ක මaදනය සඳහා භා;තා කළ Baï Ö. (Tîrgiu Jiu) කඳtර, ඉj කර 
Açෙ8 මාෂ% ඉෙවා8 අ8ෙටාෙනF∏ ෙW ආඥාදායක ෙරÖමය ;@Q. 

 ඒ අöව, .6ධය අවස8 d ;ට, අ¨A8 úටමං කර යවන අය ෙවöෙව8 (ෙ7 අවFථාෙo c ඔt8 

හංෙW{යාöව8 dහ) මාaගFථාන ල*ෂ-ය8 Bළ d ඒ වන ;ට3 ෙහාî8 Fථාúත කරන ලද කඳtරැ ද, එෙFම 
නාk¡8 සමඟ හtෙ% කට.B කරන ල6දා යැC සැක කරන ලද ජනතාව රඳවා තබන කඳtරැ ෙල@8 ද ඒවාම 

ෙයාදාගත හැ\යාව ලැ®ණ. නැෙගනèර ජaමQෙH ෙස/;යk අéවාසෙය8 .B කලාපෙH රŒඳt7 කඳtරැ බවට 

ප3ෙව8ෙ8 එෙF නාk@ යටෙ3 පැවA çෂ8ෙව/%ß (Buchenwald) සහ සාෂ8ස8හtස8 (Sachsenhausen) යන 

Q8jත රŒඳt7 කඳtරැ dහ. 

 1945 8 ප`ව අ¨3 ආකාරයක කඳtරැ පට8 ගැQණ, ආëõ ඒවා ෙවත තම8ෙW ෙ6ශපාලන එj{වාc8ව 

යැdහ. කඳtරැ පOථමෙය8ම බ%ෙW{යාෙo úè¶වන ලද ;ය හැ\C. එන7 1945 ≤Aය\8 ශ´මය ගැ≤ම හරහා 

ජනතාවට අධ-ාපනය ලබාෙදන කඳtරැ ෙපා“@යට ඉjකර8නට අවසරය ලැ†මC. ඒවා ශ´ම-අධ-ාපන 
සාΩèකය8 (trudovo-vuzpitatchni obshchezhitiya -TVO) නN8 හැî8;ණ. පaQ* (Pernik) è පත% කැ ≤7 

මධ-Fථානය* අසල d “මරණෙH !7භනය” යැC ඒ වන ;ට3 පO@6éය* ලැ† Açණ ∏k@ය8 (Kutsian) 
කඳtර ෙවත සහ රŒඳt7කරැව8 “ෙසවැනැrවල කඳtර” යැC දැන @h ෙබාෙබාo ෙඩා% (Bobov Dol) සහ 

ෙබාWඩෙනාo ෙඩා% (Bogdonov Dol) ෙවත @ය ගණQ8 ú{ස*, ආරාÖකවාc8 ù@7 ගණන*ද ඇBÄව යවන 
ලj. 1949 මාaB මාසෙH c ෙ7 Fථාන ගැන ;Fතරා3මක ෙතාරBරැ ලැ†ෙම8 ප`ව, පOංශ ආරාÖකවාc8 ඒවා 

“ෙබා%ෙශ;* රŒඳt7 කඳtරැ” යැC පO@6éෙH ෙහළා ද\න ලj.  15

 “ïලාW ෙකාෙදo රŒස” මධ-ම සහ ^©ෙකාන jග .ෙර/පයට එ8ෙ8 1949-50 c ය. නාk@ කඳtරැ ගැන 

ෙම8 ෙනාව, ෙ7වා ගැන ෙපාùෙo කරන ලද අධ-යන ෙහ/ ෙ7 කඳtරැ ගැන ú8Ôරය* ලබාගත හැ\ ඇ@8 ù¶ 
සා*º නැත. එෙF නGù, අú යා8තN8 ෙහ/ ක¶ සටහන* හදා ගැ≤මට උ3සාහ කළ .BC. ෙකාN.QFk 

ෙරÖමවල Fවභාවය ගැන අෙ¥ අවෙබ/ධය ගැ%රැ කරග8නට ෙම8ම .ෙර/පෙH ඒ ෙකාටෙF ≠;ත අèN d 

;8jතය8 අöFමරණයට සාධාරණය* කරö ú©ස යන ෙදකම ෙවöෙවQ. 

 ෙස/;යk ක∞මය ගැන ;pෙ%ශණය ෙප8ව8ෙ8 කඳtරැ වල පOධාන අරGණ ආaÙක dවා යන QගමනයC. 

පැහැjrවම, ක∞මය සමාජෙH ය7 ෙකාkඨාශ Æදකලා කර8නට සහ දæව7 කර8නට ෙයාදා ගැö©. නG3, ඒවා 

Mෙග/“යව පැAර පැවA ආකාරෙය8 පැහැjr ෙව8ෙ8 ඒවා පOධාන වශෙය8 Fථානගත කරන ල6ෙ6 අéකාq8ට 
;නෙය8 .B, බÆල ෙල@8 පවAන, සහ අõ වැය\8 .B ශ´මබලය වඩා3ම අවශ- d තැ8වල බවC. ෙ7 

fiතන වහ¨8 úරfඩ හැùෙo නැA dවා ;ය හැ\C, නG3 ඔt8 නව පාරාෙව/ @è කරන ඇල මාaග, අGÕ, 

ක7හ%, සහ ෙගාඩනැ∑r හැ¯හ. එෙFම ඔt8 ග% අ#රැ, ඇ8තbසCk, සහ .ෙaQය7 පත% වල ද ෙFවය 

කළහ. @රකරැව8 ෙත/රාග3 අ8දම සහ එè òÄ% බව සහ මaදනෙH {6මය යන @ය%ලට බලපෑ7 කරන 
ල6ෙ6 පත% සහ ඉj\q7 Fථාන වල අවශ-තා වr8 යැC ;ය හැ\ද? 

 හංෙW{යාෙo සහ ෙප/ල8තෙH කඳtරැ ක∞මාö”ලව úèටා Açෙë පත% කැ≤7 පOෙ6ශ අසලC. 

රැෙ7Qයාෙo වඩා3ම බÆතර කඳtරැ ඩැQ.ª ෙඩ%ටාෙo úèටන ඩැQ.ª-කÄ GÆද ඇල මාaගය පාර අöව 
යN8 හදා A®ණ. සරනෙව/ඩා (Cernavodă), ෙමß^~යා (Medgidia), ෙවලා ෙ8ග—ා (Valea Neagra), සහ බාසරා® 

(Basarabi) යන ජනතාවෙW මතක සටහ8 වල කැටය7 i Açණ න7 රŒග3, ;ශාලතම සහ වඩා3ම වැදග3 

කඳtරැ කාëඩය dෙH ෙපාaටා ඇ%බා (Poarta Alba) è ය. ඒ සම∑8 ෙප{පOවා (Periprava), ñrයා ;ñ (Chilia 
Veche), FෙටාෙනFh (Stoenesti), ටටාරැ (Tataru) යන Fථාන úèh ඩැQ.ª ෙඩ%ටාව ද dෙHය. ඩැQ.ª-කÄ 

GÆù ඇල මාaගය ඉතා ඉ*ම©8 “මරණෙH ඇල මාaගය” යැC හැî8ෙව8නට පට8 ගැQණ. සΩහකරණයට 

;රැ6ධ d දහF ගණනක ග7බද වැ@ය8 සමඟ තව3 “සැක කට.B ò6ගලය8” යවන ලද ෙමය සැබැ;8ම 

ෙශ/ච≤ය Fථානය* dෙHය. ∏k@ය8 කඳtෙa රŒඳt7කරැව8 ;වෘත ඛQජ පතලක ෙFවය කළහ. çෙඛාෙව/ 
(Bukhovo) è රŒඳt7කරැව8 .ෙaQය7 පතලක ෙFවය කළහ. ෙබෙල8 (Belene) è ඔt8 ඩැQ.ª è කë~ ඉj 

කළහ. ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo c, බටèර ෙබාÂNයාෙo, සහ ඔFටüාවා ග% අ#රැ MN වල, සහ උBරැ 

ෙමාෙa;යාෙo යන පOෙ6ශවල කඳtරැ කාëඩ úèටා Açෙë යාñෙමාo (Jáchymov) පOෙ6ශෙH .ෙaQය7 පත% 
වෙkය. 

 Bulgarian Commission for Aid to Anti-Fascists, Les Bulgares parent au monde  (Paris: BCAA, 1949).15
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 ඇC ෙ7 Fථාන “ශ´ම කඳtරැ” ෙල@8 හැî8tෙ8? “ශ´මය අෙය*ව QදහF කරC” (Arbeit macht frei) යැC 
නාk@ මරණ කඳtරැවල ෙWk¶ උ~8 සඳහ8 කර A… බව ගැන නායකය8 දැන ෙනා@hයාව3 ද? ෙ7 කඳtරැ 

Bළ ≠වන ත3වය8, ;ෙpෂෙය8ම 1949-1953 .ගෙH c, ඉතාම3 ù¬කර dෙHය. jනපතා කළ .B වැඩ 

සාමාන-ෙය8 රŒඳt7කරැව8ව ස7eaණෙය8 ෙහ7බ3 කරන ලj. 

 “අQ3 .ෙර/පය” නN8 d වැඩ සටහනක ස7Gඛ සාකlඡාවකට සහභාfl d èටò එ* රŒඳt7කරැෙව* 

1988 c ශ´ම කඳtරැ @è කෙ«ය. 

 .6ධෙය8 ප`ව ෙයෟවන සං;ධානය* බාරව @h හංෙW{යාö පOAෙර/ධ සට8කාNෙය* d ඉ7ෙර QයFෙට 

(Imre Nyeste) ෙකාN.QFk ප*ෂයට බැ&ම පOA*ෙ¬ප කර A®ණ. ඔÆෙW නõ ;භාගෙය8 ප`ව ඔÆව ශ´ම 
කඳtරකට Qයම ෙක{ණ. එè ඔÆ 1956 ද*වා @hෙHය. එè @h රŒඳt7කරැව8 ෙ√ම8තෙH c දවෙF පැය 

ෙදාළහ* òරා ද, ^7හානෙH c පැය දාසය* òරා ද, ග% කැ˙හ. ඒ3 ඔÆට අöව නරකම dෙH ∏ස^8නC. 

ෙකාN.QFk රහF ෙපා“@ය සහ නාk¡8 අතර ෙවනස—ඒ ෙදකම අ3දැකò සB¶ Fව%පෙය8 
එ*ෙකෙන* තමC මම—ඔt8ෙW මෘග3වෙH ෙහ/ ∏{රැ බෙo ඒ ඒ මkට7 ගැන පOpනය* ෙනාෙo. 

නාk@ èරෙගදර Aයන වධකාගාරයම තමC ෙකාN.QFk දඟෙගදර Aෙය8ෙන3. ෙවනස Aෙය8ෙන 

ෙවන පැ3තක. ෙ6ශපාලන පOAවාjෙය* හැhයට නාk¡8 ඔබව අ3 අඩංïවට ග3තා න7, සාමාන-ෙය8 
@6ධ ෙව8ෙන ඔtනට ඔෙª කට.B ෙමානවා dවාදැC \යා, ඔෙª Nතbය8 කtරැ8දැC \යා, සහ ඔෙª 

අරGÕ ෙමානවාදැC, යනාc වශෙය8 දැන ග8නට උවමනා iමC. ෙකාN.QFk අයට ඒ \@ව* උවමනා 

dෙH නැහැ. ඔබව අ3 අඩංïවට ගQ6c ඔt8 ඒ වන ;ට3 දැන @hයා ඔබ අ3ස8 කර8ෙ8 ෙමාන 

වාෙW පාෙප/lචාරණ වලට ද ය8න. ඒ3 ඔබ ඔබ ;@8 එය දැන @hෙH නැහැ. මම “ඇෙම{ක8 
චරòරැෂෙය*” ෙව8න යනවා \යන එක ගැන මට \@ම අදහස* Aªෙබ නැහැ.  16

 @රෙගව% සහ කඳtරැ Qpñතවම ෙකාපමණ පOමාණය* dෙHදැC ය8න ගැන දැ8 අõ වැ~ වශෙය8 

පැහැjrC. ඒ3, රඳවන ල6දt8ෙW සංඛ-ාව ෙකාපමණ*දැC ය8න óරණය \qම ù¬කරC. ඇ%ෙªQයාව 
ස7බ8ධෙය8 ඔ~ෙල ඩැQෙය% (Odile Daniel) ;@8 අîන ලද @Aයම කඳtරැ සහ @රෙගව% දහනවය* 

AçÕ Fථාන ද*වනව. 1990 c බ%ෙW{යාö ïලාW ගැන @Aයම\8 Fථාන අûහය* ෙප8ö7 කරනව. 1989 c 

èටò ෙ6ශපාලන @රකරැව8ෙW සංගමය ;@8 හදò ලැCFBව* අöව 1944-1962 වකවාÕෙo c බ%ෙW{යාෙo 
@රගත කරන ලද ජන සංඛ-ාව 187,000 \. ඒ ද3තයට ඇBල3 ෙව8ෙ8 දæව7 Qයම d අය පමණ* ෙනාව 

නõ ෙනාමැAව කඳtරැ ෙවත යවන ලද අය සහ ෙපාrF Fථාන වල සA ගණ8—කෘºකාaNක සΩපාකාර වලට 

ග7බද වැ@ය8 එකB කරවා ගැ≤මට බලා3මකව ෙයාදවන ලද ක∞මය\—රඳවා තබාග8නා ලද අය ද ෙවA. 

අෙන∏3 ඇFතෙ78B වලට අöව කඳtරැ Bළ, 1944 සහ 1953 අතර දළ වශෙය8 12,000 ක ජනතාව* ද, 
1956 සහ 1962 අතර 5,000 * ද @hන ලj. 

 1948-1953 c හංෙW{යාෙo ල*ෂ හතර* පහ* තර7 සංඛ-ාව* නõ මඟට ෙගන යන ලj. එෙFම 

ෙවන3 ඇFතෙ78B වලට අöව 700,000 සහ 800,000 අතර සංඛ-ාව* @ර දæව7 ලැ…හ. ඒවාෙය8 
ෙබාෙහාමය “රාජ- ෙ6පල වලට එෙරè අපරාධ” සඳහා ෙගාö කළ නõ dහ. අෙන* රටව% වල c ෙම8ම ෙමè 

c ද, රහF ෙපා“@ය ;@8 කළ ප{පාලනය B≥8 කළ @රගත \q7 ද ද3ත වලට ඇBළ3 ;ය .BC. බar8 

තා¥පය ඉj කර8නට ෙපර ජaම8 පOජාත8තbවාc ජනරජෙH c නව ෙ6ශපාලන @රකරැව8 (ඉහත ෙකාටෙF c 
සඳහ8 කරන ලද අය හැෙර8නට) ඉතාම3 ùලබ බව ෙප≤ යC. 

 රැෙ7Qයාව Bළ, ෙකාN.QFk .ගය òරාම @රගත කරන ලද ජන සංඛ-ාව ගැන ඇFෙත78B 300,000 3 

Nrයන 1 * අතර ෙවනස\8 .BෙවC. ෙදවැQ ද3තයට සමහර ;ට ෙ6ශපාලන @රකරැව8 පමණ* ෙනාව 

සාමාන- අපරාධකරැව8 ද අය3 ෙවA. ඒ3 “පරෙප/ºතවාදය” වැQ අපරාධ සලක6c ඒ ෙදෙ* ෙවනස* දැ*iම 
ඉතාම3 ù¬කර ෙවC. 1950 ගණ8 Gල c රැෙ7Qයාෙo @ර කඳtරැ Bළ 180,000 * පමණ ජනතාව* රඳවා 

AçÕ බව ®•තාන- ඉAහාසඥ ෙඩQF ෙඩrට8k (Dennis Deletant) ඇFතෙ78B කරC. ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo, 

1948-1954 වසර සඳහා ෙ6ශපාලන @රකරැව8 සංඛ-ාව 200,000 * යැC දැ8 ú≥ෙගන ඇත. Nrයන 12.6 ක 
වැ@ය8 ෙවA8 .B ජනගහනය* ෙවöෙව8 කඳtරැ සහ @රෙගව% 422 * පැවAණ. @රගත කරන ල6දt8ෙW 

 Quoted in Jacques Rupnik, The Other Europe (New York: Pantheon, 1989), p. 139.16
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ද3තයට අය3 ෙව8ෙ8 නõමඟට ෙගන එන ලද ó8ù ලැ… අය පමණ* ෙනාව, නõ ෙනාමැAව @රෙගදරට 
යවන ලද අය ෙහ/ ප{Fථා≤ය අéකාq8ෙW èBමතය අöව කඳtරැ Bළ @රගත කරන ලද අය3 ෙවA. 

 @ය%ල ඉතා සfප ෙල@8 ෙස/;යk ක∞මය අöව හදන ලද Qසා, දëඩන ෙල/කය රට\8 රටකට ෙවනF 

dෙH ඉතාම3 `Ä ෙලස\8 පම©. ෙස/;යk Qෙය/Öතය8 Qතර පාෙ√ ඒවා පq*ෂා කර බල8නට පැN©යහ. 
ෙකෙF tවද, ෙචෙකාFෙල/වැ\යාව, බ%ෙW{යාව, සහ රැෙ7Qයාව ෙස/;යk ක∞මයට අ¨3 අවයවය8 එකB 

කළහ. 

 ෙචෙකාFෙල/වැ\යාව Qලධා{වාc ප{eaණ3වය* එයට ෙගෙනන ලj. ඔFhüයාö-හංෙW{යාö අéරාජ-මය 

Qලධා{වාදය ෙමè හැjයාෙo ය7 සල∏ණ* ඉA{ කරන ල6ෙ6 යැC සමහර ;pෙ%ෂකය8 ;pවාස කරA. එè 
කට.B ≤ත-ාö”ලකරණය සඳහා ෙචෙකාFෙල/වැ\යාö ආëõව ඇA තර7 ≤A ස7පාදනය ඔtනට සපයා 

ග3හ. වයස අtරැù දහ අටක @ට හැට ද*වා d ජනතාව සඳහා බලා3කාර ශ´ම කඳtරැ (tábory nucené práce -
TNP) යන 1948 ඔ*ෙත/බa 25 වැQ jන 247 ≤Aය එවැ8නට ඇBල3 ෙවA. ෙ7 ≤Aෙය8 අරGÕ කරන ල6ෙ6 

මාස Bනක @ට අtරැù ෙදක* ද*වා කාලය* Bළ @රකරැව8ට ඉගැ8iමC, එය èBමතය අöව ෙකh \qම 
ෙහ/ caඝ \qමට ඉඩ ලැ®ණ. ≤Aය ඉල*ක කෙ« අපචාq සහ වැඩට ක7මැr අයව d නG3 එෙFම “≠වන 

රටාව j.Õ කර8නට අවශ-” අයව ද එයට ඉල*ක කර ගැQණ. “කෘºකaමය සහ වනා8තර ආර*ෂාව” ගැන 

ෙගෟරවය* ද*ව8නට අසම3 ෙවන ඕනෑම ෙකෙන*ව ෙහ/ “ජනරජෙH ජනතා පOජාතා8Abක ක∞මයට හBරැ 
හැjයාව* ද*වන” ඕනෑම ò6ගලෙය*ව TNP ෙවත යව8නට 1950 ¤r 12 වැQදා ප{පාලන දëඩන ≤A 88 8 

අවසර ලැç©. ජාAක සභාෙo c ෙප8වා ෙදන ප{j, “@යÄ පංA හBර8 කාaය*ෂම ෙල@8 මaදනය 

කර8නට” ෙ7 ෙමෙහ.7 අවශ- ;ණ.  17

 ෙ7 ≤A යටෙ3 කඳtරැ වලට Qයම \qම සාමාÖකය8 Aෙදෙන* @hන ෙකාNසම*  ;@8 Gr8ම 
ජාAක පOාෙ6Èය කN¶ෙව8 ද, සහ 1950 8 ප`ව Qaමාණය කරන ලද ජාAක jFAb*ක කN¶ වr8 ෙහ/, එයට 

අAෙaකව, ආර*ෂක හGදාවල ප{Fථා≤ය ශාඛා පOධා≤8 ;@8 Ωrක3වය ග3 ;ෙpෂ දëඩන ෙකාNස7 

වr8 ó8ù ෙක{ණ. @යÄ පOෙ6ශය8 වr8 TNP  ෙවත යවන ලද අය අතර වැ ~ෙය8ම  @hෙH සා මාන- 
ජනතාවC. එෙFම 1989 පව3වන ලද අධ-යන වr8 තහtරැ d ප{j ඔt8 බÆතරය ක7කරැව8 dහ. 

 1950 c ෙකාN.QFk Qලධා{වාදය ;@8 තව3 මaදන ක∞මය*, හGදාව භා;තෙය8, ෙයාදා ග3ෙ3ය: එය 

තා*ෂ©ක සහාය බල ඇ©යC  (pomocný technický proper -PTP) ;ය. ෙ7 බල ඇ© සඳහා බඳවා ග3තt8, 

හGදාවල ෙFවය කරන අයට වඩා ෙබාෙහ/ ;ට සැල\ය .B තර7 වයසක @h අයC. එෙFම ශ´ම කඳtරැ හා 

සමාන ත3වය8 යටෙ3 ≠ව3ෙවN8, ඒ අයට පත% වල ඉතාම3 ù¬කර වැඩ කර8නට බලා3මක කරන ලj. 

 රැෙ7Qයාව ද මනා නෙව/3පාදනෙය8 .B ;ය. ෙස\.{ටාෙk ෙහව3 රැෙ7Qයාö රහF ෙපා“@ය 

ඔt8ෙW පOpන \q7 සඳහා @යÄ ස7භව- ක∞මෙoද ෙයාදා ග3හ: පහර c7, යhපB% වලට පහර c7, ජනතාව 

ක∏% වr8 එ%ලා තැ†ම, යනාc වශෙය8. නG3 1930 ගණ8 වල c, çකෙරFk වr8 \ෙල/fටa 110 * 
පමණ úèh úෙට¬h (Pitești) è ඉj කරන ලද @රබ8ධානාගාර Bළ ∏{රැ බෙo සාමාන- ක∞මෙoදය8 දැ ~ 

ෙලස\8 අ]බවා ^ය ක∞මෙoද ෙයාදා ගැQණ. දාaශQක වaÖ% ෙජරැ8කා (Virgil Ierunca) @èකරන අ8දමට: 

“èතාග8න òÄව8 වඩා3ම ù¬ට වධèංසා ෙයාදා ගැöෙ8 úෙට¬h වල. @රකරැව8ෙW ස7eaණ @රැරැ @ගරk 
වr8 òÄFසා දැ7ම: ඔt8ෙW තkට7 ∏Õ i ය8නට පට8 ග3ත, ඔt8ෙW හම ගැලi වැ¶ෙ8 හ{යට ලාùරැ 

ෙර/fl8ෙW වෙW. අQ* අයට ඔt8ෙW කැත ∏Õ හැî òරවලා ෙබා8න බලා3මක tණා, ඔt8 ඒවා ආපÆ 

එ≥යට දැ7මම, ඔt8ට ඔt8ෙW වමනය ෙබා8න බලා3මක tණා.”  18

 ෙ7 ක∞ෙම/පායය8 “නැවත ඉගැ8iම” යන වැඩ සටහෙ8 ෙකාටස* dෙHය. ආ@යාෙo ෙකාN.QFkවාc8 
භා;තා කළ ෙමාළ ෙස/දන ක∞මෙoද හƒ8වා ù8 පOථම .ෙර/ ය රට රැෙ7Qයාව ;ය හැ\C. දැවැ8ත 

ප{මාණෙය8 ආ@යාව òරා භා;තා කර8නට ෙපර ෙ7 ක∞ෙම/පායය8 සැබැ;8ම එè c ෙහාî8 ප{eaණ කරන 

ල6දා ;ය හැ\C. වෑයෙ7 ù¬ට ඉල*කය dෙH @රකරැව8ට එ\ෙනකා ෙවත වධèංසා කරගැ≤මට ෙපළඹiමC. 
ඒ අදහස ú≥@ඳ ග3ෙ3 úෙට¬h è @රෙගදර c ය. 1949 ෙදසැ7බa Gල c අ3හදා බැ“7 පට8 ෙගන දළ 

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

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

 Virgil Ierunca, PiteștI, laboratoire concentrationnaire (1949-1952) (Paris: Michalon, 1996), p. 59.18
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වශෙය8 වසර Bනක කාලය* පැවAණ. රැෙ7Qයාෙo රහF ෙපා“@ෙH එ* පOධාQෙය* d ෙකාN.QFkවාc 
ඇෙල*සැ8ඩෘ Qෙකා%F\ (Alexandru Nikolski) සහ 1940-41 ෆැºFkවාc අෙය/මය Gරකරැව8 සඳහා ÷ෂ- 

සං;ධායකෙය* ෙල@8 කට.B කළ ඔÆෙW MNකාව Qසා 1948 c අ3 අඩංïවට ග8නා ලද ඉ.ග8 ටaකැö 

(Eugen Turcanu) @රකරැ වා අතර හටග3 ^;`ම\8 එය ®èt©. @රෙග දරට පැN© ප`ව, ‘ෙකාN.QFk 
;pවාස වr8 .B @රකරැව8ෙW සං;ධානය’ -OPCB යන ව-ාපාරෙH පOධාQයා බවට ටaකැö ප3;ය. 

ෙකාN.QFk දෘ¬hය ගැන ෙපළෙපා3 සමඟ මාන@ක සහ ශාq{ක වධèංසා එකBෙව8 .B අධ-නය* B≥8 

ෙ6ශපාලන @රකරැව8ට නැවත ඉගැ8iම ඒ සං;ධානෙH ඉල*කය dෙHය. නැවත ඉගැ8i7 කරන \∞යාකාq 

කëඩායම ප{FසN8 ෙත/රා ග8නා ලද පහෙළාF ෙදෙන∏ ෙග8 සෑjණ. අෙන∏3 @රකරැව8 සමඟ පළG 
ස7බ8ධය හදාෙගන ඔt8ෙW ;pවාසය jනාග8නට @6ධ dෙH ඔt8ටC. 

 වaÖ% ජරැ8කාට අöව, නැවත ඉගැ8iම අjයර හතර\8 @6ධ dෙHය. “බාèර ෙවF ගැලiම” නN8 

පළG අjයර හැî8;ණ. ඔÆට එෙරè නõව පැවෙර6c ඔÆ ;@8 සඟවා ග8නා ෙ6 ú≥ගQN8, ;ෙpෂෙය8ම, 
@රෙගද{8 úටත @hන ඔÆෙW NBර8 සමඟ ඇA සබඳතා ú≥ගQN8, ඔÆ තම èෛතä භාවය ඔ¥ò කළ 

.B ;ය. ෙදවැQ අjයර “අභ-8තර ෙවF ගැලiම” dෙHය. එè c @රෙගදර ඇBළත ඔÆට උදo කරන  අය 

ෙහළා දැ≈මට බලා3මක කරන ලj. “මහජන ආචාර ධාaNය ෙවF ගැලiම” ෙතවැQ අjයර ;ය. ඔÆෙW 
èතවB8 සහ පtල, ඔÆෙW භාaයාව ෙහ/ ආදරව8Aය, සහ ඔÆ ෙද;ය8 අදහ8ෙන* න7 ඔÆෙW ෙද;ය8ව 

ඇBÄ ඔÆ ;@8 eජ≤ය යැC සලකන ලද @යÄ ෙ6ව% වලට සාප කර8නට Újතයාට Qෙය/ග කරන ලj. 

හතරවැQ අjයර Bළ c, OPCB  ෙවත බැෙඳ 8නට එන අෙ¥*ෂ කය8ට  තම8ෙW ෙහාඳම NBරාට “නැවත 

ඉගැ8iම” කළ .B ;ය. එè c තම8ෙWම අ3 වr8 ඔÆව වධèංසාවට ල* \qම3 ඔt8ම ;@8 වධකය8 
;ය .B dහ. “සාaථක3වෙH රහස dෙH වධèංසාවC. එය අöක7පා ;රèතව @යÄ පාෙප/lචාරණ, සහ වාක- 

අතර, උ¨¥පා ද*වන ලj. ඔබට වධèංසාෙව8 ගැලෙව8නට ෙනාහැ\ ;ය. ඔබ ù¬ටතම සංතbාසය8 

ú≥ග3ෙතා3, එ;ට සමහර ;ට එය අõ කර8නට ඔබට හැ\ ;ය. සමහර @`8ට මාස ෙදක* Bළ වධèංසා 
කරන ලj; තරම* ùරට සහෙය/ගය ද*වන ලද අය සAය\8 ගැලtනහ.”  19

 ඔt8ෙW භ*Aය අ3හැර දැfමට බලා3මක \qම සඳහා ෙසමෙ8{කය8 ෙවත ;ෙpෂෙය8ම සැහැ@ d 

ෙමෙහ.7 ඉ.ග8 ටaකැö ;@8 ෙයාදා ග3ෙ3ය. Gරකරැව8 ;@8 ෙබෟoóFම චා{තbෙH පැර~ය* ෙගනහැර 
පා6c ඔt8 සමහර ෙදෙන∏ෙW èF නැවත නැවත3 Gතbා සහ අûñ Açණ බා%jයකට ඔබන ලj. 

ෙමයාකාරෙය8 ක∞මාö”ලව වධèංසාවට ප3d එ* ;8jතෙය*, මාස ෙදක* පමණ j^8 jගට @6ධ d 

ඕපපාAක පOAචාරය* වaධනය කරෙගන @hෙHය: ඔÆෙW නැවත ඉගැ8i7 òÆÕකරැව8ෙW මහ3 සBටට 

ෙ√Bෙවන ප{6ෙද8, සෑම උදෑසනකම ඔÆ බා%jය Bළට තම8ෙW ඔÄ තම8 ;@8ම දාග8නා ල6ෙ6ය. 

 ටaකැfi ;@8 ෙසමෙ8{කය8ව බලා3කාරෙය8 ඔÆ ;@8 පව3වන ලද කÄ ෙ6ව ෙමෙහය8 වලට 

සහභාfl කරග3ෙ3ය. ;ෙpෂෙය8ම â6ධ @∏රාදා jනෙH c සහ â6ධ සAෙH c. සමහර නැවත ඉගැ8i7 

òÆÕකරැව8 flAකා කëඩායෙ7 @h ෙකා%ල8 dහ. අෙන* අය eජකය8 ෙම8 රඟ පෑහ. ටaකැfiෙW ෙ6ව 
ෙමෙහය දැ~ ෙF rං^ක අසභ-3වෙය8 .B ;ය. ඔÆ සැබෑ ෙමෙහය සාහ@ක ;ලාස\8 නැවත ඉj{ප3 

කෙ«ය. ෙ7{ ෙ6ව මෑ©ය8ව හƒ8වන ල6ෙ6 “මහා ග©කාව” \යාC. ෙÛ`F “∏රැසය මත Nය ^ය ඒ Fób 

rං^ක අවයවය” යැC හැî8;ණ. නැවත ඉගැ8iමට භාජනය කරන ලද එ* ෙසමෙ8{කෙය*ට eජකයාෙW 
MNකාව රඟ8නට @6ධ ;ය. එè c ඔÆට ස7eaණෙය8 Qරැව3 i Gතbා සහ අûñ නැහැtණ ෙල/ïව* 

ෙපාරවා ග8නට @6ධ ;ය. ඔÆෙW ෙගෙ% පා8 සහ සබ8 වr8 හදා DDT පoඩa දමා Açණ ඍπ ÷pනය* 

එ%ෙලන ලj. 1950 පාF∏ ඉ{දාට ෙපර ෙසන`රාදාෙo නැවත ඉෙග≤ෙ7 ෙයෙදන ලද @`8ට eජකයා ඉj{ෙය8 

යෑම3, ඍπ ÷pනය @ඹ, එè c “ඔÆ නැ∑ට @hC,” යැC \ය8නට බලා3මක කරන ලj.  20

 1952 c, ;ෙpෂෙය8ම ඩැQ.ª-කÄ GÆද jය ඇල මාaගෙH d ශ´ම කඳtරැ Bළ c úෙට¬h පaෙHෂණ 

caඝ කර8නට රැෙ7Qයාö අéකාq8 වෑය7 කළහ. ෙ7 ෙමෙහ.ම ගැන ෙහ/õවාව* බටèර ෙa~ෙය/ වලට 

දැනග8නට ලැçÕ ;ට, “නැවත ඉෙග≤ෙ7” වැඩ සටහන Qමා කර8නට ෙකාN.QFk නායකය8 óරණය 
කළහ. 1954 නõ ;භාගයක c, ටaකැfiට සහ ඔÆෙW අපරාධ සහායකය8 හය ෙදෙන*ට මරණ දæවම Qයම 

;ණ. ඒ3 ෙපාrF ˘රාවrෙH ෙවන3 \@ම අෙය*ට ඒ ගැන වග≈ම* ග8නට \@දා @6ධ ෙනාiය. 

 Ibid., p. 152.19

 Ibid., pp. 59-61.20

398



 ෙකාN.QFk මaදනෙH ඉAහාසයට මධ-ම සහ ^©ෙකාන jග .ෙර/පය ;@8 එකB කරන ලද ෙතවැQ 
සහ අවසාන උදාහරණය බ%ෙW{යාෙo úèටන ලෙවl (Lovech) කඳtර සපයC. ෙ7 කඳtර 1959 c úè¶වන 

ල6ද\. ඒ Fටාr8ෙW මරණෙය8 වසර හයකට සහ Fටාr8වාc කඳtරැ ෙහළා ද\N8 ;@වැQ ප*ෂ 

ෙකාංග—සෙH පැවැ3d කෘpෙචoෙW කතාෙව8 වසර Bනකට ප`වC. ෙස/;යk .QයනෙH පවා ෙ6ශපාලන 
@රකරැව8 සඳහා d කඳtරැ ෙබාෙහාමය* වැ¡ ^ය සමයC ඒ. ලෙවl කඳtර එතර7 ;ශාල ෙනාdව\. එè 

රඳවා තැ®ය හැ\ සංඛ-ාව @රකරැව8 1,000 * පමණ dහ. නG3 එè අÄෙග/`ව8 අA8 @6ධ d ඝාතන 

සංඛ-ාව සැබැ;8ම භයංකර ෙo. @තාගත හැ\ ඉතාම3 7ෙ%lඡ ආකාරෙය8 ජනතාවට වධèංසා කර ඉවර කර 

දැG©: සරලවම ඔt8 මැෙරන ෙත* ෙපා%ල\8 පහර cම @6ධ ;ය. 

 එතැන c Nය ^ය @රකරැව8ෙW මළ@රැරැ ඌර8ට කෑම ú©ස ù8 බැ;8 බ%ෙW{යාöව8ට \@දා 

අමතක ෙනාෙවන කඳtර* d ෙබෙල8 වසා දැΩ ප`ව ආëõව ලෙවl කඳtර ;වෘත කළහ. නැවත නැවත3 

වැරj කරò අය සහ අපරාධ කට.Bවල Qයැãම නතර ෙනාකරන අය ෙවöෙව8 කඳtර ;වෘත කරන ලදැC Qල 
වශෙය8 \යන ලj. ඒ3, 1990 c @ùෙවන ඇ@8 ù¶ අයෙW සා*º වලට අöව, බÆතර රŒඳt7කරැව8  එè 

යවන ල6ෙ6 නõ ;භාගය* ෙනාමැAවC: “ඔබ ≠8F ඇඳෙගන @hනවා, ඔෙª ෙකාëඩය jග වැ~C, ඔබ 

ඇෙම{ක8 සංflතයට ඇÆ7ක8 ෙදනවා, ඔබ අúට එjරවාc රටක භාෂාව* කතා කරනවා, ඔබ සංචාරකය8 
සමඟ කතා කරලා Açණා…ඔබ කඳtරට යා .BC!” ඒ අöව කඳtෙa @h බÆතර ජනතාව ඉතාම3 තරැණ 

වයෙF අයC. 

 ;8jතය8, ඔt8ෙW පt%වල අය, සහ මaදන යා8තbණෙH èටò සාමාÖකය8ෙW පOකාශ ඇBල3 ෙපාතක 

පOFතාවනාෙo, kFෙවට8 ෙටාෙඩාෙරාo ෙමෙF ලෙවl è ≠;තය සාරාංශ කර ද*වC: 

උදෑසන නාම ෙ%ඛනය කැඳව6c, ෙපා“@ෙH පOධාQයා (එන7, කඳtෙa රාජ- ආර*ෂා හGදාවල පOධාQයා) 

ඔÆෙW ;8jතය8 ෙත/රා ගö ලබC. ඔÆෙW සා*∏ෙව8 ∏ඩා කëණා~ය* එ≥යට ෙගන ඔt8ෙW 

GÆÕ වලට එය ළං කරN8 ෙමෙF \යC, “ෙම8න, ඔෙª GÆණ අවස8 වතාවට බලාග8න!” 
;8jතය8ට එè c ෙග/Qය* ෙදö ලැෙª, ඔt8ව එjන සවF කාලෙH c ආපÆ කඳtරට ෙගෙන8ෙ8 

එè බහාය: ඔt8ට එය උFස8 යාමට @6ධ ෙවA, හ{යට ෙගා%ෙග/තා උඩට \∞FBF ඔÆෙWම ∏රැසය 

ඔසවා ෙගන ^ය ෙල@8. ඔt8 වැඩ කරන MNය ෙවත ^යහ, එය සැබැ;8ම ග% වළ* dෙHය. එè c 
®•ෙW~යaවරැ ;@8 ඔt8ට මැෙරන Bරැ පහර ෙදන ලùව ෙග/Qයට දමා වයa ෙපාට\8 එය ගැට 

ගසන ලj. එjන රාAbෙH c ඔt8ෙW සෙහ/දරවරැ8ට ඔt8ව අ3 කර3තයක දමාෙගන ආපÆ කඳtරට 

ෙගන එ8නට @6ධ dහ, ;Fසක සංඛ-ාව* එකB ෙවන Bරැ ඒ මළ@රැරැ වැ@\≥ ú¶පස ෙගාඩ ගසන 

ලj, එ;ට ටü* රථය* පැNණ ඔt8 අර8 ^යහ. jනපතා ෙක/ටා ස7eaණ ෙනාකළ අයව ස8ධ-ා නාම 
ෙ%ඛනය කැඳව6c ෙව8කර හƒනා ගැQණ; එ;ට ෙපා“@ෙH පOධාQයා ;@8 බැට8 ෙපා%ෙල8 වැrමත 

රtම* ඇඳ, ඒ Qaෙ6÷ත ò6ගලය8ව රtම Bළට ත%¨ කර නැවත නැවත3 පහර ෙදන ලj.  21

 ෙ7 කඳtෙa Qpñත මරණ සංඛ-ාව ∏ම*දැC තවම3 Qpñත ෙල@8 සටහ8ගත ෙනාෙo. 1962 c 
කඳtර අéකාq8 ;@8 වසා දමන ලj. කඳtර ඇBෙ% ෙරÖමය යා8තN8 j.Õ ෙව8නට 1961 c පට8 

ගැöණද, එෙFම සත- මරණ සංඛ-ාව B8 හාර @යය* tවද, පැවA ෙකාN.QFk රටවල 7ෙ%lඡ3වෙH 

වැදග3 සංෙ*තය* හැhයට ලෙවl යන නාමය සදාක% පවAö ඇත. 

 ෙ7 මහා <ෂණ- “ඒ කාලෙH පැවA FවභාවයC” \යා පැහැjr කර8නට ෙනාහැ\C. එෙFම 1947 c පට8 

ග3, 1950-1953 ෙකා{ය8 .6ධය සමඟ එè උlචතම Fථානයට ප3 d ¡තල .6ධෙH ෙකාටස* යැC \ය8නට 

ද ෙනාහැ\C. ෙ7 රටව% ඇBළත @h ෙකාN.QFk බලෙH ;රැ6ධවාc8, ඔt8 අAමහ3 බÆතරය\8 @hයා 

tවද, පOචëඩ ෙහ/ අ;ග3 අරගලය* ගැන \@ම උන8ùව* දැ*dෙH නැත. (ෙප/ල8තය ඒ අA8 සැල\ය .B 
ව-Aෙaකය\. එෙFම බ%ෙW{යාෙo සහ රැෙ7Qයාෙo ද අ;ග3 කëඩාය7 @hයහ.) ඔt8ෙW ;රැ6ධ3වය 

ෙබාෙහ/ ;ට ඕපපාAක dහ, අසං;ධානා3මක ෙල@8 සහ ඉතාම3 පOජාත8තbවාc ෙල@8 @6ධ dහ. *ෂ©කව 

úටරටක පjංñයට ෙනා^ය සමහර ෙ6ශපාලනඥය8, මaදනය ඉතා ෙකh කාලය* Bළ පමණ* පවó; යැC 
;pවාස කළහ. අ;ග3 පOAෙර/ධ ඉතාම3 ùලබ dහ. එෙFම හටග3 ;ෙටක c ඒවා රහF ෙFවා ;@8 පරණ 

 Todorov, Au nom du peuple, p. 38.21
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ෙක/8තර ú{මසා ග8නට ග8නා ලද බව ෙබාෙහ/ ;ට ෙප≤ ^ෙHය. එෙF නැ3න7 පාතාල N≤මැරැ7 
ෙ6ශපාලන ඝාතන හැhයට රවටන අවFථා dහ. ඒවා සෑබෑ ෙ6ශපාලන ;රැ6ධ ප*ෂවල පOAඵල ෙනාiය. 

 ඉA8 සමාජය Bළ d පOචëඩ3වෙය8 ෙහ/ ;රැ6ධ ප*ෂවල පOචëඩ3ව ප{මාණය අöව ද*වN8 

මaදනෙH පOචëඩ3වය පැහැjr කරත හැ\ ආකාරය* ෙනාලැෙª. “පංA අරගලය” ය8න ඉතා ඉහළ මkටN\8 
රඟ ද*වන ල6ද\. ;රැ6ධ ප*ෂෙH ප6ධA සමහර අවFථාවල c උවමනාෙව8ම úè¶වන ල6ෙ6 රහF 

ෙපා“@ෙH d කැළˆr ඇA කරන ඒජ8තවරැ8 (agents provocateurs) ;@Q. ඉඳ èෙටක ඒ ඒජ8තවරැ8ව 

අනBරැව රහF ෙFවා ;@8 මරා දමන ලj. 

 “ෙමාෙහාෙ3 පැවA ආෙoගය” නැ3න7 “කාලෙH ස8දaභෙය8” යැC සඳහ8 කරN8 ෙකාN.QFkවාදෙH 

ඉAහාසය පැහැjr කර8නට උ3සාහ කරන අය තවම3 @hA. දැ8 ෙහ≥ i ඇA ප{@6é සමඟ එය අöගත 
ෙනාෙවන අතර, ඒවා ;ෙpෂෙය8ම ඉAහාසය ගැන අC~යෙලාÖමය පOෙoශයක ෙකාටස* iම සහ ඉAහාසය 

නැවත rය8නට ග8නා වෑය7 ෙවනවා පම©. ;ද-ාa¸8 සහ අෙන∏3 අය මaදනෙH සමාජ ú{;තර ගැන 

සfප අවධානය* ෙයාG කළ .BC, එෙFම සාමාන- ජනතාව ගැන කරන ලද වධèංසා ගැන ද වැ~ෙය8 
අවධානය* ෙයාG කළ .BC. 

ෙකා=0>?@ නායකයGෙH නK Lභාග 

 ;@වැQ @යවෙF පළG භාගෙH c, මධ-ම සහ ^©ෙකාන jග .ෙර/පෙH මaදන ඉAහාසය Bළ වඩා3ම 

වැදග3 @6¿8 වr8 එක* dෙH ෙස` ෙකාN.QFkවාc8ට වධèංසා පැNණiමC. ජාත-8තර ෙකාN.QFk 

ව-ාපාරය ෙහ/ එè \@ù ප{Fථා≤ය ශාඛාව* ;@8 “çaπවා¡ .*Aය සහ ≤ත-ාö”ල භාවය” ගැන සහ 

ෆැºFkවාදය සහ නාk@ මaදනය ගැන ෙහළා දැ≈ම \@ ;ෙටක නතර ෙනාකළහ. ෙදවැQ ෙල/ක .6ධෙH නාk@ 
සහ ෆැºFk මaදනෙය8 Nය ^ය දහF ගණනක ෙකාN.QFk සට8කාf8 @hය බව ගැන සැකය* නැත. 

 එනG3, පOගAÈ“ “ජනතා පOජාත8තbවාදය8” Fථාúතෙය8 ප`ව ෙහ/ “çaπවා@ෙH ආඥාදායක3වෙය8” 

ප`ව “Qaධන පංAෙH ආඥාදායක3වය” Fථාúත d ෙහC8 ෙහ/ ෙකාN.QFkවාc8ට @6ධ d වධèංසා 
නැවBෙ8 නැත. 

 1945 c හංෙW{යාෙo රහF ෙපා“@ය ;@8 පා% ෙඩෙමQ (Pál Demeny), ෙය/ෙසT Fකා%Q* (József 
Skólnik), සහ තව3 ඔÆෙW NBර8 ú{ස* @රගත කරන ලj. ඔt8 @ය%ල8ම තම8 ෙකාN.QFkවාc8 යැC 
සලකන ලද අයC. ඒ ෙ%බලය යටෙ3 ඔt8 පාතාල පOAෙර/ධ කëඩාය7 වලට නායක3වය c @h අතර ඒවාට 

ඔt8 ෙබාෙහ/ ;ට තරැණ අය සහ ක7කරැව8 බඳවාෙගන A®ණ. කාaNක මධ-Fථාන වල ඔt8ෙW 

කëඩාය7 වල සාමාÖක3වය, ෙමාFකo ෙවත ප*ෂපාó3වය joරා @h ෙකාN.QFk කëඩාය7 වලට වඩා 

වැ~ෙය8 පැවAෙHය. ෙමාFකo පා*ºක d ෙකාN.QFk කëඩාය7 ෙඩෙමQ වැQ තරඟකරැව8ව 
ෙටüාkF\වාc8 නැ3න7 “ව-ාපගාf8” යැC සැල”හ. නාk¡8 ෙවA8 QදහF ෙවන අවFථාව පැN© ;ට, 

ෙඩෙමQ ද වැ¶ෙ8 ඔÆ   එෙත* කාලය* සට8 කළ අය වැ¶න වළටමC. ඔÆව 1957 ද*වා @රගත කරන ලj. 

1930 ගණ8 මැද රැෙ7Qයාෙo ෙකාN.QFk ප*ෂෙH මහ ෙ%ක7 d Fෙටෆා8 ෙෆා{F (Ștefan Foriș) ෙW 
ඉරණම ඊට3 වඩා ෙÃද≤ය dෙHය. ෙපාrF ඒජ8තවරෙය* යැC ඔÆ ෙච/දනා එ%ල i 1944 ද*වා ෙස/j@ය 

යටෙ3 තබö ලැබ, 1946 c යකඩ ෙපා%ල\8 ගසා මරා දමන ලj. හැම තැන*ම  රා ඔÆව ෙසායන ලද මවට, 

ෙගල වටා ග% බැඳ ටüා8@%ෙoQයාෙo ගඟක ^“ @h ඔÆව හG;ණ. ෙෆා{F සහ ඔÆෙW NBර8ව ෙ6ශපාලන 
ඝාතනයට ල* \qම ගැන ෙච/ෙසF∏ (Ceauşescu) 1968 c ෙහළා ද\න ලj. 

 ප*ෂය Bළ “ෙහාඳ” ෙකාN.QFkවාc8, සහ ෙමාFකo ෙවත èෛතä d අය3, එෙFම Fවා¿න3වය* 

නැA ප*ෂය* හැhයට දැ≈ම Qසා එකB iම පOA*ෙ¬ප කළ “නරක” ෙකාN.QFkවාc8 යැC ෙදවaගය* 

නායක3වෙH @h අය පැහැjrවම සලකන ලද බව ෙඩෙමQ, ෙෆා{F, සහ අෙන∏3 අය ගැන උදාහරණ වr8 
ෙප≤ යC. පOAප3Aය කාලයාෙW ඇවෑෙම8 සමහර රටව% වල c ;;ධ tව3, ෙකාN.QFk වධèංසාෙo 

දයෙල*Aකය 1948 8 ප`ව ප*ෂය ඇBලට ෙගාF එය තව3 සං≈aණ ;ය. 
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 1947 සැ¥තැ7බa මාසෙH c úè¶වන ලද, ඇ%ෙªQයාව හැෙර8නට බලෙH @h @යÄම ෙකාN.QFk 
ප*ෂ ඇBල3 d ෙකාN8ෙෆ/a7 (Cominform) ;@8 බටèර .ෙර/පෙH වඩා3ම බලව3 ෙකාN.QFk ප*ෂ 

ෙදක d පOංශ සහ ඉතාr ද සම∑8 1948 ¤Q මස අග c, දැ~ ෙල@8 hෙට/ෙW .ෙගාFෙල/;යාව ෙහළා දැක 

ඔÆෙW ඉව3 \qම කැඳවා @hෙHය. අනBරැව jග හැෙරන මාස \èපෙH c “ව-ාපගාfවාදය” (එන7 ෙමාFකo  
è පාලනෙH @hන බලයට ;රැ6ධ) න7 නව පOපංචය* ෙකාN.QFk ව-ාපාරය ඇBලත ඇAෙව8නට පට8 

ගැQණ. ක≥8 ∏ඩා කëඩාය7 Bළ පමණ* ද\8නට ලැçÕ, මධ-ම ෙල@8 Fවාය3ත සහ Fවා¿න iෙ7 

ආශාව දැ8 සමFත ෙ6ශයක jශාව ;ය. ෙකාN.QFk ප*ෂෙH බලය ගැන d ඒකාéකාරය දැනටම3 අ3හදා 

බලා කළ හැ\ යැC ඔ¥ò i Açණ එක ∏ඩා බා%ක8 ෙ6ශය* සමFත ෙකාN.QFk අéරාජ-යටම 
අ]ෙය/ගය* එ%ල කෙ«ය. එ8න එ8න ෙනාස8`8 d වාතාවරණය ෙකාN.QFkවාc8 මaදනය සඳහා නව 

දැ*ම* ඉj{ප3 කරන ලj. ෙකාN.QFk ෙ6ශය8è òරවැ@ය8 ෙම8ම ෙකාN.QFkවාc8 ද, ;ෙ6Èය හBරැ 

ෙකාN.QFk බලෙoග වල ඒජ8තවරැ ෙහ/ Nතb පාaශවය8 යැC \යා ෙච/දනා ලැ®ය හැ\ dව8 බවට ප3 
dහ. 

 ෙ7 ෛඵAහා@ක ෙල@8 අ¨3 දැය* d ෙකාN.QFkවාc8ට වධèංසා \qෙ7 වැදග3 පැAකඩ ෙදක*—

.ෙගාFෙල/;යාෙo @6¿8 සහ hෙට/වාc8 මaදනය—è පළGවැ8න ගැන ෙ7 ද*වා එතර7 අවධානය* ෙයාG 
dෙH නැත. hෙට/-Fටාr8 ෙදකඩ iම යැC òව3ප3 ;@8 හƒ8වö ලැ…ෙව8 ප`ව, .ෙගාFෙල/;යාව දරැÕ 

ආaÙක අa…දයකට GÆණ පෑෙoය. එය සමහර අයට අöව .6ධය Bළ c අ3ද\න ත3වයට3 වඩා දරැÕ 

dෙHය. úටFතර ෙල/කය සමඟ සබඳතා නැවත නැවත3 කපා දමන ලj. රෙk මාC7 අසල ෙස/;යk .ධ ටැං\ 

ûදානN8 @Òම Qසා බලව3 තaජනයකට රට GÆණ පා @hෙHය. .6ධය සහ ඉ8ප` jග හැරැÕ ත3වය8 
වr8 ;නාශයට ප3ව @h රට 1948-49 c ෙස/;යk ආක∞මණය* සහ අ¨3 .6ධය* ගැන එතර7 සBට\8 

ෙනා@hෙHය. 

 ෙබ%ෙW—ß è ආëõව “.ෙගාFලාo ෙ6ශෙ‚/හය” යන ෙච/දනාවට සහ තaජන වලට පOAචාර දැ*dෙH 
ෙමාFකo èෛතä අයව Æදකලා කරN8 ඔt8ව සහ 1948 ¤Q මාසෙH ෙකාN8ෙෆ/a7 ෙය/ජනාව අöමත කළ 

@ය%ල8වම ෙකාN8ෙෆ/මaFලා (informbirovtsi) යැC හැî8iෙමQ. Æදකලා \qම úටFතර ෙල/කය සමඟ 

සබඳතා වළ*වන ෙල@8 රඳවා තබන Æù \∞යාවrය* පමණ* ෙනාiය. hෙට/ෙW ආëõව තවම3 ෙබා%ෙෂ;* 

අදහF වල ඉතා දැ~ ෙලස ගැ“ @hය බැ;8 අෙය* බලාෙපාෙරා3B ;ය හැ\ d ;සƒම කරා ú;@යහ: ඔt8 
තව3 @ර කඳtරැ ;වෘත කළහ. .ෙගාFෙල/;යාව Bළ ¯ප3 ෙබාෙහාමය\. ෙසාෙලාෙවkF\ ෙකාෙදo රŒස è 

úèටවö ලැ… පළG ෙබා%ෙෂ;* කඳtරැ ගැන ව-ංගෙය8 \යා පා8නට ෙම8, ඔt8ෙW පOධාන කඳtර ෙගාr 

ඔෙටා* (Goli Otok) ෙනාෙහා3 “Qරැව3 jවCන” යැC හƒ8වන ලj. ෙමය සාමාන- කඳtර* ෙනාiය. එය නැවත 

ඉගැ8iම සඳහා ෙයාදා ග3ෙ3 රැෙ7Qයාෙo úෙට¬h è භා;තා කළ ක∞මෙoද හා සමාන ඒවා dහ. උදාහරණය* 
වශෙය8, “අප≈aAෙH පාගමන” නැ3න7 “රට හාවා” යැC හැî8ෙවන @රකරැව8 මැj8 ùවන පOAප3Aයකට 

අ¨A8 එන අය GÆණ ù8හ. එè c බාග ෙoලාවට අéකාq8ෙW පOසාදය තම8 ෙවතට වැ~ කරග8නට {@ d 

@රකරැව8 ඔtනට පහර ù8හ, අපහාස කළහ, ග% වr8 ගැûහ. එෙFම ;ෙoචන, Fවයං-ෙච/දනා, සහ 
පාෙප/lචාරණ @{3 ද පැවAණ. 

 රŒඳt7කරැව8ට jනපතා පාෙ√ ශාq{ක වධèංසා ලැ®ණ. “බා%jය” යැC සරලව හැî8ෙවන ල6ෙ6 

@රකරැෙව∏ෙW èස බා%jය* ඇBලට බහා එය මළ Gතbා වr8 úරiමට ෙයාදා ග3 එක ක∞මය\. “බ8කa” 
යැC හැî8ෙවන ල6ෙද8 ∏ඩා ඉඩකඩක @රකරැව8ව caඝ කාලය* රඳවා තැç©. නැවත උග8වන අය ;@8 

òÄ% ෙල@8 ෙයාදා ග8නා ලද ක∞මය* dෙH—නාk@ කඳtරැ @è කරවන—ඒ~Îයැh* GÆෙ6 ග%පර jවC8 වල 

ග% කැ)මC. Q8දාව ස7eaණ කර8නට දවස අවසානෙH c ග% @ය%ල ආප` GÆදට ;@ කරන ලj. 

 ෙස/;යk .QයනෙH 1920 ගණ8 @ට 1940 ගණ8 ද*වා, ජaමQෙH 1930 ගණ8, සහ නාk@ අéවාසෙH 
c ෙකාN.QFkවාc8 මaදනය යනාjය ඇBළ3ව, .ෙර/පය එෙත* අ3දැක AçÕ වඩා3ම දැවැ8ත වධèංසා 

ව-ාපාරය යö 1948-49 c .ෙගාFෙල/;යාෙo ඇරෙඹන ෙකාN.QFkවාc8ට වධèංසා පැNණiම ;ය හැ\C. එè 

වාසය කරන ලද සංඛ-ාව සහ ෙකාN.QFkවාc8 සංඛ-ාව සලක6c, .ෙගාFලා;යාෙo @6ධ dව සැබැ;8ම 
ඉමහ3 පOපංචය\. caඝ කාලය* AFෙF රහ@ගතව තබා ග8නා ලද Qල Ωලාශ වලට අöව, 16,371 ක 

ජනතාව* â6ධකරණ වලට GÆණ ù8හ. එC8 5,037 * නõ මඟට ෙගන ^යහ. එC8 හතෙර8 Bන* ෙගාr 

ඔෙටා* සහ ගaïa (Grgur) ෙවත යවන ලj. oලැ~Na ෙඩඩCජa (Valdimir Dedijer) කරන ලද Fවා ¿න 
;pෙ%ෂණයකට අöව ෙගාr ඔෙටා* කඳtර හරහා පමණ* 31,000 3 32,000 3 අතර සංඛ-ාව* ෙගාF ඇතැC 

401



\යැෙo. නG3 ඉතා මෑත කා“න පaෙHෂණ වr8 පවා ෙව~ තබා මරා දැfෙම8, ෙහ7බ3 iම Qසා, 
∏ස^8ෙන8, වසංගත වr8, සහ @යj;නසා ගැ≤ෙම8 පවා—ෙබාෙහ/ ෙකාN.QFkවාc8 ඔt8ෙW ∏{රැ 

ත3වෙය8 Nෙද8නට ෙත/රාග3 ;සƒම— යනාjෙය8 Nය යන ලද @රකරැව8 සංඛ-ාව ෙකාපමණදැC \ය8නට 

ෙනාහැ\ i ඇත. 

 ෙකාN.QFkවාc8ට වධèංසා කරන ලද අෙන* පැAකඩ වඩා3 පO@6ධ dව\: එන7 අෙන* “ජනතා 

පOජාත8තbවාදය8” වල c hෙට/වාc8 මaදනය. ජාත-8තර \∞යාව* ෙල@8 \∞යා3මක කරiෙම8, සහ ඒ ඒ 

රටවල මහජන මතයට බලපාන ෙF ඉල*ක කරන ලද ෙබාරැ නõ ෙoශෙය8 එය සාමාන-ෙය8 @6ධ ;ණ. ෙ7 

නõ jග හැරැÕ ආකාරෙය8 ෙමාFකo ද*වන ලද සැක සèත බවට ෙ√B Açණ බව මනා ෙල@8 ඔ¥ò ;ය: 
පOධාන හBර8 @hෙH ෙකාN.QFk ප*ෂය ඇBළතමC. ඒ Qසා, සැක සèත බැ;8 @Òම සහ ;පරN8 @Òම 

යö සැබෑ ෙකාN.QFkවාjෙය∏ෙW ≠වන මාaගය ;ය .B යැC \යැ;ණ. 

 1948 G% කාලෙH c රැෙ7Qයාö ෙකාN.QFk ප*ෂය ;@8 ¨ෙක∞¶ පටüා¬කාö (Lucrețiu Pătrășcanu) 
නõව ;වෘත කෙ«ය. වයස ;@ එෙ* c එන7 1921 c ප*ෂෙH Qaමාතෘ සාමාÖකෙය* හැhයට @h ඔÆ 

;6වෙත*, `පO@6ධ මා*Fවාc න-ාCකෙය* සහ 1944 @ට අéකරණ ඇමAවරයා ද dෙHය. ඔÆෙW නõෙo 

සමහර පැAකඩ hෙට/ට එෙරè ෙමෙහ.ම ක≥8 හඟවන ල6ෙ6ය. 1948 c Qලෙය8 ෙනරපන ඔÆව @රගත 
කරන ලj. 1954 අෙ¥O% මාසෙH c පටüා¬කාö ෙවත මරණ දæවම ó8ù ;ය. ඒ Fටාr8ෙW මරණෙය8 වසරකට 

ප`වC. ඔÆව අෙ¥O% 16 වැQදා ෙව~ තබා මරා දමන ලj. එෙF ක% ^ය ෙව~ තබා මැqම* @6ධ dෙH ම8දැC 

\යා තවම3 පැහැjr නැත. රැෙ7Qයාö ෙකාN.QFk ප*ෂෙH මහ ෙ%ක7 d ෙගෙග/ ෙග^.-ෙඩÛ ;@8 ඔÆ 

එj{වාjෙය* ;ය හැ\ යැC ù¶ Qසා පටüා¬කාöෙW òනරැ3ථාපනය ගැන ®ය dවා ය8න එක මතය\. ෙමය 
අaධ සත-ය* පමණ* ;ය හැ\C, ඔt8 ෙදෙදනාම .6ධෙH c පට8 එ\ෙනකා සමඟ ගැෙටN8 @Òම ය7 

තරමකට @6ධ dව\. 

 1949 c .ෙගාFෙල/;යාවට මාC7බඩ රටව% වල ෙකාN.QFk නායකය8ෙW පළG නõ ;භාග ව8නට 
පට8 ගැQණ. පළGෙව8ම ද\8නට ලැçෙë ඇ%ෙªQයාෙo ය. එè නායක3වයට .ෙගාFලාo 

ෙකාN.QFkවාc8 සමඟ සfප සබඳතා A®ණ. අ;ග3 ෙකාN.QFk පOAෙර/ධ ව-ාපාරෙH පOධාQයාව @h, 

අභ-8තර කට.B ඇමA බවට ප3 කරන ලද, සහ .6ධෙය8 ප`ව ප*ෂෙH මහ ෙ%ක7 කරන ලද, ෙක/ñ 
ෙස/ස (Koçi Xoxe)  එè Qaෙ6÷ත ;8jතයා dෙHය. ෙස/ස hෙට/ෙW අරGණ ෙවöෙව8 කැ ප dෙව \.1948 

@@රෙH c “ෙස/ස සහ \∞Fෙට/ ;@8 නායක3වය ù8 .ෙගාFලාo පැ3ෙ3 ෙටüාkF\වාc8 පාaශවයට” ප*ෂය 

ඇBළA8 පහර ෙදන ලද ෙ6ශපාලන ෙමෙහ.ෙම8 ප`ව, 1949 මාaB මාසෙH c @යÄ .ෙගාFලා;යාö 

ෙකාN.QFkවාc8ෙW Nතb පාaශවය8 අ3 අඩංïවට ග8නා ලj. තව3 නායකය8 හතර ෙදෙන* සමඟ—පැ8~ 
\∞Fෙටා (Pandi Kristo), වFෙකා ෙකා ෙලñ (Vasco Koleci), ö{ Æටා  (Nuri Huta), සහ ව8ෙග/ Nෙටüාෙජ/aÖ 

(Vango Mitrojorgji)—ෙස/ස නõ මඟට ෙගන එන ල6ෙ6ය. ¤Q 10 වැQදා ඔÆට මරණ දæවම Qයම i ඊ ළඟ 

jනෙH c ෙව~ තබා මරා දැNණ. ඔÆෙW සගය8 හතරෙදනාට බරපතළ දæව7 èN dහ. එෙFම වැ~ ක% 
ය8නට ෙපර ඇ%ෙªQයාö ප*ෂෙH @h .ෙගාFලාo පා*ºක ෙකාN.QFkවාc8ද â6ධකරණෙH ;8jතය8 

බවට ප3 dහ. 

 hෙටා ;ෙර/¿ ෙදවැQ ෙබාරැ නõව ඇA dෙH 1949 සැ¥තැ7බa මාසෙH c çඩෙපFk è c ය. FපාÿඤෙH 
ජාත-8තර හGදා වල සට8 වjන ලද ලැFෙල/ රC*  (László Rajk) එè Újතයා ;ය. පO Aෙර/ධ ව-ාපාරෙH 

පOධාQෙය* d රC* ;ෙ6ශ කට.B ඇමAවරයා ෙල@8 ප3 ව8නට ෙපර අභ-8තර කට.B බාර ඇමAවරයා 

ෙල@8 ෙකාN.QFkවාc ෙනාවන පOජාත8තbවාc8ට එෙරèව දැ~ මaදන ෙමෙහ.7 ෙගන යන ල6ෙද\. 1949 c 

ඔÆව අ3 අඩංïවට ග3 ප`ව, රC*ව ඔÆෙW èටò සගය8 ;@8 වධèංසාවට සහ ®ය ගැ8i7 වලට 
පGÕවන ලj. ඔÆ ප*ෂයට උදo කළෙහා3 ඔÆව මරා දම8ෙ8 නැතැC ඔt8 ඔÆට ≈හ. උසා;ය හGෙo 

පාෙපාlචාරණය කර8න යැC ඔÆට Qෙය/ග ෙක{ණ. එෙFම “ජනතා පOජාත8තbවාදෙH හBර8” හැhයට hෙට/ 

සහ .ෙගාFලාo වැ@ය8ට ෙච/දනා ගණනාව* ද හඬ නඟා \යව8නට ඔÆට පැව{ණ. සැ¥තැ7බa 24 දා 
හංෙW{යාö උසා;ෙH ó8ùව Qයම ;ය, එයට ඇපෑ% \qෙ7 අCAය* ෙනාiය. ලැFෙල/ රC*, hෙබාa ෙසා8C 

(Tibor Szönyi), සහ අ8‚ාF සලාC (András Szalai) මරණ දæවමට Qයම dහ. .ෙගාFලාo ලාසාa බ•ැ8ෙකාT 

(Lazar Brankov) සහ සමාජ පOජාතා8Abක පා% πF¶F ෙවත ≠;තා8තය ද*වා @ර දæව7 ලැç©. ඔ*ෙත/බa 
16 වැQදා රC* ෙව~ තබා මරා දමන ලj. අනBරැව ;භාග ෙකෙරන නõවක c හGදා උසා;ය ;@8 ඉහළ 

තනBරැ දරන Qලධා{ය8 හතර ෙදෙන∏ව මරණ දëඩනයට Qයම කළහ. 
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 රC* නõ ;භාගෙය8 ප`ව @6ධ ෙවන මaදනය8 Bළ c හංෙW{යාෙo 94 ක ú{ස* අ3 අඩංïවට 
ෙගන, දæව7 ලැබ, @රගත කරන ලj; එC8 15 * ෙව~ තබා මරා දැG©: තව3 11 ෙදෙන* @ර ෙගදර c Nය 

^යහ; සහ ෙච/දනා ලැ… 50 ෙදෙන* වසර දහයකට වැ~ @ර දæව7 ලදහ. ෙ7 @6éය ස7බ8ධව GÄ මරණ 

සංඛ-ාව 60 * පමණ dෙHය. එයට @රකරැව8 අතර, ඔt8ෙW ඥාó8 අතර සහ එයට හ` d ;Q`රැව8 සහ 
ෙපාrF Qලධාq8 ;@8 @ùකරග3 @යj;නසා ගැ≤7 ද ඇBල3 ෙo. 

 නායක3වය ඇBළත A® ෛවරය, ප*ෂෙH මහ ෙ%ක7 d මාටයාF රෙකා@ෙW සහ රහF ෙපා“@ෙH 

පOධා≤8ෙW උෙද-/ගය යන @ය%ල ඔt8 ෙත/රාග3 ;8jතය8 සහ ඔt8ෙW නායකයා d ලැFෙල/ රC* ෙවත 

බලපාන ලj. ෙකෙF නGù ෙ7වා සහ තව3 සාධක ;@8 සැඟ;ය .B වැදග3ම ප{@6éය න7, ආර*ෂක 
හGදා වල සහ මධ-ම සහ බටèර .ෙර/පෙH ç6éමය ෙFවා සඳහා පOධා≤8 ගැන ෙම8ම ෙමè c පOධාන 

óරණය ද ෙමාFකo වr8 @6ධ d බවC. කr8 ආ මaදන රŒr Bළ c ෙමයාකාරෙය8ම කට.B @6ධ ෙක{ණ. 

ෙස/;යk නායකය8 මහා ජාත-8තර ෙස/;යk ;ෙර/¿ ∏ම8තbණය* ෙසායාගැ≤ෙ7 පමණට වැ~ අවධානය\8 
Qයැã @hයහ. රC* නõව පOධාන MNකව* ග3ෙ3ය. ;ෙpෂෙය8ම එè Ωrක සා*ºකරැවා ෙනාෙය% *%ß 

(Noel Field) නැමA ඇෙම{කාöවා dෙHය, ඔÆ ෙස/;යk .Qයනයට උදo කරන, රහ@8 ෙකාN.QFkවාjෙය* 

ෙල@8 @hෙය* බව òරාෙ%ඛනාගාර වr8 මෑතක c ඔ¥ò කර Aෙª.  22

 ෙමයාකාරෙය8 hෙට/වාදය B≥8 ජාත-8තර ∏ම8තbණය* ෙසායා ගැ≤ෙ7 වෑයම ටCෙක∞/ ෙකාFෙටාT 

(Traicho Kostov) නõෙව8 ද ෙප≤ යC. ක≥8 @h ෙරÖමය ;@8 මරණයට Qයම කරන ල6ෙද* d ෙකාFෙටාT 

අ3දැ≈7 සèත ෙකාN8ටa8 Qලධා{ෙය\. .6ධෙH c ඔÆ පOAෙර/ධ ව-ාපාරය සමඟ සට8 කරන ල6ෙද\. 

.6ධෙය8 ප`ව ජාAක කt8@ලෙH උප සභාපA කරන ලùව, ෙජ/aÖ ~NෙටüාT (Georgi Dimitrov) ෙW තනBරට 
ප3ව8නා ෙල@8 සලකන ල6දා dෙHය. 1946 c @ට බ%ෙW{යාö ෙකාN.QFk ප*ෂෙH පOධාQයාව @h සහ 

ෙකාN8ටa8 මහ ෙ%ක7 හැhයට @hන ලද ~NෙටüාT, 1949 @ට j^8 jගටම අයහප3 ත3වයට යන 

ෙසෟඛ-ය\8 .B dෙHය. ඔÆට ෙස/;යk .QයනෙH c මාaB Gල c පOAකාර කරන ලද tව3 ¤r 2 වැQදා ඔÆ 
Nය ^ෙHය. 

 1948 අග c පට8 බ%ෙW{යාö ෙකාN.QFk ප*ෂෙH පOධාන තැ8වල @h “ෙමාFකoවාc8” (එන7, .ද 

කාලය ෙමාFකo වල ෙගවන ලද නායකය8, හංෙW{යාෙo රෙකා@ ෙල@8ම සහ ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo 
ෙගාkෙව/%ß වැQ අය) ෙකාFෙටාTෙW ùaවලතා සහ වැරj ගැන ;ෙoචනය කරN8 @hයහ. @ය%ලටම වැ~ෙය8 

ඔt8 ඔÆෙW “Fවයං ;ෙoචනය” ෙකෙF ෙවත3 ආaÙක පOpන ස7බ8දෙය8 “U.S.S.R. සමඟ ඇA වැරj 

සබඳතාවය” ගැන ;ෙoචනය කළහ. මැC 10 වැQදා ෙස/;යk ස3කාරගාරයක @ට පOචëඩ වද8 වr8 එවන 

r.ම\8 ෙකාFෙටාT ෙහළා ද\න ලද ~NෙටüාTෙW අවසරය ඇAව 1949 ¤Q මාසෙH c තව3 හt%කරැව8 
\èප ෙදෙන* සමඟ ෙකාFෙටාT අ3 අඩංïවට ගැQණ. 

 1949 ෙදසැ7බa 7 වැQදා ෙසා„යා è c ටüCෙක/ ෙකාFෙටාT සහ තව3 ඔÆ සමඟ ෙච/දනා වලට ල* d 

නව ෙදෙන* ස7බ8ධෙය8 නõ ;භාගය ඇරˆණ. සAය\8 ප`ව නõ ó8ùව Qයම ෙක{ණ. පරණ ෙරÖමෙH 
බ%ෙW{යාö ෙපා“@ෙH ඒජ8තවරෙය* හැhයට, hෙට/වාj ෙ6ශෙ‚/èෙය* හැhයට, සහ බටèර අéරාජ-වාදෙH 

ඒජ8තවරෙය* හැhයට, ෙකාFෙටාT ෙවත මරණ දæවම ó8ù ;ය. තව3 නායකය8 හතර ෙදෙන*ට—ඉවා8 

Fෙටෆෙනාo, QෙකාලාC පoෙලාT, QෙකාලාC ෙනෙචo, සහ ඉවා8 ¶ෙටo—යනාc8ට ≠;තා8තය ද*වා @ර 
දæව7 Qයම dහ. තව3 Aෙදෙන* වසර පහෙළාව* බැ^8 ද, එ* අෙය* වසර ෙදාළහ* සඳහා ද, තව3 

අෙය* වසර අට* සඳහා ද @ර දæව7 ලැ…හ. දවF ෙදකකට ප`ව ෙකාFෙටාT අභයදානය සඳහා කළ ඇපෑල 

පOA*ෙ¬ප කරන ලùව, ඔÆව එ%ලා මරා දැNණ. 

 ෙකාN.QFk ෙරÖම යටෙ3 ෙකාN.QFk නායකය8ෙW නõ ;භාග අතර ෙසා„යා නõව ඉAහාසෙH 
`;ෙpä තැන* ගQC. සා*º ෙදN8 @hය c ෙකාFෙටාT ;@8 වධèංසා වල c බලා3මක කරන ල6ෙද8 

පරFපර පOකාශ ඉj{ප3 කරN8 ඔÆ තම8ෙW Qරවද-තාවය \යා පෑෙoය. ඔÆව *ෂ©කව Qහඬ කරවන ලද 

නGù තම8 ෙස/;යk .QයනෙH NBෙර* යැC අවස8 අයැcම* කර8නට ෙ√ සම3 dෙHය. ඔÆෙW පOකාශය 

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

free in October 1954 with his wife, Herta (who was arrested in Czechoslovakia and set free on 28 August 1949 in Budapest), and his 
brother Hermann (who was arrested in August 1949 by a collaborative effort of the Czechoslovak and Polish security services).
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Qමා කර8නට ඔÆට ඉඩ ෙනාùQ, ඒ3 ඔÆ ;@8 èhවන ෙවනF ෙදය* ඉj{ප3 \qම Qසා ඉ8 ප`ව ෙබාරැ 
නõ ෙojකාගත කළ අය ඔt8ෙW ලක ලැහැFAය ගැන අAශෙය8 පOෙoස7කාq dහ. 

 පOධාන ;8jතයා ෙව~ තබා මරා දැfෙම8 ෙකාFෙටාT @6éය බ%ෙW{යාෙo අවස8 ෙනාiය. 1950 

අෙග/FBෙo c ඔÆෙW හt%කරැව8 ෙදාෙළාF ෙදෙන*ව නõ මඟට ෙයාG කරö ලැ†ය. ඔt8 රෙk පOGඛ ෙපෙ« 
ආaථක Qලධාq8 dහ. 1951 අෙ¥O% මාසෙH c තව ෙදෙදෙන∏ෙW නõව*, “ෙකාFෙටාTෙW ක%rෙH හt% 

∏ම8තbණකාq සාමාÖකය8” @ù ;ය. එයට ප`ව බ%ෙW{යාö ෙකාN.QFk ප*ෂෙH මධ-ම කN¶ෙo 

සාමාÖකය8 ෙදෙදෙන∏ෙW ෙතවැQ නõව* ද dෙHය. එෙFම ඒ හා ස7බ8ධ හGදා Qලධාq8 සහ ආර*ෂක 

හGදා සාමාÖකය8ෙW නõ \èපය* ද පැවAෙHය. 

 1949 ¤Q මාසෙH c ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo නායකය8ට ද ෙකාN.QFk ප*ෂය Bළ ∏ම8තbණකරැව8 

@hන බවට අනBරැ අඟවා A®ණ. ඔt8 ෙසායා ගැ≤ම සඳහා—ඒ ;ෙpෂ “ෙච* රC*” ෙසායා ග8නට—මධ-ම 

කN¶ නායකය8, රහF ෙපා“@ය, සහ ෙචෙකාFෙල/වැ* ෙකාN.QFk ප*ෂෙH පාලන ෙකාNසම යනාjෙH 
නායකය8 ඇBළ3 ;ෙpෂ කëඩායම* පOාW නගරෙH úè¶වන ලj. ෙතවැQ මkටමක @hන ලද පළG 

ෙකාN.QFk නායකය8ව 1949 c අ3 අඩංïවට ගැQණ. ඒ3 නõ ;භාගෙH පළG රŒ%ල Bළ c ඔtනට ඉj{යට 

ෙගෙන8නට හැ\ dෙH එක hෙට/ ;ෙර/¿ නõව* පම©. 1952 අෙග/FB 30 @ට සැ¥තැ7බa 2 ද*වා එය 
Fෙල/වැ\යාෙo අග නගරය d බ•ැhFලාවා (Bratislava) è පැවැ3;ණ. .ෙගාFලා;යාöව8 දහය* ඇBÄව දාසය 

ෙදෙන*ව නõවට ඉj{ප3 කරන ලj. ඔt8ෙW නායකයා dෙH බ•ැhFලාවා è .ෙගාFලා;යාö උප තානාපA d 

Fෙටෆා8 ෙක;ච (Stefan Kević) ය. Fෙල/වැ\යාöව8 ෙදෙදෙන*ට  නõෙව8 මරණ දæවම ó8ù d අතර 

රැෙඩා%T ලැ8චQl (Lančanič) ව ෙව~ තබා මරා දැNණ. 

 1949 අග c ෙස/;යk KGB  වr8 එන පළòරැù ඒජ8තවරැ8ෙW සහාය ලබN8 ෙපාr¡ය “ෙච* රC*” 

අ%ලා ගැ≤මට ළංව @hෙHය. ෙස/;යk උපෙ6ශකය8 ඔt8ෙW අරGණ රහෙF Aයා ග3ෙ3 නැත. Fෙලාවැ\යාö 

ආර*ෂක නායකයාෙW උන8ùව* නැAකම ගැන ෙනාඉව@rම3 d ෙස/;යk උපෙ6ශකය8 අතෙර8 එ* අෙය* 
d Nකාෙය% rඛෙචT (Mikhail Likhachev) ෙමෙF හඬ ගා ඇත, “Fටාr8 මාව එoෙo ෙ7 නõ හද8නටC, ඉA8 

මට නාFA කර8න කාලය* නැහැ. මම ෙමෙහ ඇ;3 Aෙය8ෙන NQF` එ*ක සාකlඡා පව3ව8න ෙනෙමC, 

මම ෙචෙකාFෙල/වැ\යාවට ඇ;3 Aෙය8ෙන èF ගසා [svolchit golovy] දම8න. මෙW අ3 වr8ම මම 150 

ෙදෙන∏ මරා දමනවා මාව කරදෙaකට වැෙට8න කr8!”  23

 ෙ7 මaදනෙH ෛඵAහා@ක පOAසංFකරණය ඉතාම3 Qවැරj ෙල@8 @ùකර ඇත. ම8ද, 1968 c 

ඉAහාසඥය8ට ප*ෂ රහF සහ ෙපා“@ෙH òරාෙ%ඛන වලට ú;¡මට ඉඩ පෑcම3 1989 ෙනාවැ7බa මාසෙය8 

ප`ව ෙ7 පOpනය තව3 ùරකට ෙසායා බැ“මට ඉඩ ලැ†ම3 QසාC. 

 පැor* .වල—ෙගCසා සහ චාලk—1949 මැC මාසෙH c හංෙW{යාෙo රC* නõව සඳහා ûදාන7 iෙ7 
අංගය* හැhයට අ3 අඩංïවට ගැQණ. ෙගCසා පැor* ෙW නõව 1950 ¤Q පට8 ගැQණ. රC* ;මaශනය 

Bළ c හƒනාග8නා ලද ෙචෙකාFෙල/වැ\යාö නායකය8 හැට ෙදෙන∏ෙW පමණ න7 හංෙW{ෙය8 ප*ෂ නායක 

මැkයාF රෙක/@ ;@8 1949 ¤Q මාසෙH c පOාW è ෙචෙකාFෙල/වැ\යාö ෙකාN.QFk නායකයා d *ෙලෙම8k 
ෙගාkෙවා%ß ෙවත බාර c Aç©. රC* නõෙo පOAඵලය* හැhයට, ෙස/;යk සහ හංෙW{යාö ආර*ෂක හGදා 

වr8 එන  ඩනය හGෙo පOාW තව තව3 වැ~ෙය8 නැ%රැ dෙH .6ධෙH c බටèරට ú¶වහ% කරන ලද 

ෙකාN.QFkවාc8 ගැනC. ;ෙpෂෙය8ම ජාත-8තර හGදා වල ෙFවය කරන ල6දt8 ගැනC. ඒ @@රෙH c 
ප*ෂය ඇBලත @hන හBර8ෙW ෙවF ගැලiම සඳහා ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo ෙකාN.QFk ප*ෂය ;@8 රාජ- 

ආර*ෂක හGදාව Bළ ;ෙpෂ අංශය* úè¶වන ලj. ෙකාN.QFk ව-ාපාරෙH “;ෙpෂඥය8” d ෙගFටාෙප/ è 

èටò සාමාÖකය8ව ෙයාදා ගැ≤මට ඔt8 ප`බට ෙනාdහ. ;ෙ6ශ ෙවළඳා7 කට.B Qෙය/ජ- ඇමA එoෙෂ8 

Sබ% (Evžen Löbel) ව 1949 ෙනාවැ7බa මාසෙH c අ3 අඩංïවට ගැ≤ෙම8 ප`ව, ෙකාN.QFkවාc8ට එෙරè 
මaදනය óවˇ dෙHය. එය ඉහළම Qලතල දරන කාඩaවරැ ද*වා පැAර ෙගාF 1950 c පOාෙ6Èය ප*ෂ නායකය8 

ද*වා තව3 óව ̌dෙHය. 

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

assassination of the General Secretary) (Prague: Mladá Fronta, 1992), p. 68.
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 බල ව-Æය හරහා අ3 අඩංïවට ගැ≤ෙ7 මහා රŒ%ල* 1951 ජනවා{ සහ ෙපබරවා{ මාස වල c පැAර 
යන ලj. ඉහළ තනBරැ දරන ප*ෂ සහ රාජ- Qලධාq8 අතර අ3 අඩංïවට ගැෙනන පනF ෙදෙන∏ “පOංශ 

ළැjයාෙව8 .B ෙකාN.QFkවාc8” යන කëඩායම* ද අ%ලාෙගන A®ණ. එෙFම කැෙර% ¬වාª (Karel Šváb) 
වැQ ය7 ෙහ/ ආකාරය\8 ;ෙ6Èය ප*ෂ සමඟ ස7බ8ධය* පව3වා ෙගන ^ය අය ද @hයහ. 

 “ෙච* රC*” දඩයම සඳහා වසර ෙදකකට වැ~ කාලය* ගත;ණ. ඒ කාලෙH c එවැQ ∏ම8තbණයක 

පOධාQයා dවා යැC ;;ධාකාර ජනතාව* ෙවත ෙච/දනා එ%ල dහ. *ෙලෙම8k ෙගාkෙවා%ßෙW කැමැ3ත 

ලබාෙගන, එම ò6ගලයා රැෙඩා%T Fලා8F\ ;ය .B යැC Fටාr8 óරණය කෙ« 1951 ^7හානෙH c ය. 

Fලා8F\ ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo ෙකාN.QFk ප*ෂෙH මහ ෙ%ක7 dෙHය. එෙFම ඔÆ ෙකාN8ටa8 è පOධාන 
ò6ගලෙය* d ෙබ~Îl ෙජN8ඩa (Bedřich Geminder) ෙW ද∏Õ අත ෙල@8 ද කට.B කළ තැනැ3තා ද dෙHය. 

Fටාr8 සහ ෙගාkෙවා%ß අතර Æවමාරැ d rú @ට Fලා8F\ අ3 අඩංïවට ප3ෙවන ෙත* @රබාරෙH @hන 

ෙකාN.QFkවාc8ව පOpන කරන ලද @ය%ල ද*වා, ෙජN8ඩaෙW නම Fලා8F\ෙW නම අසr8 හැම තැනකම 
වාෙW ද\8නට ලැ®ණ. නරක ත3වය දරැÕ tවෙහා3, එè c ෙබාෙහ/ ෙච/දනා ෙජN8ඩa මත පැට;ය හැ\ 

යැC ෙස/;යk උපෙ6ශකය8 @Ôහ. 1951 ජනවා{ 12 වැQදා රාජ- ආර*ෂක ෙFවා ;@8 NQ`8 ෙදෙදනාවම 

අ3 අඩංïවට ග3හ. ඊ ළඟ මාස \èපෙH c ඔt8 සමඟ තව3 ෙදෙදෙන∏ @රබාරයට ප3 dහ: 1952 ජනවා{ 
12 වැQදා ;ෙ6ශ ෙවළඳ කට.B උප ඇමAවරයා d රැෙඩා%T මාaෙගාrයF (Rudolf Margolius) සහ 1952 මැC 

23 වැQදා Fලා8F\ෙW සහාය ෙFවක ෙය/ෙසT ෆෑ̊8* (Josef Frank). 

 නõව සඳහා ûදාන7 \qම ú©ස ෙස/;යk උපෙ6ශකය8 සහ ඔt8ෙW ප{Fථා≤ය සහායකය8 ව{8 වර 

ඉj{ප3 ෙවN8 ෙච/දනා ලැ…ව8ට වධèංසා පGÕවN8 ඔt8ව ෙම%ල කර8නට පට8 ග3හ. “රැෙඩා%T 
Fලා8F\ GලාසනෙH @hන ෙ6ශයට එෙරè ∏ම8තbණය” යන නõව අ8Aෙ7 c 1952 ෙනාවැ7බa 20 වැQදා 

ආර7භ dෙHය. සAයකට ප`ව ó8ùව Qෙoදනය කරන ලj. Újතය8ෙග8 එකෙළාF ෙදෙන∏ට මරණ දæවම 

Qයම dහ. Aෙදෙන*ට ≠;තා8තය ද*වා @ර දæව7 Qයම dහ. 1953 ෙදසැ7බa 3 වැQදා ෙප.ව. 3:00 3 5:45 
3 අතර එකෙළාF ෙදනාව පOාW è ප8ක∞ාk (Pankràc) @රෙගදර c එ%ලා මරා දැNණ. 

 1930 ගණ8 වල c ෙමාFකo è පැවA ෙබා%ෙෂ;* නායකය8ෙW නõ හැෙර8නට ෙකාN.QFk 

ඉAහාසෙHම වඩා3ම `පO@6ධ සහ කතාබහට ල*ෙවන අéකරණ eaවගමනය වöෙH Fලා8F\ නõවC. 
ජාත-8තර ෙකාN.QFk දaශනෙH ≈aAම3 ò6ගලය8 ගණනාව* ෙහළා දැ≈ම @6ධ iෙම8 ¡තල .6ධය Bළ 

ෙකාN.QFk ≠Qවා dෙH පOාW නගරයC. ;ෙpෂෙය8ම පOංශ සහ ඉතාr ෙකාN.QFk ප*ෂ හා සබඳතා 

ස7බ8ධෙය8, ෙච* අගනගරය අAශෙය8 වැදග3 MNකාව* රඟපා A®ණ. 

 1945 @ට ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo මහ ෙ%ක7 ෙල@8 @h රැෙඩා%T Fලා8F\, ෙමාFකo è èෛතä 
ෙFවකෙය* ෙල@8 සහ jනපතා මaදනය ගැන අöදැöෙම8 .Bව @hන ;ෙpෂ ප6ධAය* d “පF ෙදනාෙW 

කëඩායෙ7” සභාපA ද dෙHය. එè කාaය භාරය අතරට මරණ දæව7 ù@7 ගණQ8 අöමත \qම ද අCA 

;ය. 

 ෙබ~ÎÛ ෙජN8ඩa සහ ෙය/ෙසT ෆෑ̊8* ෙදෙදනා උප මහ ෙ%ක7වරැ dහ. ෙජN8ඩa ෙකාN8ටa8 è 

ඉහළ තනBර* දරන ලද අෙය* d අතර ෙමාFකo @ට පOාW ෙවත නැවත පැNණ @hෙH ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo 

ෙකාN.QFk ප*ෂෙH ජාත-8තර ෙදපාaතෙ78Bව ෙමෙහවö ú©සC. 1939 @ට 1945 ද*වා නාk@ 
@රකඳtරක @රකරැෙව* ෙල@8 @hන ලද ෆෑ̊8* ආaÙක කට.B `පq*ෂණය සහ බටèර ෙකාN.QFk 

ප*ෂ ෙවත Gල- ආධාර යවන කට.B වල Qයැã @hෙය\. ;ෙ6ශ ෙවළඳ කට.B උප අමැA ෙල@8 රැෙඩා%T 

මාaෙග/rයF ප*ෂය යටෙ3 පාලනය d ;;ධ ව-ාපාර සහ වාQජ- කට.B සමඟ සබඳතා පව3වන ල6ෙද\. 

Gද% උප ඇමA d ඔෙටා „ෂ% (Otto Fischl), ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo ෙකාN.QFk ප*ෂෙH Gල- කට.B ගැන 
ගැ%රැ දැöම\8 .B dෙව\. ල8ඩනෙH úèh ෙච* පOAෙර/ධ ව-ාපාරෙH .6ධ කාලෙH c සහභාfl d ¨ß;* 

*˚කා (Ludvík Frejka), 1948 @ට, එන7 ෙගාkෙවා%ß ජනරජෙH සභාපA d දා පට8, භාëඩාගාරෙH  ආaÙක 

ෙදපාaතෙ78Bෙo පOධාQයාව @hෙHය. 

 දæව7 ලද අය අතර එ*ෙක/ ඍπවම නැ3න7 ෙකාN.QFk ජාත-8තරය හරහා ෙස/;යk ;ෙpෂ ෙFවා 

සමඟ සබඳතා පැවA අය අතර @hෙH ෙබ~Îl රCk@8 (Bedřich Reicin) ය. ඔÆ 1948 c @ට ආර*ෂ උප 

ඇමAවරයා සහ හGදා ç6é අංශෙH පOධාQයාව @hෙHය. නාk@ රŒඳt7 කඳtරක @රකරැෙව*ව @hන ලද, සහ 
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ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo ෙකාN.QFk ප*ෂෙH කාaය මëඩලෙH පOධාQයා d ද, කැෙර% ¬වාª @ය තනBර Qසා 
රාජ- ආර*ෂක උප අැමA තනBරට ප3ව @hෙHය. òව3ප3 කලාෙojෙය* d අ8ෙ+ @ෙමා8 (André Simone) 
.6ධයට ෙපර c ජaමQෙH සහ පOංශෙH ෙFවය කර Aç©. Fපාÿඤ .6ධෙH c ෙස/;යk NKVD ෙවත සහාය 

ù8 අBa ල8ඩ8 (Artur London) .6ධෙH c පOංශ පOAෙර/ධ ව-ාපාරෙH සට8 වැද, úටමං කරන ලùව, 1945 8 
ප`ව පOංශෙH සහ F;kFසaල8තෙH @ට ෙකාN.QFk ç6éමය අංශ වලට උදo කරන ලùව, 1949 Gල c පOාW 

è ;ෙ6ශ කට.B උප අැමAවරයා කර Aç©. 

 ;ෙ6ශ කට.B අමාත-ාංශෙH තව3 ෙදෙදෙන* ෙ7 දæව7 ලැçÕ අය අතර dහ. පළGවැ8නා oලැ~Na 

*ෙලෙම8hF (Vladimír Clementis) නN8 d Fෙලාවැ\යාöෙව\. .6ධයට ෙපර ෙකා N.QFk ≤óඥෙය* d 
ඔÆව පOංශයට ú¶වහ% කර Aç©. úටරට @ට ඔÆ ජaම8-ෙස/;යk ^;`ම ගැන ;ෙoචනය කර A®ණ. ඒ 

Fථාවරය Qසා ඔÆව ප*ෂෙය8 ෙනරපා හැ{ණ. ඒ3 ඒ óරණය 1945 c නැවත ෙවනF කරන ලj. 1948 

වස8තෙH c පට8 ඔÆ ;ෙ6ශ කට.B ඇමA ෙල@8 කට.B කරN8 @hෙHය. අෙනකා Fෙලාවැ\යාöෙව* සහ 
Qෙය/ජ- ඇමAවරෙය* d වැoෙර/ හCõ (Vavro Hajdů) ය. නõෙo @h ෙතවැQ Fෙල/වැ\යාöවා dෙH එoෙෂ8 

Sබ% ය. ඔÆ .6ධය පැවA කාලය ල8ඩනෙH c ෙගවා A®ණ. ෙහෙතම අ3 අඩංïවට ගQ6c ;ෙ6ශ ෙවළඳ 

කට.B Qෙය/ජ- ඇමA ෙල@8 @hෙHය. 

 ඔෙටා ¬r8W, FපාÿඤෙH ජාත-8තර හGදා වr8 සට8 වැcෙම8 ප`ව ල8ඩනෙH ෙච* පOAෙර/ධ 

ව-ාපාරයට සහභාfl dෙව\. .6ධෙය8 ප`ව ඔÆ ෙමාෙa;යා è අගනගරය d බ•ෙන/ è ෙකාN.QFk ප*ෂෙH 

පOාෙ6Èය ෙ%ක7ව @hෙHය. 

 ≠;තා8තය ද*වා @ර දæව7 èN d Aෙදනා—වැoෙර/ හCõ, අBa ල8ඩ8, සහ  එoෙෂ8 Sබ%—තම 
.ෙදo ස7භවය සා*º හැhයට උසා;යට ඉj{ප3 කරන ලද ආකාරය ù◊හ. *ෙලෙම8hF, ෆෑ̊8*, සහ ¬වාª 

හැෙර8නට, ෙමය මරණයට Qයම d @ය%ල8 ස7බ8ධෙය8 ද @6ධ ;ය. 

 “ජනතා පOජාත8තbවාදය8” è මaදනෙH සංෙ*තය* බවට Fලා8F\ නõව ප3 dව3, මaදනෙH ෙබාෙහ/ 
;8jතය8 ෙකාN.QFkවාc8 ෙනාdහ. 1948-1954 c දæව7 ලද @යÄ ජනතාවෙග8 @යයට 0.1 * පමණ* ද, 

මරණයට Qයම Qයම කරන ලද අය ෙග8 @යයට 5 * ද, මරණ දæව7, වධèංසාව Qසා හටග3 @යj;නසා 

ගැ≤7, සහ @රගත \qෙ7 ඍπ පOAඵලය*  හැhයට @රෙගදර c ෙහ/ කඳtරක c Nය ^ය (පත% වල හj@ 
අනBරැ ෙහ/ පලා ය8නට තැ3 කර6c Gරකරැව8 ;@8 ෙව~ තැ†7 වල c ෙහ/, “;¥ලiය \∞යාව*” යන පද 

වහෙර8 සැලෙකන) මරා දමන ලද GÄ සංඛ-ාෙව8 @යයට 1 * ද, ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo @h 

ෙකාN.QFkවාc8 dහ. 

 ෙමාFකo වල ඉහළම අéකාq8 ;@8 Qෙය/ග අöව කට.B කළ ෙස/;යk උපෙ6ශකය8 Fලා8F\ 
නõව පOෙoසN8 ûදාන7 කරන ලj. එය 1949 8 ප`ව “ජනතා පOජාත8තbවාදය8” Bළ ෙකාN.QFk නායකය8ව 

මහා ෙ6ශපාලන නõ වලට ෙගන යන ලද ෙදවැQ රŒ%ෙ% ෙකාටස\. 

 1953 මාaBෙo c Fටාr8 සහ ෙගාkෙවා%ß යන ෙදෙදනාම Nය ^යා tවද, 1953 සහ 1954 c 
ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo Fලා8F\ නõව ෙවන3 අය ;@8 ද ;පර7È“ව @hන ල6ද\. උlචතම අවéය එ8ෙ8 

1954 c ය. ජනවා{ 26 @ට 28 ද*වා පOාW è මහා නõ මාලාව jග හැ{ණ. 1929 @ට 1950 ද*වා 

ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo ෙකාN.QFk ප*ෂෙH Qaමාතෘ සාමාÖකාව* සහ එè නායක3වෙH සාමාÖකාව* d 
මාq ෙෂවaෙම/වා (Marie Švermová) ≠;තා8තය ද*වා @රගත කරන ලj. තව3 ප*ෂෙH ඉහළ තනBරැ දරන 

සාමාÖකය8 හය ෙදෙන* ඒ අපරාධ වලටම ෙච/දනා ලැබ වසර 113 ක GÄ එකBව\8 .B @ර දæව7 ලැ…හ. 

ෙපබරවා{ 23 @ට 25 ද*වා පැවA ෙදවැQ නõවක c, “මහා ෙටüාkF\වාc කt8@ලෙH” සාමාÖකය8 හ3 

ෙදෙන∏ වසර 103 ක GÄ එකBව\8 .B @ර දæව7 ලැ…හ. බ•ැhFලාවා è අෙ¥O% 21-24 c කරන ලද ෙතවැQ 
නõෙo c “çaπවා¡ ජාAකවාදය” ඇA නැ%රැව ගැන Fෙලාවැ\යාö ෙකාN.QFk ප*ෂෙH èටò නායකය8ට 

ෙච/දනා කරන ලj. පOAෙර/ධ ව-ාපාරෙH නායකෙය*ව @h ïFටාo Æසා* (Gustáv Husák) ≠;තා8තය ද*වා 
@ර දæව7 ලැ†ය. තව3 හතර ෙදෙන∏ වසර 63 ක GÄ එකBව\8 @ර දæව7 ලැ…හ. 1954 c නõ හයකට 
වැ~ සංඛ-ාවක c ඉහළ තනBරැ දරන .ද හGදා Qලධාq8ට, ආaÙක Qලධාq8ට සහ සමාජ පOජාත8තbවාc8ට 

නõ පැව{ණ. ආaÙක Qලධාq8ෙග8 එකෙළාF ෙදෙන∏ට වසර 204 ක GÄ එකBවක @ර දæවම* ලැç©. 

@යÄ වැදග3 නõ වල c පැවA @{ත* ෙල@8, ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo ෙකාN.QFk ප*ෂෙH ෙ6ශපාලන 
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ෙ%ක7 ;@8 ෙච/දනා සහ දæව7 අöමත කරන ලj. ඉ8 අනBරැව ප*ෂෙH නායක3වය ;@8 නõෙo පOගAය 
ගැන වාaතා සැප"හ. 

 කr8 අtරැù වල පැවA ෙම8 මහා ෙබාරැ නõ 1953 c සහ 1954 c ෙනාපැවAණ. 1948-1954 ද*වා 

කාලෙH අවසාන ෙ6ශපාලන නõව, 1954 ෙනාවැ7බa 5 වැQදා අaථ ශාFතbඥෙය* d එßවß අtටüාk (Edward 
Outrat) ස7බ8ධෙය8 ;භාග dෙHය. 

 ජාත-8තර හGදාවල සට8 වjන ලද, සහ නාk@ පOAෙර/ධ ව-ාපාරෙH ෙFවය කරන ලද ෙF ම .6ධෙH c 

úටමං කරන ලùව, 1948 c රාජ- ආර*ෂක ෙFවෙH පOධාQයා d ඔFවා%ß සාෙවාßF\ (Osvald Závodský) ෙමම 

මaදන රŒ%ෙ% අවසාන වශෙය8 ෙව~ තබා මරා දමන ලද ෙකාN.QFkවාjයා dෙHය. 1953 ෙදසැ7බa මාසෙH c 
උසා;ය ඔÆට මරණ දëඩනය Qයම කළහ. ඒ3 ආëõව ó8ùව \∞යා3මක \qම පOA*ෙ¬ප කරන ලj. ඔÆ 

පැහැjrවම ෙස/;යk ;ෙpෂ ෙFවා ගැන පමණට වැ~ෙය8 දැන @hෙHය. 1954 මාaB 19 වැQදා ඔÆව පOාW è 

c එ%ලා මරා දමන ලj. 

 ෙමè c ;;ධාකාර පOpන මBෙo. ෙ7 ඉහළ තනBරැ දැරෑ ෙකාN.QFkවාc8 මaදනය @6ධ dෙH ඇC? 

ෙත/රාග3 ;8jතය8 ගැන තaකාö”ල dෙH ෙකෙFද? 1989 වසරට ෙපර ඉj{ප3 කරන ලද ෙබාෙහ/ අදහF 

සනාථ කර8නට ;වෘත d òරාෙ%ඛානාගර වලට හැ\ i Aෙª: නõ @ය%ල ෙබාරැවට ෙගාතන ල6ද8 dහ, 
පාෙප/lචාරණ ක∞මාö”ලව බලා3මක බලෙය8 ලබාග8නා ල6ද8 dහ, Gr8 hෙට/-;ෙර/ධවාc d 

අC~යෙලාÖමය ප`®ෙම8 හටග3 උමBව ප`ව වහාම සෙයාQFkවාc ;ෙර/ධය* සහ ඇෙම{ක8 ;ෙර/¿ 

ල*ෂණය\8 නැÍ ය6c ෙමාFකo ෙවA8 ඒ ෙමෙහ.7 අධ-*ෂණය dහ. ෙ7 @6¿8 ú≥බඳ අෙ¥ දැöම 

අමතර ප{@6é \èපය\8 වැ~ කරö ලබC. නG3 ෙ7 ;වෘත d òරාෙ%ඛනාගාර Qසා, .ෙගාFෙල/;යාö 
;රැ6ධ මතය වහාම ඉව3 කර දමන අවශ-තාවෙය8 jය3 d ෙකාN.QFkවාc8ට එෙරè ෙදවැQ මaදන රŒ%ල 

ගැන උපන-ාස \èපය* හදාග8නට ද අúට එC8 ඉඩ ලැෙª. 

 සාරව3 ෙල@8 සටහ8ගත ෙවන අධ-යන වr8 පැහැjrව ෙපෙනන ෙ√B තහtරැ i ඇත. ෙමාFකo 
වr8 මැjහ3 iම පැහැjrවම óරණා3මක සාධකය* ;ය. ෙකාN.QFkවාc8ෙW නõ ඍπවම එවක 

ජාත-8තර වාතාවරණයට ස7බ8ධය* දැ*iය. hෙට/ෙW ;¥ලවෙය8 ප` ෙකාN.QFk ව-ාපාරය GÄමQ8 

පාලනය කර8නට, සහ ෙස/;යk .QයනෙH ශාඛා ෙල@8 ෙකාN.QFk ෙ6ශ හදා ගැ≤ෙ7 \∞යාවrය ක~න7 
කර8නට3 Fටාr8 ෙරÖමයට @6ධ ;ණ. ඒ සෑම රටකම සමාජමය, ආaÙක සහ ෙ6ශපාලන ගැටÄ මaදනය හා 

ඈඳා Aç©. ෙහළා දැ≈මට භාජනය d ෙකාN.QFk නායකය8 ෙවත වරද පටව8නට හැ\යාව ලැ®ණ. 

ආëõෙo අසාaථක ත3වය8 පැහැjr කර8නට සහ ජනතාවෙW ෙක/පය ඔt8 ෙවත ෙයාG කර8නට, ඔt8ෙW 

වැරj භා;තා කරන ලj. සaවව-ා  <ෂණය නායකය8 අතර ®ය වòරා එය ෙප/ෂණය කරන ලj. එය ප*ෂ 
Qෙය/ග සඳහා පරම අවනත iම සහ සමFත යටහ3 iම ලබාග8නා ලද ක∞මය\. ෙස/;යk නායකය8 ;@8 

“සාම කඳtරැ” යැC Qaවචනය කළ අවශ-තාවය8ද එC8 ලබා ගැෙනන ලj. 

 නායක3වය ඇBෙ% පැවA ;ෙර/ධතාවය8 ද ;8jතය8 ෙත/රාගැ≤ෙ7 c පOධාන සාධකය* dෙHය. ඕනෑම 
Ωrක වශෙය8 යට3 ;Öත ෙල@8 පැවA සමාජ වල Qතර ද\8නට ලැෙබන ලද 6ෙoෂය8 සහ අෙන-ාන- 

වශෙය8 පැවA ඊaෂ-ාව8 එයාකාරෙය8 එè MNකාව* රඟපෑෙoය. ෙමාFකo මධ-ම හ`රැව8නා ෙල@8 

කට.B කෙ« fi% එහාට ෙමහාට අjN8, සහ එè ෙFවකය8 ®ය ග8වNQ. caඝ කාලය* AFෙF ඒ @යÄ 

6ෙoෂය8 සහ ඊaෂ-ාව8 ගැන ;Fතරා3මක ෙතාරBරැ ෙමාFකo අත පැවAණ. 

 ෙකාN.QFk නායකය8 උ~8 පැAර ^ය මaදන රŒr ෙදෙ*ම ;8jත ආකෘAය* A®ණ. එක අවFථාවක 

c මaදනය ෙ*8,ය dෙH FපාÿඤෙH @;% .6ධෙH Fෙolඡා ආකාරෙය8 සට8 වjන ලද, .ෙග/Fෙල/;යාෙo 

ෙහ/ ;ෙ6ශයක c පOAෙර/ධ ව-පාර Bළ සට8 වjන ලද, නැ3න7 පOංශෙH ෙහ/ එංගල8තෙH කාලය ෙගවන ලද 

අය අöවC. අෙන3 අවFථාෙo c, එන7 හංෙW{යාෙo, බ%ෙW{යාෙo, සහ Fෙලාවැ\යාෙo ;8jතය8 පOධාන 
වශෙය8 රට ඇBලත c පOAෙර/ධ ව-ාපාරෙH සට8 වjන ල6දt8 dහ. 

 එනG3, අú තව3 ආපFසට ෙගාF, Fලා8F\ නõව ;ෙpෂෙය8ම එතර7 වැදග3 dෙH ම8දැC ඇ@ය 

.BC, එෙFම එය ෙල/කය òරා පO@6ධ පOදaශනය* බවට ප3dෙH ම8දැC ඇ@ය .BC. ෙමè c උඩට මB d 
Fටාr8වාc බලෙH යh8 පැවA උවමනාව8 ෙමානවාද? එයට එතර7 පO@6éය* ù8ෙ8 ඇC? ඒ නõ ó8ù 
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එතර7 මෘග dෙH ම8ද? ෙස/;යk .Qයනයට “ජනතාවෙW පOජාත8තbවාදය8” ගැන ෙස/;යk .Qයනයට 
ඉතාම3 දැ~ ග—හණය* ඇතැC ෙප≤ ^ය ෙමාෙහාතක c එතර7 පOදaශනා3මක ෙල@8 පOචëඩ3වය ෙයාදා 

ග3ෙ3 ඇC? එවැQ පOpන ගැන තව තව3 ෙ6, ;ෙpෂෙය8ම ෙමාFකo භා;තා කරන ලද පාලනය ∏මන 

ආකාරය\8 dවාද ය8න ගැන, ඔt8 යැd r.7 සහ සං;ධානය කළ රŒFi7 ගැන, සහ ඒ @ය%ලටම වැ~ෙය8 
ඒ රටව% Bළ @h ෙස/;යk උපෙ6ශකය8ෙW Qpñත MNකාව ∏ම* dවාදැC ගැන, Qර8තරෙය8 ෙසායා 

ගැෙනN8 පවó. 

 ෙ7 මaදනෙH තaකාö”ල බව ∏ම*දැC \යා අú Ωrක උපන-ාසය* හදා ගQG: ෙස/;යk කඳtර ;@8 

.ෙර/පෙH කරන .6ධයකට ûදාන7 ෙවN8 @hෙHය. “ඇෙම{ක8 අéරාජ-වාදය” පOධාන හBරා බවට ප3ව 
@hන ලj. ඉA8 ෙස/;යk නායකය8 ;pවාස කෙ«—නැ3න7 ඔt8 එෙF ;pවාස කරනවා යැC ජනතාවට 

හ∑Fසවන ල6ෙ6—ඔt8 ෙවත එ%ල කරන ඇෙම{ක8 පOහාරය* ûදාන7 ෙවN8 පවAන බවC. Fලා8F\ 

නõව, එය ෙගාඩනැ- ආකාරය, එC8 පOෙoසෙම8 සං;ධානය කළ ෙද/ංකාරය, සහ එè A® ඇෙම{ක8 ;ෙර/¿ 
අC~යෙලාÖෙH පOචëඩ3වය (එè ද\8නට ලැçණ ෙසමCk ;ෙර/ධය ෙදවැQ තැනක ;ය) යන @ය%ලම 

.6ධයකට සැරෙසන ෙස/;යk è ෙකාටස* dෙHය. <ෂණය එ%ල කරන ල6ෙ6 ඔt8ෙWම ෙකාN.QFkවාc8 

ෙවත පමණ* ෙනාව හBර8 ෙවතට ද ;ය. 1930 ගණ8 වල මහා â6ධකරණ වල c සහ .6ධයට ක≥8 ද, 
Fටාr8 ;@8 ෙස/;යk .QයනෙH c එය ඒ ෙවන ;ට3 ෙයාදාෙගන A®ණ. ඒ ක∞ෙම/පායය නැවත3 ෙයාදාගත 

හැ\ යැC ඔÆ ;pවාස කළාද? 

 1951-52 කාලෙH c, ෙකා{යාව Bළ .6ධය තවම3 පැවAය c, ෙස/;යk .Qයනය ;@8 .ෙර/පෙH 

.6ධයකට පOබල ෙල@8 සැරෙසN8 @hයා යැC, සමහර ;ට බටèර .ෙර/පය මහා ප{මාණෙය8 ආක∞මණය කර 
එè අéවාසෙH ඉ8නට ûදාන7 ෙවN8 @hයා යැC ද, òරාෙ%ඛනාගාර Bළ ෙFවය කරන ලද අය එකඟ ෙවA. 

1951 c ෙ6ශපාලන සහ හGදාමය Qලධාq8 සමඟ පව3වන ලද රŒFiමක c Fටාr8 1953 c .6ධය* පැවAය 

හැ\යාව ගැන සඳහ8 කර ඇත. ආaÙකය හGදාකරණය \qම හැම පැ3ත\8ම එè ඉහළම මkටම\8 
ද\8නට ලැ®ණ. 

 එවැ8න* @ù;ය හැ\ ත3වයක c ෙචෙකාFෙල/වැ\යාව පOධාන MNකාව* රඟපා8නට Açණා ;ය 

හැ\C. ඔFhüය8-හංෙW{ය8 රාජාëõ කාලෙH පට8 එරට ඉතා ඉහ≥8 j.Õ කරන ලද අ; ආ.ධ 
කaමා8තය* පැවAණ. 1930 ගණ8 වල c ෙල/කෙH පOධාන අ; ආ.ධ අපනයනකරැෙව* dෙH 

ෙචෙකාFෙල/වැ\යාවC. 1949 8 ප`ව එය ෙස/;යk .Qයනය ෙවත අ; සපය8නට ද පට8 ගA. 

ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo ආaÙකය හGදාකරණය \qම ෙස/;යk උපෙ6ශකය8ෙW අöදැöම යටෙ3 @6ධ කරන 

ලj. එè c .6ධය* ඇA;ය හැ\යාව ගැන ෙපOාපගැ8ඩා A.Õ dහ. ආර*ෂක අයවැය \@3 කලක ෙනාd 
ෙල@8 වැ~ \qම—වසර පහක c, හGදා වැය @යයට 700 \8 වැ~ \qම— @6ධ ;ය. @;% සමාජය වනසන 

ල6ෙ6ය. එෙFම ප{eaණ ෙලස\8 ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo .ෙaQය7 පත% ෙකා%ලකන ලj. 

 “1953 මැC ද*වා, ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo අ; ආ.ධ කaමා8තය එè උප{ම මkටෙම8 ûදාන7 කර 
Açෙë ‘ෙනාවැරcම ඇAවන .6ධය*” යැC සැලෙකන ල6ද* සඳහා,” යැC 1989 @ට ;වෘත d òරාෙ%ඛනාගාර 

වල ෙFවය කරන ලද හGදා ඉAහාසඥ Ö8~Îl මා~Î (Jindřich Madrý) මෑ තක c Qගමනය කෙ«ය.  1953 24

ආර*ෂක අමාත-ාංශය ෙවöෙව8 ඉj{ප3 කරන අයවැය 1948 අයවැෙය8 දහ ïණය\8 වැ~ dෙHය. ෙස/;යk 
උ6යාචන අöව යN8, ෙචෙකාFෙල/වැ\යාö ආaÙක ප{ණාමය ;ය .Bව Açෙë .6ධ ප`®ම\Q. 1953 

ජනවා{ 1 වැQදා හGදාෙo 292,788 * @hයහ. එය 1949 c @h සංඛ-ාවට වැ~ෙය8 ෙදïණය* ;ය. අෙ¥O% 

මාසෙH c ජනරජෙH ජනාéපA හGදා ෙFවෙH කාලය වසර Bන* ද*වා caඝ කරන ල6ෙ6ය. .6ධයකට 

ûදානN8 Gල- සහ ෙභෟAක ෙතාග රŒF කර A®ණ. ඉA8 ෙ7 ප`®ම අöව අෙය* 1953 ¤Q ෙගෙනන ලද 
Gල- පOAසංFකරණය දැ*;ය .BC. එè c තැ8පB ඉව3 කර දැNණ. ෙමාFකo è නව නායක3වයට 

“අQවාaෙය8ම එන .6ධය” තව ùරට3 වැ~ෙය8 කැමA උපාය මාaගය ෙනාෙව6c, සමහර දaශක අöව ත3වය 

1953 ¤Q මාසෙH c ෙවනF අතට හැ{ණ. 

 ෙ7 දැ*ෙම8 .Bව අú ෙකාN.QFk නායකය8ෙW මaදනය සලකා බැ¨ෙවා3, ෙත/රා ග3 ;8jතය8 

ú¶පස d තaකය පැහැjrව අවෙබ/ධයට වැ~ හැ\යාව* ලැෙª. ඔÆෙW èෛතä සෙහ/දරය8 කtරැ8 
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ෙව8ෙ8දැC \යා “ෙලා∏ සෙහ/දරයා” ෙහාî8 දැන @hෙHය. එෙFම බටèර ඔÆෙW හBර8 කtරැ8දැC \යා ද 
අදහස* Aç©. ෙමම “මළ@රැරැ ú≥බඳ ÷*ෂණ ශාFතbය” මැ\යාෙවrයාö පOAප3AෙH උlචතම FථානෙH 

Aෙබන බව* ෙප≤ යC. තම8ෙW ජවය සහ óරණා3මක බව ගැන හBර8ට ද8ව8නට හැ\ වöෙH, ඔt8ව 

ස7eaණ ¡¡කඩ iමකට ඇද හලනවා හැෙර8නට, ෙවන ∏මන ෙලස\8 ද? අෙය∏ෙW @යÄ රහF දැන @h 
èෛතä Nතb පාaශවය8ට, ත3වෙH බරපතලකම ගැන සහ අෙය/මය ÷*ෂණය\8 .B iෙ7 අවශ-තාවය සහ 

එෙFම ඇAෙවන අa…දෙH c කැප \q7 කළ .B බව හ∑Fසව8නට ෙවන ∏මන ෙහාඳ ක∞මය* Açෙë ද? 

 වඩා3ම èෛතä අයව කැප \qම ú≥Bර ;ය. ෙස/;යk .Qයනය ඇBලත සහ ජාත-8තර ෙල@8 òÄ% 

බැ;8 වැ~ම d ඵල;පාක තහtරැ කරන óරණය අöව ;8jතය8 ෙත/රා ගැQණ. බාලම ෙබාරැ සහ නරකම 
අපහාසා3මක කතා අ; හැhයට ෙයද;ණ. ෙමාFකo ෙහ/ ෙවන3 තැනක c කtරැ3 ෙනාද8නා අය d ඇෙටාQ8 

සෙපාෙටා\ (Antonín Zapotocký) ෙහ/ ඇනෙටා Q8 ෙනාෙවkQ (Antonín Novotný) වැQ අය ඒ නõව වr8 

;භාග dවා න7 එè c ෙ7 `පO@6ධ පOදaශනය දැ~ ෙලස\8 අගෙය8 අõෙවC. රැෙඩා%T Fලා8F\, ෙබ~Îl 
ෙජN8ඩa, සහ ඔt8ෙW සගය8 සැබැ;8ම ඇෙම{ක8 ඒජ8තවරැ ෙo යැC ෙත/ෙaF, ෙටාWrයාh, කෘpෙචo, 

සහ ෙගාkෙවා%ß ;@8 @Bවා යැC \@ෙව∏ට සත-ෙය8ම අද ;pවාස කළ හැ\ද? එය ;pවාස \qමට වෑය7 

\qම @ය%ල8වම ;ඩාවට ප3 කරන ලj. ජනතාව ;ඩාවට ප3 \qම ≈∞ඩාෙo නම dෙHය. 

 “ඒ ú≥∏% සහගත ÷*ෂණ ශාFතbය” යැC ඇ≤ ≈∞ග% ;@8 සඳහ8 කරන ල6ද ෙල/කෙH ෙද/ංකාරය 

ෙද8නට සැල`7 කර Aç©. FපාÿඤෙH, පOංශෙH, එංගල8තෙH සහ U.S.S.R. è `පO@6ධ ෆැ ºFk ;ෙර/¿ 

ව-ාපාරෙH අයවÄ8 ;8jතය8 ;ය .B dහ. නාk¡8 ;@8 වධèංසාවට ප3 කර A†ම3 úටමං කර A†ම3 

Qසා ඔt8 ඉතාම3 පO@6ධ අයC. ෙස/;යk ආර*ෂණ යා8තbණෙH සාමාÖකය8 ෙ7 අය ;@8 ඔt8ට කරන ලද 
ෙFවය ∏මන ආකාරෙය8 dවාදැC \යා3, ඔt8 සැබැ;8ම ෙකාතර7 තරමකට ෙමාFකo èෛතä8 dවාද 

\යා3 ඉතා ෙහාî8 දැන @hයහ. එෙF ®%ලට ෙදන ලද ෙකාN.QFkවාc8 අතර, ක≥8 කරන ලද ෙකාN.QFk 

ෙනාවන අයෙW ඝාතන සහ වධèංසා වලට වග\ව .B ෙබාෙහාමය* dහ. එෙFම ඔt8 ෙබාෙහාම ෙදෙන* 
ෙස/;යk සං;ධාන සමඟ ඉතා සfපෙය8 කට.B කර A®ණ. 

 ෙස/;යk .Qයන ;@8 “සමාකාf සංèîයාව” යන නව පOAප3Aය ෙත/රා ග8නා ෙමාෙහාත ෙත*, නõ 

1953 සහ 1954 ද*වා පැවAණ.  

 ෙමè c ඉj{ප3 කළ .B වැදග3 යැC ෙප≤ යන ෙදවැQ උපන-ාසය සැල\%ලට ග8ෙ8 ෙකාN.QFk 

මaදනය Bළ òÄ% ෙලස පැAර Açණ ෙසමCk ;ෙර/ධයC. නõ ;මaශනය \qෙ7 c “සෙය/QFkවාදයට සහ 

සෙය/QFkවාc8ට එෙරè අරගලය” QරBරැ සඳහ8 ෙකෙරC. ඊශා́ෙය% සහ අරා® ෙල/කය ස7බ8ධෙය8 

ෙස/;යk පOAප3AෙH ෙවනFක7 ෙ7 පැAකඩ හා ඈ& Açණාය ය8න ගැන \@ù සැකය* නැත. උපත සඳහා 
;ෙpෂය8ම මහා සහෙය/ගය* ෙචෙකාFෙල/වැ\යාව ;@8 ද*වා Açණ (හැගනා√ (Haganah) ෙවත අ; 

සැප.ෙම8) නව ෙ6ශය* d ඊශා́ෙය% èhහැhෙHම මහා හBරා බවට ප3;ය. ෙස/;යk .Qයනය එè c ජාAක 

;G*Aය සඳහා d අරා® අරගලය ú¶ප@8 තම8ව ය≥ ෙපළගසා ග8නා ලj. 

 1947 ෙදසැ7බa මාසෙය8 ප`ව ෙස/;යk .QයනෙH මaදන Bළ, සහ 1950 ගණ8 වල c “අවස8 මහා 

â6ධකරණය” සඳහා ûදාන7 ෙව6c, ද\8නට ලැçණ ෙසමCk ;ෙර/¿ කාරකය8 QකලF වa3 (බල8න I 
ෙකාටස) දැනටම3 ෙප8වා c ඇත. මධ-ම .ෙර/පෙH c ෙසමCk ;ෙර/ධය ඉතා පැහැjrව ද\8නට ලැෙබ8ෙ8 
රC* නõෙo c ය. එè c ;Q`රැව8 ;@8 රC* ඇBÄ, Újතය8 හතර ෙදනාෙW න7වල .ෙදo ස7භවය 

උ¨¥පා ද*වන ලj. ෙ7 ෙසමCk ;ෙර/ධය එè උlචතම ත3වයට ප3 dෙH Fලා8F\ නõෙo c ය. එè c 

Újතය8 එකෙළාF ෙදෙන∏ෙW .ෙදo ස7භවය ගැන උ¨¥පා දැ*tන අතර ජාත-8තර සෙය/QFkවාදය සමඟ 

ඔt8ෙW සබඳතා Açණා යැCද \යාපාන ලj. 

 ෙ7 සැඟtÕ ෙසමCk ;ෙර/ධය ෙකාතර7 ùරට පැAර පැවAෙHදැC \යා අගය කර8නට න7, අෙය* කළ 

.3ෙ3 ඉහත සඳහ8 කර ඇA ෙමාFකo උපෙ6ශකයා, rඛෙචT (Likhachev) සෙහ/දරයා ෙවA8 ලැçණ වාaතා 

\යැiම පමණC. ඔÆ ;ෙpºත Fෙලාවැ\යාö නායකය8ෙW ෙපර≥කාq \∞යා කට.B ගැන ෙතාරBරැ ඉ%ලා 
@hෙHය. ඔÆෙW Fෙලාවැ\යාö සංවාදකයාෙW පOකාශයක c rඛෙචT ෙමෙF \යන ලj: “මට වැඩ* නෑ ෙ7 
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ෙතාරBරැ ෙකාෙහ8ද එ8ෙ8 \යා. මට වැඩ* නෑ ඒවා ඇ3ත ද නැ3ත ද \යන එක3. මම ûදාන7 එය 
;pවාස කර8න, මට ඉA{ය කර8න ඉඩ ෙද8න. ඇC Qක7 ෙ7 .ෙදo අûñ ෙගාඩව% ගැන කරදර ෙව8ෙන?”  25

 ෙ7 ඉව3 කර ෙනාගත හැ\ ෙසමCk ;ෙර/ධෙH ෙනාද8නා තව3 පැ3ත* ඇත. Fටාr8 සහ ඔÆෙW 

අöගාNකය8 ;@8, óරණා3මකව ඔt8 Bර8 කර දමN8, ජාත-8තරෙH @hන @යÄ .ෙදoව8 සමඟ 
කට.B Qමා කර8නට උවමනාව\8 @h බව ෙප≤ යC. ෙ7 .ෙදo ෙකාN.QFkවාc8 ඔt8ෙW ආගම ඇද/ෙo 

නැත; ඔt8 තම8 අCA d ෙ6ශය සමඟ අනන-තාවය\8 @h බව නැ3න7 ජාත-8තර ෙකාN.QFk පOජාවට 

අCA d බැ;8 @hයහ. ෙහාෙලාෙක/Fk ෙවA8 ඔt8ෙW අනන-තාවයට බලපෑ7 @ù d ආකාරය ගැන ඔt8 

@Bෙo ෙකෙFදැC \යා දැනග8නට අúට \@ù Ωලාශ´ය* නැත. එනG3, සැබැ;8ම ඔt8 ෙබාෙහාමයකෙW 
ඥාó8 නාk¡ මරණ කඳtරැ වල c Nය  යන ලදහ. 

 මධ-ම .ෙර/පෙH ප*ෂ සහ සං;ධාන Bළ පOධාන තනBරැ උ`ලන ෙකාN.QFk .ෙදoව8 .6ධෙය8 

ප`ව තවම3 ෙබාෙහ/ ú{ස* @hයහ. හංෙW{යාö ෙකාN.QFkවාදය ගැන ප{eaණ ;මaශනයක, N*ෙලාF 
ෙමා%නාa (Miklós Molnar) ෙමෙF rයC: ˘රා වrෙH GùQ8ම, \@3 ;ෙටක ව-Aෙaක ෙනාමැA ෙලස\8, 

නායකය8 .ෙදo ස7භවෙය8 .B dහ, මධ-ම කN¶ෙo, රහF ෙපා“@ෙH, òව3ප3 සහ පOකාශන ආයතන වල, 

සහ නාට- සහ @නමාෙo ඔt8 hක* අõ සමාöපාතය\8 @hයහ…තරැණ ෙFවකය8 බලපෑ7 කළ හැ\ 
තනBරැ වලට උසF \qම සඳහා පOAප3Aය* Açණ3, බලය ෙබාෙහ/ ;ෙටක හ`රැවන ල6ෙ6 .ෙදo මධ-ම 

පාංAක çaπවා@ෙය8 iම යන ප{@6ධය පැවAණ.”  1953 c හංෙW{යාö රහF ෙපා“@ෙH පOධාQයා සහ 26

රC*ෙW පරණ යහÄෙව* d ගාෙබ/  ටa (Gábor Peter) සෙය/QFkවාc ∏ම8තb ණකරැෙව * යැC එ%ල d 

ෙච/දනාව Qසා @රගත ;ය. තම8ද .ෙදo ෙකාN.QFkවාjෙය* d රාෙක/@ ;@8 කළ Qල පOකාශය\8, “ ටa 
සහ ඔÆෙW ක%rය” අවන7çවට ප3 කර ඔÆ වරදකරැෙව* බවට ප3කරන ලj. 

 රැෙ7Qයාෙo .ෙදo ෙකාN8ටa8 ෙF;කාව* d ඇනා පtකa (Ana Pauker) ෙW ඉරණම 1952 c óරණය 

;ය. ප*ෂෙH නායකයා d ෙග^.-ෙඩÛ සහ වැ@r Sකා (Vasile Luca) සමඟ ඇය පාලනෙH ෙයùන “ෙටüාCකාෙo” 
සාමාÖකාව* dවාය. ෙවන3 Ωලාශ´ වr8 තහtරැ කළ ෙනාහැ\ පOකාශය* අöව, 1951 c ෙග^.-ෙඩÛ සමඟ 

රŒFiමක c Fටාr8 ;@8 hෙට/වාc සහ සෙය/QFkවාc ඒජ8තවරැ8 තවම3 රැෙ7Qයාෙo c අ3 අඩංïවට 

ෙනාෙගන A†ම ගැන òùමය පOකාශ කර ඇත. එè පOAඵලය* වශෙය8 Gද% ඇමA d වැ@r Sකා, සහ 
අභ-8තර කට.B ඇමA ෙටාහා{ ෙගෙගF∏ (Teohari Gheorghescu)  ඔt8ෙW Qල වr8 1952 මැC මාසෙH c 

ෙනරපන ලùව, මරණයට Qයම කරන ලj. SකාෙW දæවම ප`ව ≠;තා8තය ද*වා @රබාරයට න-ාෙ6ශ කරන 

ලj. ඔÆ @රෙගදර c Nය ^ෙHය. ;ෙ6ශ කට.B ඇමA d ඇනා පtකa ¤r G% කාලෙH c Qලෙය8 ෙනරපන 

ලùව, 1953 ෙපබරවා{ මාසෙH අ3 අඩංïවට ප3i, 1954 c QදහF i, පt% ≠;තයට ආප` ú;@යාය. ෙසමCk 
;ෙර/¿ මaදනය ∏ඩා ෙගාùරැ ෙවත හැq A®ණ. 

 1951 ¤r මාසෙH c රහF ෙපා“@H පOධාQයා d ;*ටa අබ∏ෙමාo අ3 අඩංïවට ගැ≤ම3 සහ ආර*ෂක 

ෙFවා ස7eaණ ෙල@8 පOAසං;ධානය iම3 යන ෙ7 කාලෙH c ෙමාFකo è හටග3 @6¿8 සලකා බල8ෙ8 
න7 තව3 එන7 ෙතවැQ උපන-ාසයකට ඉඩ ලැෙª: ෙස/;යk ආර*ෂක ෙFවා ඇBලත ගැ¶7 ෙ7 ෙFවා සමඟ 

හtෙ% කට.B කරන ලද ;8jතය8 ෙත/රාගැ≤ෙ7 c සහ ඔtනට ෙදන දæව7 වල c óරණා3මක dවා ;ය 

හැ\C. “ෙමාFකo è මධ-ම ආර*ෂණ යා8තbණය Bළ හටග3 ෙවනFක7 සහ ගැ¶7 Qසා ෙස/;යk ආර*ෂක 
ෙFවා සමඟ සහෙය/ගෙය8 කට.B කළ කëඩායමක ú{ස* Bර8 කර දමා ඒ ෙවöවට ෙවන3 අය (කැෙරා% 

බ@ෙල*  (Karol Bacílek), ඒ. ෙකපak (A. Keppert) සහ තව3 අය) ප3 කරන ලදැC ය8න ;වෘත පOpනය* 

ෙල@8 පවAC,”  යැC කැර% කැ¥ල8 ;@8 මෑතක c ෙප8වා c ඇත. 27

 ෙමාFකo è පOධාන òරාෙ%ඛන B≥8 කරන caඝ වැඩ ෙකාටස* Qමාෙවන ෙත* ෙ7 අවසාන උපන-ාසෙH 
සත-තාවය තහtරැ කර8නට ෙනාහැ\C. Fටාr8 රජයන ලද කාලෙH Qමාව3 සමඟ ආර*ෂක යා8තbණෙH 

;;ධාකාර ෙකාටF බාරව @h කෘpෙචo, මෙල8ෙකාo, සහ ෙබ{යා ඇBල3 වන ඔÆෙW අöපOා¥Aකය8 ;ය 

හැ\ dව8 අතර ෙවනFක7 පැවAයා ය8න ගැන \@ù සැකය* නැත. “ජනතා පOජාත8තbවාදය8” Bළ c ;වෘත 

 Kaplan, Zpráva o zavrazdeni.25

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

 Kaplan, Zpráva o zavrazdeni.27
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ෙල@8 තරඟකාq d .ද හGදා ç6é අංශය සහ NKVD අතර පැවA එj{වාදය ∏මන ආකාරෙය8 dවාද ය8න 
ගැන අපට දැනටම3 සැල\ය .B අදහස* ලැ† Aෙª.  28

 ෙස/;යk ආර*ෂක ෙFවා පැ3ෙත8 óරණ ගැ≤ෙ7 අචල බව* ෙනාdවා යැC පOාW òරාෙ%ඛනාගාර වr8 

ෙප8වC. 1950 වස8තෙH c ෙමාFකo ;@8 පOාW ෙවත ඊට ක≥8 @@රෙH c එවන ලද අෙ¥*ෂා කළ පOAඵල 
ෙගෙන8නට සම3 ෙනාd උපෙ6ශකය8 ෙවöවට අ¨3 උපෙ6ශකය8 ප3 කර8නට පට8 ගැQණ. 1951 ¤r 23 

වැQදා ෙක∞7rනෙH පැවA රŒFiමකට, (ජාAක ආර*ෂාව සඳහා ඇමA ඇෙල*ෙස ෙචúlකා (Alexej Čepička) 
ඔÆට ආරාධනා කර A®ණ) ෙගාkෙවා%ß සහභාflව @hය c Fටාr8 ෙ7 උපෙ6ශකය8ව සහ ඔt8ෙW 

වග≈ම* නැA වැඩ ගැන ;ෙoචනය කෙ«ය. අනBරැව ඔÆ ෙගාkෙවා%ß ෙවත Fලා8F\ සහ ෙජN8ඩa 
ෙදෙදනාට ඒ ඒ ෙල@8 අ3;ය .B ඉරණම ú≥බඳව r.ම* r.ෙoය, එය ෙචúlකා ;@8 ෙමාFකo වr8 

ෙගෙනන ලj: 

[oලැඩNa] ෙබායාaF\ [පOධාන ෙස/;යk උපෙ6ශකයා] සෙහ/දරයාෙW වැඩ ගැන ඔෙª ධනා3මක අගය 
\qම ú≥බඳව සහ ඔÆව ෙචෙකාFෙල/වැ\යා ජනරජෙH ජාAක ආර*ෂා අමාත-ාංශෙH ඇමAවරයාට 

උපෙ6ශක තනBෙa තබාගැ≤මට ඇA ඔෙª ආශාව ගැන, අúට ඇ3ෙ3 සැබැ;8ම ෙවනF මතය\. 

ෙච* ජනරජය Bළ ෙබායාaF\ෙW වැඩ ගැන ඇA පළòරැ6ද ෙප8වා ඇ3ෙ3 සB¶දායක ෙලස\8 
ඔÆෙW උපෙ6ශක කාaයය කරෙගන ය8නට අවශ- ïණාංග සහ `ù`ක7 ඔÆට නැA බවC. ඔÆව 

ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙව8 ආපÆ කැඳව8නට අú óරණය කර ඇ3ෙ3 ෙ7 QසC. රාජ- ආර*ෂාව සඳහා 

උපෙ6ශකෙය* සැබැ;8ම අවශ- යැC ඔබට දැෙනනවා න7 (එය ඔෙª óරණයC) fට වඩා `ù` 

වග\ව .B සහ වැ~ පළòරැùක7 සèත අෙය* ෙසායා ප3 කර8නට අú වෑය7 කර8ෙනG.”  29

 ෙ7 ෙකා8ෙ6@ යටෙ3, රාජ- ආර*ෂක ෙFවෙH පOධා≤8ෙW ත3වය දැ~ ෙල@8 අනBරැදායක dහ: òÆÕ 

\q7 බාරව @h ෙචෙකාFෙල/වැ\යාö Qලධාq8ෙW පOධQයා ඔÆෙW උපෙ6ශකෙය∏ට rයන ලද ප©;ඩයක 

ෙමෙF සටහ8 කෙ«ය, “ආර*ෂක ෙFවා වr8 \@ම ෙකෙන* ක≥8 ඉව3 ෙවලා ය8ෙන නැහැ, එයා 
ෙපkhය\8 ^ෙයා3 Nෙසක.” 1950 c රාජ- ආර*ෂක ෙFවෙH පOධාQයා Ö8~Îl ෙවෙසr (Jindřich Veselý) 
අසාaථක d @යj;නසා ගැ≤ෙ7 වෑයමක ෙයùෙ8ය. 1964 c ඔÆෙW ෙදවැQ වෑයම සාaථක ;ය. Nය ය8නට 

ෙපර ඔÆ @ය \∞යාව සඳහා ෙ√B d කාරණය ගැන caඝ පැහැjr \qම* rයන ලj. ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo 
ෙකාN.QFk ප*ෂෙH මධ-ම කN¶ෙo òරාෙ%ඛනාගාර වr8 එය \යව8නට හැ\C, එෙFම එය GÄමQ8ම 

අවංක යැC ෙප≤ යC. ඔÆෙW ආර*ෂක ෙFවාව8 è පOධා≤8ව Fටාr8 QරBරැව Bර8 කර දැfම ඔÆ ඉතා 

ෙහාî8 දැන @hය අතර තම8ෙW Bර8 \qම වළ*වා ග8නට ඔÆ පැÔෙoය. 

 ෙකාN.QFk නායකය8 අතර ;8jතය8 ෙත/රා ගැ≤ම @6ධ dෙH ∏මන තaකාö”ල ආකාරය\8 දැC 
පැහැjr කර8නට හතරවැQ උපන-ාසය* ද ඉj{ප3 කළ හැ\C. අෙන* රටවල ෙ6ශපාලන නõ මාලාවට උ~8 

රජය8නට3, එෙFම ෙමාFකo Bළ c ම දැවැ8ත ජාත-8තර ∏ම8තbණයක වරදකරැව8 යැC සැලෙකන අයට 

දæව7 \qමට3, ෙස/;යk .QයනෙH ;ශාල ෙබාරැ නõ සඳහා පැහැjrවම අවශ-තාවය* පැවAණ. QකලF 
වa3 ;@8 ෙ7 ෙපාෙ3 ක≥8 එ≥පහ≥යට ෙගෙනන ලද නව කාරකය8 ෙ7 මධ-ම සහ ^©ෙකාන jග 

.ෙර/පෙH ෙකාN.QFkවාc8ට එෙරèව ෙගන ^ය මaදනය පැහැjr කරන ෙ7 උපන-ාසයට ලැෙබන ශ*Aම3 

තaක ෙවA. 

“පYචා[-9ෂණය” Nට පYචා[-ෙකා=0>?@වාදය ද_වා 

 “පpචා3-<ෂණය” යැC ඉAහාසඥ N*ෙලාF ෙමා%නාa ;@8 හƒ8වන ලද, 1955 @ට 1989 ද*වා පැAර 

යන කාලය ගැන ;මaශනය කර8නට ෙපර, මaදනෙH ප{නාමය සහ එè තaකාö”ල3වය ගැන නව එ≥ය* 
;èù;ය හැ\ d ප{@6é \èපය* අú සලකා බැrය .BC. 

 See Mikhail Agurski, “La bataille au sen de la Sécurité d’état,” Le monde, 2-3 October 1983.28

 Kaplan, Zpráva o zavrazdeni, p. 141.29
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 ෙකාN.QFk ෙරÖම ;@8 jය3 කළ මහා <ෂණය සහ මaදනය යö Ωrක Fවා¿නතාවය8 සහ මාöäය 
අCó8 උ%ලංඝණය කළ බව අú Gr8ම සඳහ8 කර @hG. U.S.S.R. සහ “ජනතාවෙW පOජාත8තbවාc8” පහ* 

සහභාfl ෙනාi @hයා c tවද, ;ෙpෂෙය8ම 1948 ෙදසැ7බa è c එ*ස3 ජාAක මහා ස7ෙ7ලනය ;@8 

ස7මත කරන ලද ‘මානව èNක7 ú≥බඳ ;pව පOකාශනය’ අöව, ෙ7වා ජාත-8තර ස7Gó8 ;@8 ú≥ෙගන 
ඇත. ඒවා jය3 d @යÄ රටවල ව-වFථාව8 මaදනය ;@8 උ%ලංඝණය කරන ල6දහ. ෙ7 ව-වFථාö”ල 

ෙනාd \∞යා ú¶පස @hෙH ඒ රටවල ෙකාN.QFk ප*ෂවල නායකය8 dහ. උදාහරණය* හැhයට 

ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo, “ෙකාN.QFk ප*ෂෙH පOධාන MNකාව” 1960 ෙත* ව-වFථාෙo අංගය* බවට ප3ව 

ෙනාA®ණ. සමාජවාc ව-වFථාව* අපරාöමත කරග3 ෙදවැQ ෙකාN.QFk රට බවට ෙචෙකාFෙල/වැ\යාව ප3 
ෙව8ෙ8 එè c ය. පOpන \q7 සහ රඳවා ගැ≤7 වල c වධèංසාව òÄ% ෙල@8 ෙයාදා ගැ≤මට \@ù 

≤Aය\8 \@දා අවසර c ෙනාA®ණ. සා*º දැවැ8ත ෙල@8 මවා පා8නට හැ\යාව ලැෙබන බලය* රහF 

ෙපා“@යට \@ù ≤Aය\8 \@දා c Açෙë නැත. ෙකාN.QFk නõ ගැන පළGෙව8 කරන ලද නැවත 
ත*ෙFරැ කර බැ“7 සමඟ ලැෙබන සටහ8 වල c “ප*ෂයට ඉහ≥8 ඔt8ව තබා ගැ≤ම” ස7බ8ධෙය8 

ෙපා“@ය ;ෙoචනය dවාට, “≤Aයට ඉහ≥8” ඔt8ව තබා ගැ≤ම ගැන ප*ෂෙH අෙය∏ව ;ෙoචනය dෙH 

නැතැC ය8න ෙ7 ස8දaභෙH c @èකළ .B වhනාකම\8 පවA8න\. පැහැjrවම, ෙපාrF ප6ධAෙH 
\∞යාකාq3වය ගැන ෙ6ශපාලන නායකය8 ෙවත පැවA ∏මන වග≈ම* අõ බව\8 .B dවා සහ Açෙë 

නැතැC \යා ෙප8iම ඒවාෙH පැහැjr අරGණ dහ.  

 ෙකාN.QFk ආඥාදායක3ව වල `;ෙpä Fවභාවය ද ෙමè c මතකෙH තබාගත .3ත\. ෙමය ෙග/“ය 

වශෙය8 හෙය8 එක* òරා පැAර පැවA එක ෙ6ශය* පමණ* ෙනාiය. ෙමය ෙ6ශ ගණනාව* සහ ජාත-8තර 
ව-ාපාරය* dෙHය. ෙකාN.QFk ආඥාදායක3වය8 ඉතා ∏Äපග ෙලස\8 එ\ෙනකා සමඟ සහ ඔt8ෙW 

මධ-Fථානය d ෙමාFකo සමඟ බැ& @hයහ. ;වෘත කරන ලද òරාෙ%ඛනාගාර වලට FÔA ව8නට, 1944 8 

ප`ව ෙ7 රටවල මaදනය සැල`7 කරන ල6ෙ6 සහ අධ-*ෂණය කරන ල6ෙ6, මධ-ම ෙස/;යk යා8තbණයට 
එකB කරග8නා ලද, ෙකාN.QFk ජාත-8තරය ඇBළත d ඉතාම3 බලව3 ජාත-8තර ෙකාN.QFkවාc 

යා8තbණය* ;@8 බව අú අද දQG. ¤Q 9 වැQදා ෙකාN8ටa8 ;`රැවා හැqම ගැන Qෙoදනය කළ ප`ව, 

1943 ¤Q 12 වැQදා,  ෙස/;යk ෙකාN.QFk ප*ෂෙH (ෙකාN8ෙෆ/a7) මධ-ම කN¶ෙo ජාත-8තර ෙතාරBරැ 
ෙදපාaතෙ78Bව Qaමාණය කරන ලj. එè පOධාQයා ෙලසට ඇෙල*සැ8ඩa ෂයaබෙකාT (Alexandr 
Shcherbakov) සහ සහායකය8 ෙලසට ෙජ/aÖ ~ÎNෙටාo සහ ~N0A මැöඑ%F\ ප3 dහ. ෙ7 ෙදපාaතෙ78Bව 

;@8 ;ෙ6÷ක ෙකාN.QFk ප*ෂ වලට Qර8තර උපෙදF සැප"හ. Gල පට8ම එè සැබෑ පOධාQයා d 

~Nෙටüාo, Qල වශෙය8 පOධාQයා හැhයට ප3 කර8ෙ8 1943 ෙදසැ7බa අග c, ෙස/;යk ෙපාrh®.ෙර/ෙo 
óරණය* අöවC. U.S.S.R. è úèටන ෙකාN.QFk ප*ෂ වල ;ෙ6Èය කාaයාල හරහා ඔt8 ෙදපාaතෙ78Bෙo 

මඟ ෙප8i7 ෙa~ෙය/, නැ3න7 r.7 වr8, නැ3න7 ප` කාලයක c ෙමාFකo වල c පව3වන “උපෙ6ශන” 

වr8 ෙබදන ලj. .ෙගාFෙල/;යාෙo සහ ඇ%ෙªQයාෙo එවැQ කාaයල ෙනාA®ණ. 1945 මැC 10 වැQ jන 
~Nෙටüාo ෙවA8 එවැQ මඟ ෙප8iම*  ව~Fෆාo ෙගාGTකා (Władysław Gomułka) ෙවත ලැ®ණ. ෙප/ල8තෙH 

දැ~ පOAප3A පOමාණව3 ෙනාවන තරN8 භා;තා \qම ගැන ඔÆට තරව¶ ෙක{ණ. එෙFම “අෙය∏ට අවශ- 

රŒඳt7 කඳtරැ සංඛ-ාව \@දා අõෙව8ෙ8 නැතැC,” \යන ලj. ෙමයාකාරෙය8 .6ධය අවසානෙH c ෙ6ශපාලන 
හBර8 සඳහා රŒඳt7 කඳtරැ ප6ධAය ඒ වන ;ට3 අෙ¥*ෂා කරන ල6ද\.  30

 ෙස/;යk .Qයනයට ඇBල3 කර ෙනාග3 ෙ6ශ ඇBලත ෙබා%ෙෂ;* පaෙHෂණ පැAර යාම ද අවදාන7 

වr8 ෙතාර ඒවා ෙනාdහ. නැෙගනèර කඳtෙa ෙවන3 ෙරÖම සජාóය කර8නට ෙමාFකo ග3 වෑය7 හGෙo 

tවද, ජාAකවාc හැÍ7 jගටම පැවAණ, එෙFම ඒවා ෙබාෙහ/ ;ට \යා පාන ල6ෙ6ය. 1948-49 
.ෙගාFෙල/;යාෙo, 1953-1956 හංෙW{යාෙo, සහ 1956 ෙප/ල8තෙH, @6¿8 වr8 ප`ව 1960 ගණ8 වල c 

ෙස/;යk .Qයනය සහ 1නය ෙදකඩ i යාම3 සමඟ ෙකාN.QFk ෙරÖමය8 ;;ධකරණය i යාම තව3 

පැහැjrව ද\8නට ලැç©. එෙFම එè .ෙර/ යය ශාඛා ෙ6ශය8è, ;ෙpෂෙය8ම ඇ%ෙªQයාෙo සහ 
රැෙ7Qයාෙo එè ඵල;පාක ද\8නට ලැç©. 

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

mezhdunarodno-politicheskogo strkturirovaniya Vostochnoi Europy v period formirovaniya sovetskogo bloka 1940-e gody,” 
Kholodnaya voïna: Novye podkhody, novye dokumenty (The Cold War: New approaches, new documents), ed. I. V. Gaidak et al. 
(Moscow: Otvet, 1995), pp. 99-126. For a revised version in English, see “The Soviet-Yugoslav Split and the Cominform,” in The 
Establishment of Communist regimes in Eastern Europe, 1944-1949, ed. Norman M. Naimark and Leonid Gibianskii (Boulder: 
Westview Press, 1997), pp. 231-312. Gibianskii draws on Russian, Polish, Czech, and Yugoslav archives.
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 කr8 බලය උ`ලන ලද ෙකාN.QFkවාc8ට ඔt8  ඩකය8 හැhයට @h අóතයට GÆණ ෙද8නට 
හැ\යාව* Aç©. ෙමය නාk@වාදය සහ ෙකාN.QFkවාදය අතර ඇA එක පOධාන ෙවනස\. නාk@වාදෙH 

කෘpෙචo වැ8ෙන* ෙහ/ ඉ7{ නාජ, ඇෙල*සැ8ඩa çබෙච*, ෙහ/ Nකාෙය% ෙගාaබෙචාo වැQ ú{N èhෙH 

නැත. 1953 c Nය ^ය Fටාr8, ෙගාkෙව/%ß නැ3න7 1956 c ෙප/ල8තෙH c Nය ^ය ෙබරෑk, එෙF3 නැ3න7 
1956 c හංෙW{යාෙo රෙකා@ වැQ මහ ෙ%ක7 පද;ෙය8 ඉව3 කරන ලද වැQ අය ෙවöවට අöපOා¥Aක 

ව8නට ග3 බල අරගලෙH පOධාන සාධකය* dෙH 1950 ගණ8 වල ;8jතය8 òනරැ3ථාපනය \qමC. 

පැහැjrවම ෙපෙනන අසාධාරණය8 සරලවම ෙහළා දැ≈ම òනරැ3ථාපනෙH c @6ධ ෙනාiය. එC8 අදහF dෙH 

වැරjකරැව8 ෙසායා යන බවC. ප*ෂ වල ඉහළම තනBරැ වල පැවA අරගල Bළ òනරැ3ථාපනෙH වැදග3කම 
1960 ගණ8 ද*වා පැවAෙHය. ;ෙpෂෙය8ම ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo එෙF ;ය. ෙ7 පOපංචය ෙකාN.QFkවාදෙH 

සැබෑ භ*Aකය8ට, ;ෙpෂෙය8ම ෙකාN.QFk පරමාදaශය ආචාර ධාaNක ú{;තරය* d ;6වB8ට එC8 

ෙරÖමයට එෙරè අපරාධ ෙහ≥දරo iම Qසා පාවා cම* හැhයට දැö©. 1953 @ට 1960 ගණ8 ද*වා මaදන 
ඉAහාසය යö, ඒවා ෙබාෙහ/ ;ය අaධ ෙල@8 පමණ* පOදානය tවද, *ෂමා ඉAහාසය* ද ;ය. 

 ඉA8 1955-56 c, දැවැ8ත අඹරන ය8තbය තවම3 \∞යාකාq3වෙH ප`;ය, නG3 එය එ8න එ8නම 

මළකඩකN8 පැවAණ. රහF ෙපා“@ෙH Qලධාq8, 1949-1953 මaදන කාලෙH ප{ණත නÄව8, ෙFවෙය8 
ෙනරපා හැර, සමහර ;ට අ3 අඩංïවට ද, සහ ය7 rè% ෙලස දæව7 ලැබ @hයහ. ෙ6ශපාලන නායකය8ට 

ඉ%ලා අF ව8නට ද @6ධ dහ, සමහර අවFථා වල c ඔt8ෙW තනBරැ, ෙප/ල8තෙH ෙගාGTකා සහ 

හංෙW{යාෙo කාඩාa (Kádár) වැQ @රකරැව8 ෙවA8 òරවන ලj. සමFතය* හැhයට මaදන සෑෙහන තරමකට 

අõ ෙවන බව ෙප≤ ^ෙHය. 

 ඒ3 ෙබාෙහ/ ෙකාN.QFk ෙරÖම ආර7භ d කාලෙය8 පෑෙරන ලද Bවාල තවම3 එෙFම පැවAණ. 1950 

ගණ8 සහ 1960 ගණ8 වල c මaදනෙH ක∞මෙoදය* ෙල@8 මහා <ෂණය ස7eaණෙය8 අBරැදහ8 dෙH 

නැත. එය සහAක ෙල@8ම j^8 jගටම නැෙගනèර .ෙර/පෙH ෙස/;යk හGදා මැjහ3i7 සමඟ පැවAණ. 
ijය* jෙW .ද ටැං\ය* ධාවනය කරiම යö ජනගහනය Bළ <ෂණය සහ කලබැගෑQය වòරන එක 

කාaය*ෂම ක∞මෙoදය* ;ය. 

 ෙස/;යk ටැං\ G% වතාවට මැjහ3 ෙව8ෙ8 1953 ¤Q 17 වැQදා නැෙගනèර ජaමQෙH c නැෙගනèර 
බar8 සහ අෙන∏3 නගර වල ශ´Nකය8ෙW ඕපපාAක කැරŒ%ල* මැඬල8නටC. එය ආëõ පOAප3A ;@8 

වැඩ කරන Fථානය8è ඇA කරන ලද ù¬කර ත3වය8 Qසා හටග8නා ල6ද\. ඉතාම3 මෑත කා“න අධ-යන 

වලට අöව කලෙක/ලාහලය8 වල c සහ අනBරැව ඇA වන මaදන වල c අවම වශෙය8 51 ෙදෙන∏ Nය 

^යහ. ෙදෙදෙන* .ද ටැං\ වr8 පාගා දමන ලj. ෙස/;යk උසා; ;@8 7 ෙදෙන∏ට සහ ජaම8 උසා; ;@8 
3 ෙදෙන∏ට මරණ දæවම ó8ù කළහ. කලහ වල c ලැ… Bවාල Qසා 23 ෙදෙන* Nය ^යහ. එෙFම ආර*ෂක 

හGදාවල සාමාÖකය8 6 ෙදෙන* ද Nය ^යහ. ¤Q 30 වැQදා ෙව6c 6,171 ක ජනතාව* අ3 අඩංïවට ෙගන 

Aç©. තව3 7,000 අනBරැව අ3 අඩංïවට ගැQණ.  31

 ෙස/;යk ෙකාN.QFk ප*ෂෙH ;@වැQ ෙකාංග—සෙය8 ප`ව, ෙස/;යk නායකය8 තව3 `පO@6ධ හGදා 

මැjහ3i7 ෙදක* Qෙය/ග කළහ. 1956 හංෙW{යාෙo c සහ 1968 ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo c ඒවා @6ධ dෙH 

ජනúOය ඒකාéපAවාc ;ෙර/ධතා ;¥ලව පාගා දමන අරG©8 .BවC. 

 හංෙW{යාෙo c, ෙස/;යk හGදාව එè @hන ලj. ඉA8 එè බළ ඇ© ෙදවතාව* \∞යාකාq dහ: 

çඩෙපFk è ඔ*ෙත/බa 24 වැQදා ෙප.ව. 2:00 ට, ඒ ඔ*ෙත/බa 20 වැQදා පලා ය8නට ෙපර, සහ ෙනාවැ7බa 

3-4 රාAbෙH c. ෙ7 ගැ¶7 වල නරකම අවéය ෙනාවැ7බa 6 වැQදා Qමා ;ය. ෙමෙස* කƒවැhෙH (Mecseck 
Mountains) è කැරrකරැව8 වැQ, නගරෙය8 úටත ∏ඩා තැ8 \èපය* පමණ* අ%ලා ෙගන @hන ලj. ij 
Bළ පැවA ෙපළපාr සමඟ ඈƒö හGදාව සමඟ ගැ¶7 ෙදසැ7බa ද*වා පැවAණ. ෙස/;යk සහ හංෙW{ය8 

කාëඩ අතර ෙදB8 පැ3ත\8 ෙව~ තැ†ම Qසා 131 ක ú{ස* ෂ%ෙග/ටා{යෑ8 (Salgótarján) è c Nය ^යහ. 

 එයාකාරෙය8 හංෙW{යාöව8ට සA \èපය* òරා පOචëඩ මරණය jනපතා අංගය* i A®ණ. සට8 
Qසා 3,000 ක ජනතාව* Nය ^යහ. එC8 Bෙන8 ෙදක* çඩෙපFk è ;û අයC. 15,000 කට ආස8න 

සංඛ-ාව* Bවාල ලැçහ. ;වෘත කරන ලද òරාෙ%ඛනාගාර වලට FÔA ෙව8න,  ඩකය8ෙW පැ3ෙ3 d 

 Dieter Staritz, Geschichte der DDR (Frankfurt am Main: Suhrkampf, 1996).31
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;8jතය8ෙW සංඛ-ාව Fථාúත කර8නට ද හැ\යාව ලැ† ඇත: ඔ*ෙත/බa 23 @ට ෙදසැ7බa 12 ද*වා 
කාලෙH c, රහF ෙපා“@ය (AVH), ෙස/;යk සහ හංෙW{යාෙo හGදා, එෙම8ම හංෙW{යාෙo අභ-8තර කට.B 

අමාත-ාංශය ද, ≠;ත 350 * නැA d බව වාaතා කරC; AVH ෙවA8, ෙපා“@ෙය8, සහ .ද හGදාෙව8 නõව* 

ෙනාමැAව මරා දමන ලද සංඛ-ාව 37 \, එè සමහර අයට ෙව~ තැç©, සමහර අයව ≤Aය අතට ෙගන 
ඝාතනය කරන ලj. ඒ අöව, ඉAහාසඥය8 \èප ෙදෙන∏ ද*වන ප{j, “;¥ලවෙH න7çව ෙකෙලසන ලj.”  32

 හංෙW{යාö ;¥ලවය පාගා දැfෙම8 අනBරැව එන මaදනය, 1957 G% කාලය ද*වා ෙස/;යk හGදා 

ෙපා“@ය ;@8 වැදග3 MNකාව* ග8නා ල6ද Qසා 100,000 කට වැ~ ජනතාවකෙW ≠;ත වලට බලපෑ7 ඇA 

කරන ලj. දස දහF ගණනක ú{ස* ෙදසැ7බa 12 වැQදා Qල වශෙය8 Qaමාණය කරන ලද කඳtරැ Bළ 
රඳවා තැ®ණ; 35,000 * නõ මඟට ෙගන ^යහ. 25,000 * පමණ @රබාරෙH තබන ලj. U.S.S.R. ෙවත හාර ප8 

දහසක හංෙW{යාöව8 úටමං කරන ලj. ;¥ලවකරැව8 229 ෙදෙන*ට මරණ දæවම ó8ù කර ෙව~ තබා 

මරා දමන ලj. 200,000 ක ජනතාව* රට හැර ^යහ. 

 මaදනය අ3හදා බලා සාaථක යැC ඔ¥ò d ;ලා@තාව අöව jග හැ{ණ. ජනතා ප{ෂද සහ හGදා 

උසා;ෙH ;ෙpෂ නõ මැî{ ආකාරෙය8 අAෙaක උසා; හදන ලj. ඉ7{ නාÖෙW නõ ;භාගය පැවAෙH 

çඩෙපFk è ජනතා ප{ෂදෙHය. caඝ කාලය* AFෙF ෙකාN.QFkවාjෙය*ව @h නාÖ .6ධෙH c ෙමාFකo 
ෙවත ^è8 @hෙය\. 1948 c බලෙය8 ෙනරපන ලද ඔÆ 1953 c අගමැA බවට ප3;ය. 1955 c නැවත3 බලය 

අèN d ෙහෙතම ;¥ලiය ආëõෙo පOධාන MNකාව* ග3ෙ3ය. 1958 ¤Q මාසෙH c නාÖ සහ ඔÆ සමඟ 

ෙච/දනා ලැ…ව8ෙW නõව Qමා ;ය. ;3Aකරැව8 ෙදෙදෙන∏ එjන @hෙH නැත. 1951 @ට 1954 ද*වා @රගත 

කරන ලùව @h ෙකාN.QFk òව3ප3කලාෙojෙය*, පOAෙර/ධ සට8කාNෙය*, සහ නාÖෙW ආëõෙo 
ඇමAවරෙය* ෙල@8 @hයා d ෙWසා ෙලාෙෂා8@ (Géza Losonczy) 1957 ෙදසැ7බa 21 වැQදා  අ3 අඩංïෙo 

@hය c Nය ^ෙH ඔÆෙW පOpනකරැව8ෙW උදoෙව8 යැC සැකය* නැත. ෙයාෙසT ºලාÖ (József Szilagyi) තව3 

caඝ කාලය* AFෙF ෙකාN.QFkවාjෙය*ව @hෙය\. පOAෙර/ධ ව-ාපාරෙH සට8 වැද .6ධෙH c @රගත කරö 
ලැ… ඔÆ 1956 c නාÖෙW කැ®ෙනk මëඩලෙH පOධාQයා බවට උසF i @hෙය\. 1958 අෙ¥O% 22 වැQදා ඔÆට 

මරණ දæවම ó8ù i දවF ෙදකකට ප`ව ෙව~ තබා මරා දමන ලj. දැ8 ලැ† ඇA සටහ8 වලට අöව, 

ෙකාN.QFk @රෙගව% සමඟ සසඳා බල6c N*ෙලාF ෙහ/A (Miklós Horthy) ෙW .6ධ ෙදක අතර c පැවA 
ෙරÖමය Æù ෙර/හ% පමණ* dවා යැC, තම8 ෙවත ෙච/දනා එ%ල කරන ල6දt8 ෙවත \යN8 ºලාÖ ඉතා 

Qa<ත ෙල@8 ;ෙර/ධය පා ඇත. 

 ඉ7{ නාÖෙW නõව 1958 ¤Q 9 වැQදා පට8 ගැQණ; ¤Q 15 වැQදා ó8ùව පOකාශ ;ය. Újතය8 ෙග8 

Aෙදෙන∏ට ලැçණ මරණ දæව7 ඊ ළඟ jනෙH c \∞යා3මක ෙක{ණ. ඉ7{ නාÖ හැෙර8නට මරණ දæව7 ලද 
ජනරා% පා% මැෙලටa (Pál Maletter) 1945 @ට ෙකා N.QFkවාjෙය*ව @h අතර .6ධෙH c පOAෙර/ධ 

සට8කාNෙය* සහ 1956 c ;¥ලiය ආëõෙo ආර*ෂක ඇමAවරයා i @hෙය\. ;¥ලවය අසාaථක d ප`ව 

පාතාල òව3පත* පට8 ග3 ෙකාN.QFk òව3ප3කලාෙoc N*ෙලාF ගC7F අෙන* මරණ දæවම ලැ… 
තැනැ3තා dෙHය. තව3 පF ෙදෙන* වසර පහක @ට ≠;තා8තය ද*වා @ර දæව7 ලදහ. 

 ෙස/;යk හGදා මැjහ3iෙම8 G*∏ ගසා හදන ලද ෙකාN.QFk ෙරÖම වලට ෙමවැQ `ú{ම ආකාරෙH 

මaදන ෙවත ෙනාහැq @h8නට ෙකාෙහ3ම ෙනාහැ\ බව නැෙගනèර කඳtෙa අවසාන මහා ෙ6ශපාලන 
නõෙව8 එක* d ඉ7{ නාÖ නõව තහtරැ කරන ලj. ඒ3 මහා ෙබාරැ නõ කාලය අවස8 i A®ණ: 

çඩෙපFk è පOධාන  @රබ8ධානාගාරෙH úèh ෙපාrF ΩලFථානෙH ;ෙpෂෙය8 ෙවනF කරන ලද මැî{ය* 

Bළ නාÖ නõ ;භාගය රහෙF පව3වන ලj. ෙස/;යk මැjහ3iෙ7 ≤ත-ාö”ල භාවය සහ යාෙන/F කාඩාa 

(János Kádár) ;@8 බලය අ%ලාගැ≤ම ú≥ගැ≤ම පOA*ෙ¬ප කළ 1958 c නාÖ සහ ඔÆෙW  සගය8 ජනúOය 
කැරŒ%ෙ% සංෙ*ත හැhයට @hන ලද Qසා ඔt8ට ≠වB8 අතර @Òමට ෙකාෙහ3ම ඉඩ ෙද8නට ෙනාහැ\ ;ය. 

 ෙමම .ගය <ෂණෙය8 .B dව* යැC සඳහ8 කරN8 ෙ7 මaදන වල ∏{රැ3වය නව පaෙHෂණ වr8 

ඉFමB කර දැ*ෙවC; එනG3 එය එෙFම ෙහ≥කර8ෙ8 .ගෙH පැවA Nශ ́ හැÍ7 Fවභාවය සහ එය 
1947-1953 වසර වr8 ෙකාතර7 ෙවනF dෙHද ය8න3ය. 1959 c, ;¥ලවකරැව8 ස7බ8ධෙය8 පළG නõ 

;භාග ෙව6c, අaධ *ෂමාව* ඒ වන ;ට3 Qෙoදනය කර A®ණ. 1960 c එෙත* ≤Aගත d අAෙaක 

 Details here come from the study published by researchers at the Institute for the History of the Hungarian Revolution in 1956 in 32

Budapest, Csába Bekes, János M. Rainer, and Pál Germuska, in Soudobé dějiny, no. 4 (1997).
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ෙමෙහ.7 ෙකෙම8 ඉව3 ෙකෙරN8 පැවAණ. එෙFම රŒඳt7 කඳtරැ වසා A®ණ. 1962 c රාෙක/@ .ගෙH c 
ෙබාරැ සා*º Qaමාණය කරන ලද රහF ෙපා“@ෙH Qලධාq8 ú{ස* â6ධකරණයට ල* කරන ලj; රC* සහ 

තව3 ;8jතය8 190 ෙදෙන∏ව Qpñතවම òනරැ3ථාපනය කරන ලj. 1963 c ෙපාù සමාව* පOකාශ ෙක{ණ. 

ඒ3 එය “N≤මරැව8” යැC ó8ù d ;¥ලවකරැව8 බැහැරලන ලj. පOචëඩ මaදන අවස8 ;ය. ෙකෙF නGù, 
ඉ7{ නාÖ සහ ඔÆෙW අöගාNකය8ෙW òනරැ3ථාපනය 1989 ද*වා, 1988 c tව3, @6ධ ෙනාiය. ඔÆෙW 

AFවැQ මරණ සංව3සරය සමරන ලද ෙපළපාrකරැව8ට çඩෙපFk ෙපා“@ය පහර ù8හ. 

 ෙ7 ප{ණාමය සඳහා බාèර සාධක ෙදක* බලපාන ලj. ෙස/;යk .Qයන ඇBලත A® Fටාr8ෙW 

අණසක සහ ;;ධ Fටාr8වාc නායකය8 පැ3තකට දැfම ගැන A® ;ෙoචනය පැහැjrවම පළGවැ8නC. 
නැෙගනèර සහ බටèර අතර සාමකාf සංèîයාව යන අදහස සම∑8 ජාත-8තර සබඳතා වඩා `හද iම 

ෙදවැ8නC. ෙ7 ෙවනFක7වල ඵල හංෙW{යාෙo c පමණ* දැöෙ8 නැත. 

 1952 ෙදසැ7බa මාසෙH c Fලා8F\ නõෙo Újතය8 එකෙළාF ෙදනාව ෙව~ තබා මරා දැfෙම8 ප`ව, 
ඔt8ෙW මළ @රැරැ ආදාහනය කර අÄ සරලව පOාW අසල èෙම8 Nùණ පාරව% මත සහ වBයාය8è ;@කරන 

ලj. වසර හයකට ප`ව, ආදාහනය තව ùරට3 ;සƒම ෙනාෙo යැC ෙකාN.QFk අéකාq8ට ෙප≤ ^ය ෙලස* 

ද\8නට Aç©. මළ @රැරැ වලට @6ධ dෙH ∏ම*දැC ගැන ෙතාරBරැ පහත ප{j අöú≥ෙවr8 ද*වN8 
1988 c නාÖෙW නõව නැවත ;ම@ය .B යැC @;% අCó8 ≤óඥ අලාෙය/¬ ෙඩාa8බා (Alajos Dornbach) 
උ6යාචනය කෙ«ය.  33

 ඉ7{ නාÖ සහ ඔÆෙW සගය8ව ෙව~ තබා මරා දමන ලද ප`ව, ඔt8ව Gr8ම ෙකාFමා ijෙH නõව 

පැවැ3tන @රෙගදර ඇBළත ඝන ෙකා8≈∞k තk¶ව* යට වළදමන ලj. ඒ3 පt%වල අය ෙනාද8නා Fථානයක 
මළ @රැරැ වළදමා A†ම ඔt8ෙW කාංසාවට ෙ√B dහ. 1961 ^7හානෙH c ඒවා ෙගාඩෙගන ඉතාම3 

රහ@ගතව, රාAbෙH c çඩෙපFk è පOධාන සාΩèක ෙසාෙහා8 úhෙH, නõෙo පOAඵලය* හැhයට Nය ^ය 

තව3 ෙදෙදෙන∏ d ෙWසා ෙලාෙෂා8@ සහ ෙය/ෙසT ºලාÖ යන ෙදෙදනාෙW මළ@රැරැ අසල තැන\8 Nèද8 
කරන ලj. තා¥පයට උ~8 N≤ ෙපkh පාF කර A®ණ. ෙ7 මළ @රැරැ Bන වළදමන ලද බව ගැන ෙසාෙහා8 

úhෙH ෙFවකය8 \@ව* දැන ෙනා@hයහ. ඔtනට ෙබාරැ න7 c A®ණ. වසර Aහ* òරා පt%වල අය \@3 

පOAඵලය* ෙනාමැAව වළදමන ලද Fථානය ෙසායN8 @hයහ. තැQ8 තැන පැවA ෙතාරBරැ එ*කා`ෙව8 
ඔt8 සාΩèක ෙසාෙහා8 úhෙH 301 වැQ ඉඩ®ෙ7 ෙසාෙහා8 ෙකා3 හද8නට පට8 ග3හ; නG3 ෙපා“@ය 

පැNණ ඔtනට තaජනය කරN8 \èප ;ට* ඒ ෙසාෙහා8 ෙකා3 කඩා දමා ඒවා අpවය8 ලවා පාගා දැΩහ. 

 1989 මාaB මාසෙH c මළ @රැරැ නැවත3 ෙගාඩ ග8නා ලj. ෙWසා ෙලාෙෂා8@ෙW මළ@රැර මරණ 

පq*ෂණයට ෙයාG කරන ලùව ඉළ ඇට ගණනාව* කැ) Açණ බව සහ ඒවා මරණයට මාස Bන* @ට හය* 
ද*වා ක≥8 කාලයක c @6ධ d බව ෙහ≥දරo ;ණ. ආëõව එ;ට තරැණ Qලධාq8 Fව%ප ෙදෙනක ලවා 

ෙසාෙහා8 ෙකාෙ√ Aෙබනවාද ය8න ගැන ;මaශනය* පව3ව8නට අවසර ෙදන ලj. නාÖ නõව බාරව @h 

සහ 1988-89 කාලෙH c ෙමාFකo è හංෙW{යාö තානාපAවරයා ෙල@8 @h සා8ෙඩ/ රCනC (Sándor Rajnai) 
ෙ7 ෙකාNසමට උදo කර8නට පOA*ෙ¬ප කරන ලද අය අතර @hෙය\. 

 හංෙW{යාෙo @6¿8 වr8 වසර ෙදාළහකට ප`ව ෙස/;යk .ද ටැං\ ෙචෙකාFෙල/වැ\යාවට ෙගාඩ වැc 

එè මහා <ෂණය* පBරවන ලj. ඒ ෙදෙ*ම අරGණ එකම dව3, එන7 “ෙස/;යk සමාජවාදයට” එෙරèව 
ජනúOය කැරŒ%ල* මැඬ“ම dව3, 1968 හGදා මැjහ3iම 1956 ට වඩා ඉතාම3 ෙවනF ආකාරය\8 @6ධ ;ය. 

ෙගi ^ය කාලය ;@8 ෙල/ක ෙකාN.QFkවාදෙH නව ජාත-8තර ත3වය* සහ `;ෙpºත ෙමාෙහාත* 

ඉj{ප3 කර A®ණ. පහර ෙදන කëඩාය7 ෙබාෙහාමය* ෙස/;යk .Qයන ෙවA8 පැN©යද, ෙවාෙසාo 

^;`ෙ7 තව3 රටව% හතර* ද සහභාfl ; @hයහ: බ%ෙW{යාව, හංෙW{යාව, ෙප/ල8තය සහ නැෙගනèර 
ජaමQය යන @ය%ල8ම හGදා එවා Aç©. තව3 Ωrක ෙවනස* ;ය: 1956 c අéවා¡ය රට* ෙම8 @h 

කාලෙH හංෙW{යාෙo පැවA ෙල@8, ෙස/;යk හGදා ඒ වන ;ට චෙකාFෙල/වැ\යාෙo රඳවා ෙනාAç©. 

දැවැ8ත අ;ග3 පOAෙර/ධ ව-ාපාරය* හටෙගන එය ප{Fථා≤ය ෙල@8 නැ3න7 .ෙර/ ය .6ධය* ෙල@8 පවා 
ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo c jග හැෙa; යැC ®ය* ෙස/;යk .Qයනයට Aç©. 
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 ෙ7 ෙ√Bව Qසා, ;ශාල සංඛ-ාවක හGදා කාëඩ úට3 කර හ{ö ලැ†ය. ෙමෙහ.ම අෙග/FB 20-21 
රාAbෙH c, “ඩැQ.ª” රහF නාමෙය8 පට8 ගැQණ. අෙ¥O% 8 වැQදා පට8 එය @.7 ෙල@8 ûදාන7 කරන 

ල6ෙ6 ෙස/;යk ආර*ෂක ඇමA අ8ෙ+ ෙග—lෙක/ (Andrei Grechko) ;@8 නැෙගනèර ජaමQෙH, ෙප/ල8තෙH, 

සහ හංෙW{යාෙo @hන ෙස/;යk හGදා කëඩය7 Qෙය/ග අංක GOU/1/87654 අ3ස8 \qම3 සමඟC. ෙ7 
බÆතරය .ද ටැං\ ෙරÖෙ78B dහ. 1989 ෙබCÖං è hයානෙම8 චBරශ´ෙH c ෙම8 .ද ටැං\ දැ8  ඩනෙH 

සංෙ*තය* බවට ප3ව Aç©. පළGවන රŒ%ෙ% .ද ටැං\ 4,600 * ද, NQ`8 165,000 * ද එවන ලj. දවF 

පහකට ප`ව ෙචෙකාFෙල/වැ\යාව හGදා ෙFනාංක ;@ හත* ;@8 අéවාසයට ප3 කර ග3හ. එè .ද ටැං\ 

6,300 * ද, ïව8 යානා 800 * ද, කාල Bව*∏ 2,000 * ද, සහ ෙසා%ලාùව8 දළ වශෙය8 400,000 * ද 
@hයහ. ෙ7 <ෂණෙH jග පළල ෙකාතර7දැC අගය8නට න7, 1940 c èkලa පOංශය ආක∞මණය කෙ« දළ 

වශෙය8 .ද ටැං\ 2,500 * සමඟ බව3, 1941 c ජaමාöව8 ෙස/;යk .Qයනය ආක∞මණය කර8නට .ද ටැං\ 

3,580 * ෙයාදාග3 බව3 මතකෙH තබාගත .BC. ඒ කාලෙH c ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo ජනගහනය දළ වශෙය8 
Nrයන 14.3 * dෙHය, එන7 1940 පOංශෙH ජනගහනෙය8 ඉතා `Ä ෙකාටස\. 

 නG3 \@ù .6ධය* හටග3ෙ3 නැත. ආක∞මණයට දැ*d පOAෙර/ධය Æෙද*ම සාමකාf dෙHය. 

ආක∞ම©කය8 90 ú{ස* මරා දැΩහ, ඔt8 ෙබාෙහාමය* පOාW è @hය අයC. ෙච* සහ Fෙලාවැ* වැ@ය8 
300 * පමණ දරැÕ Bවාල ලැ…හ. තව3 500 ක ú{සකට `Ä Bවාල අ3 dහ. ආක∞ම©ක හGදාවල 

;8jතය8 සංඛ-ාව (අසම3 ෙල@8 අ; ආ.ධ හැ@රiම, හGදාෙව8 පලා යන අයට ෙව~ තබා මරා දැfම, 

නැ3න7 `òරැù මාaග වාහන අනBරැ යනාjෙH පOAඵල ෙල@8) ෙකාතර7දැC ය8න ෙ7 ෙවනBරැ ෙනාද≤. අú 

Qpñතවම ද8ෙ8 එක බ%ෙW{යාöෙව∏ට ෙචෙකාFෙල/වැ\යාö @;% ජනතාව ;@8 ෙව~ තබන ල6ෙ6ය 
ය8න පමණ\. ෙස/;යk අéකාq8 ;@8 ෙචෙකාFෙල/වැ\යාö නායකය8 \èප ෙදෙන* අ3 අඩංïවට ෙගන 

úටමං කරන ලj. ඒ3 jන \èපය* ය8නට ම3ෙත8 ෙස/;යk ෙපාrh®.ෙර/ව ;@8 ඔt8ව නැවත3 QදහF 

කර ඔt8 සමඟ ;වෘත සාකlඡා පට8 ෙගන ඇත. මැjහ3iෙම8 ප`ව බලාෙපාෙරා3B ෙවන ලද ෙ6ශපාලන 
වාතාවරණය අසාaථක dෙH, ඔt8 සැල`7 කරන ලද අ8දN8 අéවා¡ හGදා ;@8 හt%කාර “ක7කරැව8ෙW 

සහ ග7බද වැ@ය8ෙW ආëõව*” úè¶වා ග8නට අසම3 iම QසC. 

 ෙ7 හGදා මැjහ3iම හා ඈෙඳන ලද මaදනය 1968 ෙත* නතර ෙනාiය. සංෙ*ත ;8jත ත3වය 
ලබාග8නට—සමහර ;ට පව3වාග8නට—\èප ෙදෙන∏ අéවාසය ගැන මහජන ;ෙර/ධය ද*ව8නට පO@6éෙH 

තම8ට ^Qතබා ෙගන “NQF ^QÆÄ” බවට ප3 dහ. ෙ7 ඉරණම Gr8ම ෙත/රා ග8නා ල6දා බවට ප3dෙH 

;@ හැ;{j @`ෙව∏ d යා8 පලl (Jan Palach) ය. 1969 ජනවා{ 16 වැQදා සවස 2:30 ට ෙහෙතම පOාW නගරය 

මැ6ෙ6 තම8ව ^Q අt¨වා ග3ෙ3ය. ඔÆෙW මරණෙය8 jන Bනකට ප`ව ;ශාල ෙපළපාrය* පැවAණ. 
ෙපබරවා{ මාසෙH c තව3 @`ෙව* d යා8 සCkF (Jan Zajíc) ඒ ú≥ෙවතම අöගමනය කෙ«ය. හත≥F හැ;{j 

ෙකාN.QFkවාjෙය* d එoෂ8 ¥ලාkෙස* (Evžen Plocek) ෙමාෙa;යාෙo C%හාවා (Jihlava) è c අෙ¥O% Gල c 

තම8ව ®%ලට ෙදN8 ෙතවැQ NQF ^QÆÄව බවට ප3 dෙHය. 

 ෙබාෙහ/ ;ට අභ-8තර ආර*ෂක ෙFවා වr8, .ද හGදාව, සහ සාමාන- ෙපා“@ය ;ට \∞යා3මක 

කරN8, මaදනය පරණ ප8නයට ú;ෙස8නට ය≥ පට8 ගැQණ. ෙස/;යk අéවා¡ හGදාව ;@8 එ%ල කළ 

 ඩනය අAමහ3 dෙHය. 1969 මාaB 29-29 වැQ රාAbෙH c Nrයන බාගයකට වැ~ ú{ස* ;@8 ඕපපාAකව 
කරන ලද ෙපළපාr Qසා ^8නට තව3 úùරැ වැhණ. ෙච* සහ Fෙලාවැ* ජනතාව නගර හැට නවයක c පාරට 

බැස ඔt8ෙW ජාAක අCF ෙහා≈ කëඩායම ෙස/;යk .Qයනය පරදවා ෙල/ක ∏සලානය jනා ගැ≤ම ගැන  OA 

ෙඝ/ෂා පැවැ3dහ. එෙFම ෙස/;යk ගැ{ස7 AFහය* පOහාරයට ල* dහ. ත3වය j.Õ අතට හැරැෙ8 නැ3න7 

ඔÆට3 ඉ7{ නාÖ ෙවත අ3 d ඉරණමම අ3ෙවනවා යැC ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo ෙකාN.QFk ප*ෂෙH මහ 
ෙ%ක7 ෙල@8 (අෙ¥O% 17 වැQදා ෙත*) @h ඇෙල*සැ8ඩa õබෙච* ෙවත ද8වන ලj. 

 “සාමාන- ත3වයට හරවන ලද” ෙචෙකාFෙල/වැ\යාö හGදාවල—.ද හGදාෙo සහ ෙපා“@ෙH ;ෙpෂ 

කාëඩ, සහ ක7හ% Bළ @h ජනතා N“ºයාව—මaදන හැ\යාව ;භාගයට ල* ෙව8ෙ8 ආක∞මණෙH පළG 
සංව3සරෙH c ය. ඒ3 ෙ7 හGදා ඉතා පOෙoසN8 ûදාන7 කර A®ණ. ෙපළපාrකරැව8 සමඟ ගැ¶7 ගණනාව* 

හටගA. ඔt8 ෙබාෙහාමය ඉතා තරැණ වයෙF අයC. සට8 óවˇ dහ, ;ෙpෂෙය8ම පOාW නගරෙH c, අෙග/FB 

20 වැQදා තරැණය8 ෙදෙදෙන* Nය ^යහ. @යÄ පOධාන නගර Bළ c .ද ටැං\ සහ අ; ස8න6ධ වාහන 
පාරව% òරා ද\8නට ලැç©. පpචා3 .ධ සමයක c ෙචෙකාFෙල/වැ\යාö .ද හGදා ;@8 ෙමෙහයවන ලද 

;ශාලතම සට8 අවFථාව ෙමය dවා යැC හGදා ඉAහාසඥය8 සලකA. අෙග/FB 21 වැQදා තව3 B8 
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ෙදෙන∏ට ≠;ත අèN d අතර ù@7 ගණන* ඉතා දරැÕ ෙල@8 Bවාල ලැ…හ. දහF ගණනක ජනතාව* අ3 
අඩංïවට ෙගන ෙපා“@ෙH පහර c7 වලට ල* dහ. 1969 අග ෙව6c ෙපළපාrකරැව8 ෙග8 1,526 * ෙෆඩර% 

ප{ෂදෙH මëඩලෙය8 (Presidium of the Federal Assembly) එන ≤Aය\8 දæව7 ලබා @hයහ. එයට ≤AෙH 

බලය A® අතර ≤A ස7පාදකෙH සභාපA d ජනාéපA õබෙච* ;@8ම එම ≤Aයට අ3ස8 ගසා A®ණ.  34

 1969 c තව3 1968 කැරŒ%ලට සහභාfl d ú{ස*ව @රගත කරන ලj. එයට ;¥ලiය තරැණ ව-ාපාරෙH 

(Hnuti revolučního  mládeže) කëඩායම* ද අCA dහ. 1968 @6¿8 è සංව3ස රය සමරö සඳහා ඔt8 

ෙපළපාr සඳහා \∞යාකාqව ûදාන7 ෙවN8 @hය c ඔt8ෙW සං;ධානය Bළට රහF ෙපා“@ය {ංගා ෙගන 

A®ණ. දැ~ ප*ෂ මතධාq8 ;@8 ෙගෙනන ලද දැ~  ඩනය Açණ ද, ආëõව ;@8 පOAසංFකරණ 
මාන@ක3වෙය8 .B 1968 ෙකාN.QFk නායකය8ෙW නõ සඳහා ෙකාළ එ≥ සංඥාව* Q∏3 කෙ« නැත. ඒවා 

ආප` හැq තම8ට බලපාö ඇතැC \යා, නව නායක3වය සමහර ;ට ෙ7 ක∞ම ú≥ෙවත ගැන සැකG` බව\8 

@hයා ;ය හැ\ යැC සමහර ;pෙ%ෂකය8 ;@8 ෙප8වා c ඇත. ෙචෙකාFෙල/වැ\යාö ෙකාN.QFk ප*ෂෙH 
නව පළG ෙ%ක7 d ïFටාo Æසා* (Gustáv Husák), ෙස/;යk නායක3ව ය ;@8 õබෙච*ෙW තනBර 

ෙවöෙව8 ෙත/රා ග8නා ලද තැනැ3තා, ෙ7 රටා ප8නය ඉතා ෙහාî8 දැන @hෙය\. 1954 c ඔÆ ≠;තා8තය 

ද*වා @ර දæවම* ෙවöෙව8 ó8ù i @hෙය\. ඒ “Fෙලාවැ* çaπවා¡ ජාAකවාc8ෙW” නõෙo c ය. ඔÆ 
වසර නවය* @රබාරෙH @hෙHය. ෙකෙF නGù, ෙමාFකo වr8 මහා මaදන අöමත කරන ලද අතර ®ය 

උප6දiම සඳහා d @.7 මාaග උපායක ෙකාටස* හැhයට ∏{රැ සහ වංචQක ෙලස\8 ඒවා කරන ලj. @ය 

දහF ගණනක ජනතාවකට ඔt8ෙW මහජන ≠;ත ෙගiම ෙහ/ ඔt8ෙW වෘ3ó8 è Qයැãම තහන7 ෙක{ණ. 

එෙFම 6iAය ෙහ/ ඉහළ අධ-ාපනයට úi@ෙම8 ඔt8ෙW දරැව8ව වළ*වන ලùව ඔt8 කාaය*ෂම ෙලස\8 
පOාණ ඇපකරැව8 බවට ප3ව @hයහ. “සාමාන-කරණය” නැවත පට8 ග3 ;ට, 1968 c ය≥ සං;ධානය ෙව8නට 

පට8 ග3 සමාජ කාරකය8 ෙවතට ෙරÖමය ;@8 දæව7 ෙදන ලj. දළ වශෙය8 සං;ධාන හැ3තෑව* පමණ 

තහන7 \qම ෙහ/ බලා3කාරෙය8 රජෙH ෙවන3 සං;ධාන සමඟ ඒකාබ6ධ කරiය. වාරණය ද ඉතා දැ~ 
ෙලස\8 බලා3මක ;ය. 1948 c රට හැර දා ^ය අය සමඟ දස දහF ගණනක ෙච* සහ Fෙලාවැ* ජනතාව 

එ* dහ. ෙකාN.QFk පාලනෙH වසර හත≥ක කාලය Bළ c 400,000 ක පමණ ජනතාව*, ෙහාî8 `ù`ක7 

ල3 සහ ඉහළ òÆÕ වr8 .B අය ඔt8 අත{8 ෙබාෙහාමය d අතර ඔt8 මo®ෙම8 úට3ව යෑම ෙත/රා 
ග3හ. 1969 8 ප`ව ඔt8 ෙබාෙහ/ ෙදෙන∏ට අන]Gඛෙය8 දæව7 ó8ù dහ. 

 පOාW වස8තය පාගා දැfෙම8 ප`ව ෙ6ශපාලන නõ නැවත3 මB dහ. 1971 මාaB මාසෙH c HRM è 

සාමාÖකය8 දාසය ෙදෙන∏ෙW නõ ;භාගය ඇරˆණ. නායකයා d  ටa උ% (Petr Uhl) වසර හතරක @ර 

දæවම* ල6ෙ6ය. 1972 c තව3 නõ \èපය* ;මසන ලj. Újතය8 ෙබාෙහාමය 1968 c “ෙදවැQ ෙපළ” පOධාන 
ච{ත d අයC. ඔtනට එ%ල d ෙච/දනාව dෙH අéවාස කාලෙH c ≤ත-ාö”ල ෙනාවන කට.B වල QයැãමC. 

Újතය8 46 ෙදනාෙග8 Bෙන8 ෙදක* èටò ෙකාN.QFkවාc8 dහ. ඔt8 අත{8 AFෙදකක ú{ස* වසර 

අfiහයක GÄ එකBව\8 .B @ර දæව7 ලැ…හ. මාස \èපය* @ර අඩF@ෙH රඳවන ලද තව3 දාසය 
ෙදෙන* ෙවත පනවන ලද වසර ;@එකක @ර දæව7 ඉව3 කරන ලj. ෙරÖමය පට8 ග8නා ලද කාලෙH 

අපරාධ සමඟ සසඳා බලන ;ට ෙ7 කාලෙH දæව7 ඉතා Gù dෙHය. caඝතම @ර දæවම වසර පහමාර* 

dෙHය. ෙ7 ;ෙpෂ මaදන රŒ%ෙල8 දæව7 ල6දt8 අතර  ටa උ%, යෙරාFලාo සබටා (Jaroslav Sabata), සහ 
රැෙඩා%T බෙට* (Rudolf Battek) @hයහ. ඔt8ෙW @ර දæව7 ෙගවා අවස8 d ප`ව ඔt8 1970 ගණ8 වල c 

සහ 1980 ගණ8 වල c නැවත3 වසර නවයක කාලය* @රබාරෙH @hයහ. ඒ කාලෙH c .ෙර/පෙH ෙ6ශපාලන 

වධèංසා වල නරකම වාaතා පැවA රටව% වr8 එක* dෙH ෙචෙකාFෙල/වැ\යාවC. 

 1956 සහ 1968 මහා ;¥ලව වr8 සහ ෙස/;යk .Qයනය ;@8 ඒවා පාගා දැfම, ෙ7 මaදනෙH 
තaකාö”ල3වය ස7බ8දෙය8 තව3 වැදග3 පැAකඩ* ෙහ≥දරo කරC: ;ෙpෂෙය8ම හGදාව සට8 වලට 

ස7බ8ධ d ;ට, එක රටක @6¿8 ෙවන3 පැ3තක ඵල;පාක ඇA කරන ලj. 1956 හංෙW{යාö ;¥ලවෙH 

පOAඵලය* හැhයට, ෙචෙකාFෙල/වැ\යාö ෙකාN.QFk ප*ෂෙH පpචා3 Fටාr8වාc නායකය3වය 
ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo හGදා කාëඩ හංෙW{යාව ෙවත යැiමට ûදානN8 @hයහ. ඒ කාලෙH c ම, ෙ6Èය 

මaදනය වැ~ කරN8, @රෙගද{8 QදහF කරන ලද @රකරැව8 ගණනාව* නැවත3 @රෙගදරට යවන ලj. 

එෙFම හංෙW{යාෙo ;¥ලවයට ප*ෂපාó d ෙච* සහ Fෙලාවැ* අයට ද නõ පවරන ලj. කට වචනෙය8 

 For the events surrounding the first anniversary of the occupation of Czechoslovakia, see a collection of documents edited by 34

Oldřich Tuma, Srpen ’68 (August 1968) (Prague: ÚSD-Maxdorf, 1996).
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පමණ* සහෙය/ගය දැ*iම Qසා පම©8, අ3 අඩංïවට ග3 1,163 ක ú{ෙස8 @යයට 53.5 * ක7කරැව8 
dහ. ඔtනට එක අtරැ6දකට වැ~ @ර දæවම* Qයම dෙH කලාBර\Q. ඒ කාලෙH c ඇ%ෙªQයාව Bළ 

මaදන දරැÕ වැ~ බ;8 .B ;ය. ෙහා*සා ෙරÖමය ;@8 1956 ෙනාවැ7බa 25 වැQදා “hෙට/වාc8” 

Aෙදෙන*ට දæව7 c ෙව~ තබා මරා දැNණ: ඇ%ෙªQයාö ෙකාN.QFk ප*ෂෙH මධ-ම කN¶ෙo 
සාමාÖකෙය* d (එවක ගැªබරව @h) r{ ෙගගා (Liri Gega); ජනරා% ෙß% ෙනඩෘ (Dale Ndreu); සහ ෙපෙටüා 

çr (Petro Buli). රැෙ7Qයාෙo ෙග^.-ෙඩÛ ෙස/;යk .Qයනය සමඟ පව3වන සබඳතා වල c “1න අත” 

ෙස%ල7 කරන ක∞ෙම/පාෙH ෙයc @hෙHය. ඔÆ නõ මඟට ෙගන ෙගාF A® ජාAකවාc8ට අභයදානය ù8ෙ8 

ජාත-8තර ෙවළඳාෙ7 ෙයc @h, ඔt8 ෙබාෙහාමය* .ෙදo ෙකාN.QFkවාc8 dහ, ඉහළ තනBරැවල @h 
කaමා8ත èNය8 ෙවත ;ශාල නõ පැනiමට ûදාන7 ෙවN8 @hය c ය. 

 පOාW වස8තෙH අදහF වංසගතය ෙබ/ ෙo යැC ®ෙය8 U.S.S.R. ඇBÄ ෙබාෙහ/ ෙකාN.QFk ෙරÖම 1968 

c ඔt8ෙW මaදන වැ~ කළහ. ඒ ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo හGදා මැjහ3iමට ෙපර හා ප`වC. එවක පැවA 
හැÍ7 ෙහාî8 ෙප8ö7 කර8ෙ8 ඇ%ෙT˚ෙඩ/ ෙෆාFෙකාෙලා (Alfredo Foscolo) ට අ3 d ඉරණමC. බ%ෙW{යාö 

මවකට3, 1949 ෙත* බ%ෙW{යාෙo ïරැවරෙය* d පOංශ úෙය∏ට3 දාව උපjන ෙෆාFෙකාෙලා ඔÆෙW ෙබාෙහ/ 

Qවාõ කාලය8 ෙගවා දැ7ෙ7 බ%ෙW{යාෙo c ය. 1966 c පැq@ෙH ≤Aය සහ පOා1න භාෂා අධ-යනය කරN8 
@hය c ඔÆ පOංශෙH ෙකh පAbකාවක úටප3 500 * ටC¥ කරෙගන ඔÆෙW ෙසා„යා è @h èතවB8 

ෙවöෙව8 ෙගෙනන ලj. QදහF මැAවරණ, මාධ- Qදහස, ගම8 ®ම8 Qදහස, ෙFවකය8 සඳහා Fවාය3ත 

භාවය, ෙවාෙසාo ^;`ම Ωෙල/පාටනය කර දැfම, සහ මaදනෙH ;8jතය8 òනරැ3ථාපනය \qම එC8 

උ6යාචනය ;ය. ඒ වසෙa c ම බ%ෙW{යාö රCනා අරෙlවා (Raïna Aracheva) ෙවA8 ඔÆට jය©ය* උපjන 
ලj. ෙෆ)̊ සහ රCනා එ;ට ;වාහ ව8නට Qල අවසරය* ඉ%ලා @hයහ. එය ලැ†ම පOමාද dෙHය. අනBරැව 

1968 @6¿8 jග හැ{ණ. ඇ%ෙෆෙ̊ඩ/ ෙෆාFෙකාෙලා ඒවා ෙමෙF ;Fතර කරC: 

1968 Gල c මාව හGදාවට බලා3කාරෙය8 බඳවා ග8නා ලj. ¤r මාසෙH c බ%ෙW{යාö තානාපA 
කාaයාලය මට දැ8dෙH මම ෙසා„යා බලා ^ෙයා3 ;වාහ iම සඳහා අවසරය ලැෙබන බවC. මට jන 

දාහතරක Qවාõව* Açන Qසා මම හQකට එෙහ ^ෙයN. නG3 මම එතැනට ^ය ;ට මට තව3 

පOA*ෙ¬පයකට GÆණ ෙද8නට @6ධ ;ය. ෙ7 1968 අෙග/FB මාසයC. ඉA8 අෙග/FB 21 වැQදා 
ෙස/;යk හGදාව පOාW නගරයට පාගම8 කළහ. සAයකට ප`ව, \@3 ෙනාලැ†, මම ආප` පැq@ය 

බලා එ8නට ඔ{ෙය8ට% එ*FපOF ù7{යට නැ3ෙගN. නG3 මට ෙගදර එ8න වසර ගණනාව* 

ගත;ණ. ෙ6ශ ¡මාෙo c බ%ෙW{යාෙo රාජ- ආර*ෂක ෙFවා කN¶ෙo (Darzhavna sigurnost) 
ඒජ8තවරැ මාව අ3 අඩංïවට ග3හ. රාජ- ආර*ෂා කට.B ΩලFථානෙH රඳවාෙගන A†ම Qසා මම 
සA ෙදක* අBරැදහ8ව @hෙයN. ඒ කාලෙH c කැ¥ට8 [ඒ.] ෙනßෙකාo (Nedkov) මට \යා @hෙH 
සරල ෙත/රාගැ≤ම* මා ඉj{ෙH ඇA බවC: මම අéරාජ-වාc ඒජ8තවරෙය* යැC ú≥ගත .BC 

නැ3න7 මා ගැන ආෙය3 \@ෙව* \@ව* දැන ෙනාග≤; \යාC. මම එය බාරග3ත, මම èBෙo 
නõෙo c ඇ3ත ෙහ≥ ෙo; \යල.  

1969 ජනවා{ 6 වැQදා නõව ;භාග ෙව8නට පට8 ග3ත. රCනා සහ, තව3 NBර8 ෙදෙදෙන* මෙW 

සා*º ”õව අසල @hය. අ]ෙච/දන ≤óඥයා මා ෙවöෙව8 මරණ දæවම උ6යාචනය කළාම මෙW 
≤óඥයා ú≥Bරැ ù8න එය සැබැ;8ම මට ලැ®ය .3ත \යා, ඒ3 එෙහම \ය6c ඔÆ මට කමා 

කර8න \යල3 ඒ ෙවලාෙoම ඉ%ලා @hය. GÄ නõවම මහා ෙබාරැව*, ෙපාපOගැ8ඩා අරGÕ සඳහාම 

පමණ* @6ධ ෙවlච. මාව වසර ;@ හතක @ර දæවමකට Qයම tණා, චර òරැෂ ෙFවය සඳහා වසර 

පහෙළාවක Æදකලා @රගත \qම සමඟ. මෙW NBර8ට වසර දහයක3 ෙදාළහක3 @ර දæව7 ලැçණ, 
ෙකh පAbකා ගැන \@ව*ම දැන ෙනා@h රCනාට වසරක @ර දæවම* Qයම tණා. පOංශෙH ෙ6ශපාලන 

සරණාගතෙය*ව @h තව3 NBෙර*ව, අන]Gඛෙය8 මරණයට Qයම කරö ලැçවා. 

ෙසා„යා වල මධ-ම @රෙගදර (7 වැQ ෙකාkඨාශය) Bළ මරණ දæවම ෙත* @h මාසය\8 ප`ව, මාව 
Fටාරා සෙගාරා (Stara Zagora) è @රෙගදර ෙවත යවö ලැçවා. එè තමC බ%ෙW{යාෙo ෙ6ශපාලන 

@රකරැව8 200 @ට 300 ද*වා බÆතරය* රඳවා Açෙë. එè c මම ෙකාN.QFkවාදෙH පළG අtරැù 

;@පෙ√ @රබ8ධනාගාර ඉAහාසය ú≥බඳව ෙගාඩ* ඉෙගන ග3තා, මම අ3දැකò හ{ය දහF ගණන* 
බ%ෙW{යාöව8 ≠ව3 d ත3වයට ෙකාෙහ3ම සමාන කර8න බැහැC \යල එè c මට ඉ*ම©8 

ෙප≤ ^යා. @රකරැ8 ගණනාවකෙW මරණයට ෙ√B ෙවlච 1969 ඔ*ෙත/බa 8 කැරŒ%ල දැකග8නට ද 
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මට හැ\tණා. ඒ කාලෙH c ම @රබාරෙH @hය c ;වාහ ෙව8නට අවසර ඉ%ලා යැd අ¨3 ඉ%“ම ද 
පOA*ෙ¬ප tණා. 

අෙ¥*ෂා ෙනාකළ ප{j මාව 1971 අෙ¥O% 30 වැQදා QදහF කර ආපÆ පOංශය ෙවත යවö ලැçවා. 1968 

c අෙ¥ අ3 අඩංïවට ගැ≤7 සහ එC8 ප`ව ෙචෙකාFෙල/වැ\යාö @6éය ප`®7 කරෙගන එන මහා 
නõව පැහැjrවම නැෙගනèර කඳtෙa QදහF ව-ාපාරෙH @hන “අéරාජ-වාc බලෙoගය8” ෙප8ö7 

කර8නට අරGÕ කරග3ත*. නG3 1971 ෙව6c, ෙහ%@8\ එකඟතාවය යටෙ3 සාකlඡා 

පැව3ෙවN8 ෙල/කය නැවත3 ෙවනFi Açණා, බ%ෙW{යාö èරෙගදරක මා @Òම තව ùරට3 ö`ù` 

dවා. අවාසනාවට, මෙW බ%ෙW{යාö NBර8 ෙදෙදනා ෙ7 නව සමාෙව8 වා@ය* ලබාග3ෙ3 නැහැ. 

 මම ආපÆ පැq@යට පැN©යාම, මම ;;ධ ”ෙට/පායය8 වr8 වෑය7 කළා රCනා සහ මෙW ùව 

එහාට ෙග8නා ග8න. අවසානෙH c 1973 ෙදසැ7බa 31 වැQදා මම රහෙF ෙසා„යා බලා ^යා, ෙබාරැ 

නම\8, තව ගම8බලපතb ෙදක* අතැAව. ඒවාට සහ මහා වාසනාවකට FÔAව8ත ෙව8න, 1974 
ජනවා{ 1-2 රාAbෙH c අú බ%ෙW{යාö-Ba\ ෙ6ශ ¡මාෙව8 පැනලා ය8නට සම3 tණා. දවF ෙදකකට 

ප`ව අú පැq@යට ආවා.  35

 1955-1989 .ගෙH c මaදන කr8 \යත d හැ\ රටාව* අöගමනය කරන ලj: ;රැ6ධ ප*ෂය 
ඕපපාAක d සමාජ ව-ාපාරයක හැඩය\8 @hයා ෙහ/ ij උ6ෙඝ/ෂණ ෙහ/ වැඩ වaජන හැhයට ඇA dවා ෙහ/ 

නැAන7 උවමනාෙව8ම ෙගාඩනඟන ලද ෙහාî8 සං;ධානය d ප6ධAය\8 මනාව සකF කරන ලද උ6යාචනය 

වr8 @6ධ tව3, බලගB ෙපාrF Qෙය/ජනෙය8 QරBරැවම ;රැ6ධවාc8ට è{හැර ෙක{ණ. 1970 ගණ8 වල 

ෙදවන බාගෙH c මaදන යා8තbණය කවදාව3 ෙනාA… ෙලස\8 වaධනය කර A®ණ. ඒ 1975 ෙහ%@8\ 
එකඟතාවෙය8 වා@ ලබන ලද ;රැ6ධ ප*ෂෙH ව-ාපාර Bළට {ංගා ඒවා ;නාශ \qමටC. ප6ධAය ùaවල 

ෙවN8 යන බව Qසැකව ෙප8වන සංඥාව* dෙH කවදාව3 ෙනාA… පOමාණ වr8 ෙ7 ආකාරෙH පාලනය 

අවශ- ෙවN8 පැවóමC. උදාහරණය* හැhයට 1954-1958 c ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo රහෙF ඔ3B සපයන අය 
132,000 * Qල වශෙය8 බඳවා ෙගන A®ණ. 1980 ගණ8 අග ෙව6c ඒ සංඛ-ාව 200,000 ද*වා ඉහළ ෙගාF 

A®ණ. 

 පpචා3 <ෂණ .ගෙH මaදනෙH තaකාö”ලභාවය ඒ ඒ රටව%වල ;ෙpෂ ජාAක ල*ෂණ වr8 සහ 
අභ-8තර බල අරගල වල පරාචක∞ෙය8 ද සල∏Õ කරන ලj. ඔtෙනාt8ෙW ≤ත-ාö”ලභාවය ගැන පැවA 

;pවාසය මත සහ ෙ6ශපාලQක සහ ආaÙක ව-ාපෘA වල සාaථක හා අසාaථක ත3වය8 අöව ෙරÖම ;@8 

;;ධ ෙල@8 කට.B කළහ. 1961 අෙග/FB 13 වැQදා, SED  නායක3ව ෙH Ωrක3වෙය8 සහ ෙස/;යk 

නායක3වෙH අöමැAෙය8, බar8 තා¥පය ඉj කරන ලj. නැෙගනèර ජaමQෙH ෙරÖමය ඔt8ෙW අනාගතය 
ගැන ®ය i @hන වග එC8 පැහැjrවම ෙපQණ. 

 රැෙ7Qයාව Bළ ෙකාN.QFk නායක3වය එè Fවා¿න3වය අෙ¥*ෂා කර @Òම පැහැjrව දැ*dෙH 

ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo හGදා මැjහ3iමට සහභාfl iම පOA*ෙ¬ප \qෙමQ. ෙකෙF tවද, ;ෙpෂෙය8ම 1980 
ගණ8 වල c (ඇ%ෙªQයාව ව-Aෙaකය dවා ;ය හැ\C) ෙ7 “ජාAක ෙකාN.QFkවාදෙH” ෛශrය වැ~ෙය8ම 

මaද≤ය dව බව ෙහ≥ කරන ලj. ෙමාFකo වr8 මාaෙග/පෙ6ශය* ෙනාලැçනා tව3, ෙකාN.QFk ක∞මය Bළ 

මaදනය ෛනසa^කවම úèටන ලj. 

 1970 ගණ8 අග c, තම8ව èkලa, GෙසාrQ, සහ Fටාr8 අöකරණෙය8 “ෙp´¬ඨ නායකයා” හැhයට 

හදාෙගන A… QෙකාලාC චoෙෂF∏ (Nicolae Ceauşcu) රැෙ7Qයාෙo  අA දැවැ 8ත ආaÙක සහ සමාජ 

අa…දයකට GÆණ ෙදN8 @hෙHය. ;ශාල ;ෙර/ධතා ව-ාපාරය* ඇA ෙවN8 පැවAණ. අෙන* රටවල පැවෙතන 

ලද පOජාත8තbවාc අCó8 සඳහා d අරගල වr8 ව-ාපාරය උ3පාදනය i Açණ ද රැෙ7Qයාෙo ව-ාපාරය 
ශ*Aම3 dෙH ක7කරැව8ෙW සහභාfl3වය QසC. 1977 අෙග/FBෙo c Ö. (Jiu) Nhයාවෙ3 පත%කරැව8 

35,000 * මහා වැඩ වaජනයක ෙයùනහ. çකෙරFk, ගලk@ (Galaţi), ටaෙග/;¬ටා (Târgovişte) සහ පත% 

පOෙ6ශ වල ක7හ% අ%ලා ග3 වැඩ වaජකය8 සහ ෙපළපාr පැවැ3d අය 1980 ^7හානෙH c @hයහ. 1981 
@@රෙH c ෙමාa¶ Nhයාවෙ3 කැරŒ%ල* හටගA. එෙFම අ3 අඩංïවට ගැ≤7, බලා3කාරෙය8 ඉව3 \q7, 

Qවාස අඩF@, පහර c7, ල4 ෙලස රŒ\යා වr8 ෙනරපා දැf7, මාන@ක ෙර/හ% වල රඳවා තැ†ම, නõ, සහ 
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ඝාතන වැQ @යÄ ආකාරවල අසB¶ ත3වය8 පැAර යාම Qසා මaදනය දැ~ සහ මහ3 ෙල@8 ෙයාදා ගැQණ. 
මaදනය ෙකh කා“න ෙල@8 ජයග3 නG3 ;රැ6ධ ප*ෂය Qසැකෙය8ම ය≥ මB ;ය. ෙපළපාr සහ වැඩ 

වaජන නැවත3 1987 c පට8ෙගන උlචතම අවéයකට පැNණ රැෙ7Qයාෙo ෙදවැQ ;ශාලතම නගරය d 

බ•ෙෂාo è ජනúOය කැරŒ%ල* 1988 c ද\8නට ලැç©. ≤Aය සහ ;නය ස7බ8ධෙය8 බලය සමඟ ගැ¶7 
ඉතාම3 පOචëඩ සහ ෙ% හැෙලන ලද ඒවා dහ. මරණ ෙම8ම @ය ගණන* අ3 අඩංïවට ද ගැQණ. 

 රැෙ7Qයාෙo ෙ6ශපාලන @රකරැව8ෙW ùක සදාකාrකව පවA8න* ෙල@8 ෙපQණ. උදාහරණය* 

හැhයට ෙග^. කැ%@. õNෙටüසා ෙW @6éය දැ*;ය හැ\C. ඔÆ කැ%@. úයBමා යැC හැî8;ණ. 1927 c 

උප8 ඔÆ ෛවද- @`ෙව*ව @hය c අ3 අඩංïවට ෙගන úෙට¬h (ඉහA8 ද*වා ඇත) è @රගත කර A®ණ. 
ඔÆ 1964 ද*වා @රගතව @hෙHය. @රෙගC8 එ≥යට එන ඔÆ පැ;6ෙද* ව8නට óරණය කෙ«ය. රැෙ7Qයාö 

ක7කරැව8ෙW QදහF .QයනෙH Qaමාතෘ8 (SLOMR) සමඟ ඔÆ එ*ව කට.B කෙ«ය. නැ වත3 අ3 

අඩංïවට ගැෙනන ඔÆෙW නõව රහෙF ;භාග කරන ලùව 1979 මැC 10 වැQදා “රෙk ආර*ෂාව අනBරට දමන 
ෙල@8 ෙතාරBරැ Æවමාරැ \qම Qසා” වසර දහයකට @රගත කරන ල6ෙ6ය. @රෙගදර j ඔÆ ;h8 ;ට පF 

වතාව* උපවාස කරන ලj. ජාAක ග7බද වැ@ය8ෙW ප*ෂෙH නායකයා ඉෙයා8 òC. (Ion Puiu) තව3 

උදාහරණය* ෙවC. ඔÆ 1947 c වසර ;Fස* සඳහා @ර දæවම* ලැබ 1964 c QදහF කරන ලj. 1987 c ඔÆව 
;රැ6ධ ප*ෂ ව-ාපාර වල සහභාfl iම Qසා නැවත3 @රගත කරන ලj. 

 1987 c පOංශ සඟරාව* වaතමාන රැෙ7Qයාö ෙ6ශපාලන @රකරැව8 \èප ෙදෙන∏ ගැන ලැCFBව* 

ස7පාදනය කරන ලj:  36

• ෆැ̊8¡F බරාබාF (Francise Barabas), ෙරjú≥ ක7හලක හත≥F හැ;{j කාaNකයා, වසර හය* සඳහා 
@රගතව @hC. ටüා8@%ෙoQයාෙව8 එන හංෙW{යාöෙව\, ඔÆෙW සෙහ/දරයා සහ ඔÆ හා ;වාහ ^;ස 

ග3Aය සමඟ ඔÆ පAbකා ෙබදා හැර ඇත. එè හංෙW{යාö භාෂාෙව8 ෙමෙF \යැ;ණ: “සපෙ3රැවා 

[ෙච/ෙස¬∏ෙW පළG වෘ3Aය] භංග ෙoවා! N≤මරැවා භංගෙoවා!” 

• ඉෙයා8 çගා8 (Ion Bugan), 1936 c උප8 ;ùr කාaNකයා 1983 මාaBෙo c çකෙරFk è ඔÆෙW වාහනෙH 

අලවන ලද Fhකa එක* සමඟ {ය පැදiම Qසා වසර දහයකට @රගතව @hC. එè ෙමෙF \යැ;ණ: 

“ගහලෙයQ, අúට ඔබ තව ùරට3 අවශ- නැත.” 

• ඉෙයා8 ïෙසCලා (Ion Guseila), ඉංÖෙ8රැවා 1985 අග c වසර හතරකට @රගත කරන ල6ෙ6 රජෙH නව 

පOධාQෙය* ඉ%ලN8 ඔÆ පAbකා ෙබදා හ{න ලද QසC. 

• ෙග^. නැFටෙසF∏ (Gheorghiu Nastasescu), හැට ;යැA ඉj\q7 ක7කරැවා ආëõ ;ෙර/¿ ෙපOාපගැ8ඩා 

පැAරiම Qසා වසර නවයකට @රගත කර A®ණ. ඔÆ ඒ වන ;ට3 වසර හතර* සමාජවාc ;ෙර/¿ 
ෙපOාපගැ8ඩා සඳහා @රගතව @hෙය\. 1983 c ඔÆ çකෙරFk නගරෙH පලංñයක @ට පOචාරක පAbකා ®මට 

;@කර Açෙë ජනතාවට ඔt8ෙW ෙනාසBටට \යා පා8නට යැC ආරාධනා කරNQ. 

• ;*ටa ෙටා¶ (Victor Totu), ෙග^. පෙව% (Gheorghiu Pavel), සහ Tෙලා{8 oලැ¬ñයාö (Florin Vlascianu), 
@ය%ල8ම 1955 c උපත ලද ක7කරැව8 වසර හත* ෙහ/ අට* @රගතව @hයහ. 1983 අෙග/FB 22 

වැQදා, ජාAක Qවාõ jනයට කr8 jන සවF යාමෙH c ඔt8 ෙච/ෙස¬∏ෙW ෙරÖමය නාk@ හා සසඳන 

ෙච/ෙස¬∏ ;ෙර/¿ ග—ැ*h අîN8 @hය c අ%ලා ෙගන Aç©. 

• ~Nටෘ ඉ.ගා (Dimitru Iuga) 1983 c වසර නවයකට @රගත කර6c ඔÆෙW වයස අtරැù හත≥හ\. 

ෙච/ෙස¬∏ට එෙරèව ෙපළපාr පව3ව8නට ඔÆ තරැණ ú{ස* සං;ධානයට තැ3 \qම සඳහා ඔÆ රŒFi7 

\èපය* පව3වා Aç©. ඔt8 සාමකාfව කට.B කර8නට óරණා3මකව @hයහ. ඔt8ෙග8 හ3 

ෙදෙන* වසර පහකට @රගත කර, 1984 *ෂමාව\8 QදහF කරන ලද tව3, ඉ.ගා QදහF ෙනාiය. 

• QෙකාලාC rෙටා. (Nicolae Litoiu) අtරැù ;@හෙ3 c 1981 c වසර පහෙළාව* සඳහා @රගත කරන ල6ෙ6 

“රාජ- ආර*ෂාවට එෙරèව ∏ම8තbණ \qම” සඳහාC. 1981 ^7හානෙH c ඔÆ ¥ෙලාC¬h (Ploieşti) è 
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ප*ෂෙH තැන* ෙවත රAÿඤාව* ;@කර A®ණ, එෙFම ¥ෙලාC¬h è ඔ7Qයා (Omnia) කෙß උඩ @ට 
පOචාරක පAbකා ®ම ෙහළා A®ණ. ෙ7 @6¿8 ගැන ක≥8 දැනෙගන @ට \@3 ෙනාකළාය \යා ඔÆෙW 

මF@නාව වසර අට* @රගත කරන ලj. 

• ඇhලා ∏8 (Attila Kun) ෛවද-වරයා 1987 ජනවා{ මාසෙH c වසර Bනකට @රගත කරන ල6ෙ6 වධèංසා 
වල c Nය යන ලද ෙ6ශපාලන @රකරැෙව∏ට මරණ සහAකය* Q∏3 \qම පOA*ෙ¬ප කළ බැ;Q. 

• අC ෙබාෙබr (I. Borbely) පනF හැ;{j දaශන මහාචාaයවරයා 1982 c වසර අටකට @රගත කරන ල6ෙ6 

හංෙW{ය8 බ@8 පාතාල òව3පත* පOකාශනය \qම ෙවöෙවQ. 

 මaදනෙH ;;ධාර මkට7 හැම ;ටම, නැෙගනèර සහ බටèර .ෙර/පය අතර සබඳතා, සහ ෙස/;යk 
පOAප3AෙH ෙවනFක7, යනාc ජාත-8තර ෙ6ශපාලන ත3වය සමඟ ඈ& පැවAණ. ෙබ•¬ෙනo @ට ෙගාරබෙචාo 

ද*වා ෙල/කය අAශෙය8 ෙවනF dෙHය, මaදනෙH අC~යෙලාÖය ද එයාකාරෙය8ම ෙවනF ;ය. 1960 ගණ8 

වr8 ප`ව “hෙට/වාc” \යා ෙහ/ “සෙය/QFkවාc” \යා ෙහ/ ජනතාව නõ මඟට ෙගන යන ල6ෙ6 ඉතා 
කලාBර\Q. ෙබාෙහ/ රටව% Bළ අවධානය “අC~යෙලාÖමය ෙපර≥කාq” නැ3න7 ;ෙpෂෙය8ම බටèර සමඟ, 

“;ෙ6ශ රටව% සමඟ ≤A;ෙර/¿ සබඳතා පැවැ3iම” ගැන ෙයාGෙවන ලj. 

 “කාරැ©ක” මaදන රටව% \èපයක සාමාන-ෙය8 ද\8නට ලැ†ම වැ~ෙය8 @6ධ ;ය. ;ෙpෂෙය8ම 
නැෙගනèර ජaමQෙH සහ ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo c අකැමැ3ෙත8ම ú¶වහ% \qම සහ ෙබාෙහ/ ;ට @රගත 

\qම ෙවöවට ෙස/;යk ආකෘAෙH “මාන@ක පOAකාර” ඒවා dහ. ෙරÖම ඇBලත ඇA පOචëඩ3වය ගැන 

බටèර කතාබහ \qම වැ~ෙය8 @6ධ ෙව6c, සමහර ;8jතය8 තම8ෙW කත8දර මහ3 úටප3 සංඛ-ාව* 

අෙල; වන òව3ප3 ෙවතට \ය8නට dහ. වැ~ෙය8 මාධ- අවධානය ලැ†ම Qසා ෙබාෙහ/ ෙරÖමය8, 
රැෙ7Qයාව පවා, තම8ෙW \∞යා කලාපය ගැන නැවත @තා බල8නට පට8 ග3හ. 

 එනG3 ùක óව ̌බැ;8 අõ dවා න7, මaදනය සැබෑ බැ;8 \@ ෙලස\8 අõ ෙනාiය. ඇ%ෙªQයාෙo 

සහ බ%ෙW{යාෙo හැෙර8නට, (ඒවාෙH 1980 ගණ8 @ට Ba\ අය ෙවöෙව8 රŒඳt7 කඳtරැ හැhයට ඒවා 
පැවAණ.) වහ%-ශ´ම කඳtරැ අBරැදහ8 dහ. නG3 ෙ6ශපාලන නõ j^8 jගටම පැවAෙH හංෙW{යාව 

හැෙර8නට ෙ7 අQ3 @යÄ රටව% වල ප{ණාමය සටහ8 තබNQ. @;% සමාජය j.Õ කර8නට කැමැ3ත 

A… අය, Bර8 කර දැNය .B ;රැ6ධ පා*ºක ò6ගලය8, Fවා¿න .Qය8, සහ සැඟi @hN8 ප%r වල 
පැවැ3ම ෙවöෙව8 සහාය ù8 අය, යනාc ජනතාව ෙවත, 1956 ට ෙපර c ෙම8, පOධාන වශෙය8 නõ ;භාග 

ෙගාö ෙක{ණ. පOජා නායකය8ව ද නõ ;භාග වලට ෙගන ^යහ. 1955 මාaB මාසෙH c වසර අට* සඳහා යැC 

@රගත කර, ඊ ළඟ වසෙa c QදහF කරන ලද නැෙගනèර ජaමQෙH ෙප/% ෙමයaකa (Paul Merker); 1962 
අෙ¥O% මාසෙH c වසර හයක @ර දæවම* ලද ෙචෙකාFලැ\යාෙo අභ-8තර කට.B ඇමA රැෙඩා%T බර* 
(Rudolf Barak); G% වතාවට 1956-1961 @රගත කරන ලද, ප`ව නැවත3 1962-1966 @රගත කරන ලද හැම 

;ටම තම මතය ;වාදයට ග3 .ෙගාFලා;යාö පOAගාf Nෙලාව8 CලාF (Miovan Djilas) යනාc8 fට උදාහරණ 

ෙවA. U.S.S.R. ෙවA8 කැ) යන ඇ%ෙªQයාව 1නය සමඟ ෙපළ ගැෙස6c, ෙපාrh®.ෙර/ෙo සාමාÖකාව* d සහ 
ෙස/;යk පා*ºක Qලධා{Qය* d ද r{ ෙබrෙශ/වා (Liri Belishova) සහ ඇ%ෙªQයාö ෙකාN.QFk ප*ෂෙH 

පාලන ෙකාNසෙ7 සභාපA d ෙකාෙකා ට¬ෙකා (Koço Tashko) වැQ අයට ඉතා දැ~ ෙල@8 දæව7 කරන ලj. 

එයාකාරෙය8ම, තව3 Qලධාq8 \èප ෙදෙන∏ සමඟ, 1961 මැC මාසෙH c {යa අ6Nරා% ෙටෙමා ෙසCෙකා 
(Temo Sejko) ෙව~ තබා මරා දමන ලj. 1975 c ඇ%ෙªQයාව ;@8 1නය සමඟ සබඳතාා අ3හැර දැΩ ප`ව, 

එ8වa ෙහා*සා ;@8 ආර*ෂක ඇමA ෙබ\a බ¨∏ (Beqir Balluku) සහ ෙFවක පOධාQයා d ෙපhük õෙම 

(Petrit Dume) ෙදෙදනාව Bර8 කරන ලj. 

 ෙ7 .ගෙH ෙබාෙහ/ ෙ6ශපාලන නõ ;භාග Bළ චර òරැෂ ෙFවය ස7බ8ධ නõවක c හැෙර8නට, මරණ 
දæවම ùලබ ෙල@8 ද\8නට ලැෙබන අතර දæව7 ù8 අවFථා වල c පවා ඒවා \∞යා3මක ෙනාiය. ෙමය 

බ%ෙW{යාö ~Nටාa ෙප8ෙචo (Dimitar Penchev) ස7බ8ධෙය8 සැබෑ ;ය. තව3 සගෙය* ඇBÄව ඔÆ ෙවත 

1961 c මරණ දæවම Qයම dෙH QෙකාලාC ෙපkෙකාTෙW කෘºකාaNක වෘ3óය ප*ෂය නැවත හද8නට 
ග8නා වෑයම ෙවöෙවQ. මරණ දæවම වසර ;Fස* සඳහා න-ාෙ6ශ කරන ලj. ෙපාù *ෂමාව* යටෙ3 1964 

@@රෙH c ඔÆව QදහF කරන ලj. අනBරැව ඔÆට ක7කරැෙව* හැhයට බලා3කාරෙය8 වැඩ ග8නා තැනක 

ෙFවය කර8නට @6ධ ;ණ. ඒ3 ඔÆ අවස8 වතාවට @රෙගදර ද\න ල6ෙද* ෙනාiය. 1967 @ට 1974 ද*වා 
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ඔÆව ය≥3 @රගත කරන ලj. ඒ ≤A ;ෙර/¿ ෙල@8 මාC7 හරහා පැන ය8නට තැ3 \{ම QසC. ඒ පැන 
ය8නට තැ3 කළ වෑයෙ7 c ඔÆෙW NBෙර* Nය ^ෙHය. 1985 c තbFතවාc \∞යා ගැන සැකයට ප3වන 

ෙප8ෙචo ෙබෙල8 jවCෙ8 (Belene Island) @ර කඳtරක තව3 මාස ෙදක* ගත කෙ« ය. ඉ8 අනBරැව 

ෙබාෙබාo ෙඩා% (Bobov Dol) යන ∏ඩා පත% ගමක Qවාස අඩF@ෙH ඔÆව තබන ලj. 

 1956 ෙත* කාලය ද*වා .ගය හා සසඳා බල6c පpචා3-<ෂණ .ගෙH c මaදනය Qසා @6ධ d මරණ 

සහ එè ;8jතය8 සංඛ-ාව පැහැjrවම අõ dහ. 1956 c හංෙW{යාෙo සහ 1968-69 c ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo 

c මරා දමන ලද ඉහත සඳහ8 කළ අය හැෙර8නට, තව3 ෙදB8 @ය ගණන* පමණ* Nය ^යහ. ඔt8 

ෙබාෙහාමය*, @ය%ල8ෙWම එකBව ෙද¡යය* පමණ, Nය යන ල6ෙ6 නැෙගනèර ජaමQෙH මාC7 හරහා සහ 
බar තා¥පෙය8 පැන ය8නට තැ3 කර6cය. 1988 අෙ¥O% 26 වැQදා පOමාණව3 ෛවද- පOAකාර ෙනාලැçÕ 

ෙහC8 ෙචෙකාFෙල/වැ\යාö පOAගාf පෙව% ෙවා8කා (Pavel Wonka) ෙ7 කා ලෙH c Nය ^ය අවසා න 

ෙ6ශපාලන @රකරැවා dෙHය. 

 ;8jතය8 ගණනය අක∞මව3 සහ ù¬කර dව\. මරණ ගණ8 \qෙ7 c සමහර ;ට රහF ෙපා“@ය ;@8 

මරා දමා {ය අනBරැ ෙල@8 අඟවන ලද ඒවා ද ඇBල3 කළ .BC. 1977 c Ö. Nhයාවෙ3 වැඩ වaජනය* 

ෙමෙහයවන ලද රැෙ7Qයාö ඉංÖෙ8රැව8 ෙදෙදෙන∏ෙW @6éය එවැ8න\. වැඩ වaජනෙය8 සA \èපයකට 
ප`ව ඔt8 ෙදෙදනා මරා දැNණ. 

 1956 8 ප` .ගය ගැන අනාගත පaෙHෂණ වල c සමහර ;ට ;8jතය8 වaග අධ-යනය* සහ සාමාන- 

@රකරැෙව* ගැන ෙකh සටහන* ද\8නට ලැෙබö ඇත. මාC7 හරහා ය8නට තැ3 කර6c සහ හGදා 

මැjහ3i7 වල c Nය ^ය අය ෙලස\8 ෙ7 .ගෙH ෙබාෙහ/ ;8jතය8 සැම ;ටම @රෙගදරක ෙනා@h බව අú 
දQG. එෙFම, ෙචෙකාFෙ%වැ\යාö නාට- රචක වැ*ලාo හෙව% (Václav Havel), හංෙW{යාö දාaශQක 

ඉFkවා8 ®ෙබ/ (István Bibo), රැෙ7Qයාö රචක ෙප/% ෙගාමා (Paul Goma), සහ ç6éමය පOජාෙo තව3 

සාමාÖකය8 d දැ~ පO@6éය* ලැ… ;8jතය8 පමණ* ගැන ;ෙpෂෙය8 අවධාරණය ෙයාG \qම3 ෙනාකළ 
.3ත\. ම8ද එ;ට අúට ෙ7 රටව% Bළ Nrයන AF හත≥F ගණනක ජනතාව* අú ෙනාසලකා හ{8ෙනG. 

ෙමè c බෙබ% (Babel) ෙහ/ මැ8ෙඩ%Fට7 (Mandelstam) වැQ සමාජ මkටමක @h \@ෙව∏ 1956 @ට 1989 

ද*වා කාලෙH c ෙව~ තබා මරා දැGෙ8 නැතැC නරැමෙය* ;@8 \ය8නට ඉඩ ඇත. එනG3 සැබැ;8ම 
බ%ෙW{යාö රචක ෙජ/aÖ මාෙකාo 1978 සැ¥තැ7බa මාසෙH c ල8ඩනෙH c ඝාතනය iම, බ%ෙW{යාö රහF 

ඔ3Bකාරෙය∏ෙW වස ෙපd ∏ඩ Bõව\8 මරා දමන ලද @6éය ද*ව8නට හැ\C. තව3 තරැණ ;8jතය8 

@hයා ;ය හැ\C, ඒ අයෙW ∏සලතා j.Õ ව8නට \@දා ඉඩ* ෙනාලැç©. නG3, හැම තැනම, ;ෙpෂෙය8ම 

රැෙ7Qයාෙo, ෙබාෙහ/ @රගත කරන ලද සහ මරා දමන ;8jතය8 dෙH සරල ෙල@8 ijවල @h සාමාන- 
ජනතාවC. ඉAහාසය \@ jෙනක ෙ7 සාමාන- ජනතාවෙW න7 අමතක කර දැNය .B ෙනාෙo. 

 කලාකරැව8 සහ අ¨3ම ;jයකට තම8ෙW අදහF \යාපා8නට සම3 Qaමාණ÷“ ò6ගලය8 ගැන 

ෙකාN.QFk ආඥාදායක3ව QරBරැව ®ෙය8 @h බව @ය%ල8ම ද8නා කාරණය\. 77 ස8නස යැC 
හැî8ෙවන ලද ;රැ6ධ ප*ෂෙH මැQෙෆFෙට/ව ෙවöෙව8 අ3ස8 260 * එකB iම හGෙo 

ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo ෙකාN.QFk නායකය8 1977 Gල c තැAෙගන @hයහ. ඒ3 ෙකාN.QFk ෙරÖම ඊට 

වැ~ෙය8 සැල\ය .B තරමකට ®ය i @hෙH ;@ AF දහF ගණනක ජනතාව පාරට බè6cය. 

 1980 ගණ8 අග ෙව6c, ජනතාව තව ùරට3 මහා <ෂණය ගැන ®ෙය8 ෙනා@hයහ. ඉA8 එයාකාරෙය8 

අවසානෙH @යÄ ආëõ බලයට ෙපාù පහර* පැNෙණන ලj. 

අ`තය abබඳ සංeEණ කළමනාකරණය 

 ùක දශක ගණනාව* òරා පැවAෙH න7, ක∞මය* සහ එè …k සප3B පැළî ඒජ8තවරැ8 ;@8 

ෙගෙනන ලද ùක අමතක කර දම8නට, ෙහ/ ජනතාව ලවා එය අමතක කරව8නට òÄව8 ද? පරාÖත dව8 

ගහලය8 සහ වධකය8 ෙව6c, ඔt8 ගැන කරැණාව8ත සහ ඉව@rව8ත බව\8 ක¶.B කර8නට òÄව8 
ද? පOජාත8තbවාද සහ ≤AෙH qAය úè¶ව8නට අෙය* කැමැ3ෙ3 න7, එè c කr8 @h නායකය8 සහ 
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ඔt8ෙW සහායකය8 ගැන, ;ෙpෂෙය8ම ඔt8ෙW සංඛ-ාව අA මහ3 වöෙH සහ රාජ- යා8තbණය `;ස% 
වöෙH න7, එ;ට ඔt8 ගැන ∏ම* කළ .Bද? 

  මධ-ම සහ ^©ෙකාන jග .ෙර/පෙH නව පOජාත8තbවාදය8 ෙ7 පOpන වලට ú≥Bරැ ෙසාය8නට වෑය7 

ෙගන ඇත. ෙකාN.QFk යා8තbණය ú{@ù \qම, එC8 úOය ජනක ෙනාd මතකය8 නැවත ෙගාඩ ගැ≤ම 
කර8නට tවද, එය දවෙF ෙමෙහය ;ය. ෙ7 ú{@ù \qම ෙකාතර7 òÄ% ෙල@8 කළ .Bද ගැන සහ එයට 

ෙයාදාගත .B ක∞මෙoද ගැන, èටò ෙකාN.QFkවාc8 ෙබාෙහාමය* ද @hන නව නායකය8 අතර එ\ෙනකා 

සමඟ ;රැ6ධ ෙවන මත ගණනාව\. අපරාධ සං;ධාන යැC \යා ෙකාN.QFk ප*ෂ තහන7 කරන, සහ දැනට 

≠වB8 අතර @hන èටò නායකය8 @ය%ල8ම නõ මඟට ෙගන යන—රŒ~ක% ෙමෙහ.7 කැඳවා A®ණ. 
අෙන* අතට, පරණ ෙකාN.QFk පOAප3A @èකරන â6ධකරණ මඟහ{8නට ද මහ3 ෙසC8 කැමැ3ත* 

A®ණ. èටò ෙප/ල8ත අගමැA තදාdF මෙසා;ෙයkF\ (Tadeusz Mazowiecki) ෙහ/ ෙච* සහ Fෙලාවැ* 

ජනරජය වල ජනාéපA d වැ*ලාo හෙව%, ක≥8 පැවA ෙරÖම වල අපරාධ ෙහළා දැ≈ම ෙහ/ අéකාq තනBරැ 
වr8 ඒජ8තවරැ ඉව3 \qම යö නැවත3 ක≥8 පැවA ෙරÖම වල ක∞මෙoද වලට ආප` ú;¡ම* යැC 

සැල∏ෙo නැත. ෙ7 ෙකාN.QFk ;ෙර/¿ පOජාත8තbවාc8ට <Aය පවAන වාතාවරණයක ආëõ \qම උවමනා 

ෙනාiය. ඒකාéකාq ෙරÖම වලට caඝ කාලය* AFෙF ;ෙර/ධය ද*වන ලද හංෙW{යාö රචක ^ෙය/a^ 
ඩාෙලාF (György Dalos), 1990 c ෙමෙF riය: “ú{@ù \q7 සහ ෙශ/ධන, අෙය* එè c “වස8තෙH ෙශ/ධනය” 

යනාc d පද වහර* අFෙF සැඟෙව8නට හැ\i @hයද, පරණ ෙරÖමය යටෙ3 වැඩ කළ අය අතර ගැ%රැ 

ෙල@8 G% බැස ග3 අනාර*ºත හැÍ7 Qaමාණය කළ හැ\C, අúට තවම3 ඒ අයව ඉතා අවශ-යC…<Aය 

;@8 නව “ප*ෂපාó” බවකට ඉඩ පාදා ù8ෙනා3 එ;ට ත3වය පOජාත8තbවාදය යන අදහස ගැන යා8තN8 
ෙහ/ \@3 ස7බ8ධය* ෙනාපවAන ෙලස\8 ඉතා දරැÕ ;ය හැ\C.”  37

 Qදහස ය≥ Fථාúත කර jන \èපය* ය6c, ෙකාN.QFk ෙරÖම වල ≠වB8 අතර @hන සහ Nය^ය, 

Qහඬ සහ පO@6ධ, ;8jතය8 සහAක ෙල@8 හƒනා ග3තt8 වග\ය .B ;මaශන මධ-යෙH @hයහ. 
අ.*A සහගත ෙලස ෙව~ තබා මරා දමන ලද ජනතාව, @රගත කරන ලද, ≠වන මාaග අC8 කරන ලද, 

ප*ෂෙH ෙබාරැ වලට jනපතා පාෙ√ යට3iෙම8 අවමානයට ප3 කරන ලද, යනාc වශෙය8 @යÄ ;;ධ 

වaගවල ;8jතය8 ෙවත අවධානය ෙයාG ෙවන ලj. “අAශයෙද/ä උරැමය” යැC වැ*ලාo හෙව% හƒ8වන 
ල6දට සහ අපරාධ සහ දæව7 ගැන දැ~ අa…ද වලට3 GÆණ ෙද8නට පpචා3 ෙකාN.QFkවාc සමාජයට 

@6ධ dෙHය. ù* ෙoදනාෙo පOධාන සා*ºකරැවා හැhයට ;8jතයාව දැ≈ෙ7 c, ෙ7 ùක Qසා Qපැදෙවන 

අමනාපය සං@ඳiමට ෙහ/ එය තව ùරට3 පOෙය/ජනයට ගැ≤ම සඳහා සමාජය8 ;@8 අQවාaෙය8ම ඔt8ෙW 

නව ෙ6ශපාලන Qලධාq8 ෙවත අායාචනා කළහ. ෙපෟ6ගrක ලාබ උෙදසා ෙ7 ත3වය පOෙය/ජනයට ග3 සමහර 
අය @hයහ. එෙFම අ8ධ ෙලස\8 ඇA ;ය හැ\ ප≥ගැ≤7 වැළැ*iමට උවමනා d අය ද @hයහ. පැ3තකට i 

බලාෙගන @h අය ෙම8ම පOජාත8තbවාදෙH ෙමෙහ.7 ෙය/ජනා කරන අතෙa ù¬ට3වෙH සැබෑ ෙ√B ෙසාය8නට 

සහ මöෂ- ùබලතාවය ගැන ස;ඥාQක d අය ද @hයහ. @යÄ ෙකාN.QFk ෙරÖම Bළ “Qහඬ බÆතරය*” 
@hන ලj. එè හාස-ජනක පැ3ත dෙH වඩා3ම සාමකාf ෙල@8 @h අය, හt%කාරය8ෙW ත3වයට පැN© 

අය, අවසානෙH c  ඩකය8 ෙවöෙව8 වඩා3ම මෘග ප≥ගැ≤7 මහා හ58 කැඳවන ලද අය iමC. 

 එපමණ වසර ගණනාව* Bළ ;ශසනය කරන ලද මතකය8 වr8 ප`ව මෑත අóතය ෙකෙF tවාද ය8න 
පැහැjr \qම ආෙoගා3මක ෙනාවන ෙලස\8 @6ධ iම එතර7 òùමය* ෙනාෙo. වාරණය Ωෙල/3පාටනය d 

ප`ව පOකාශනය මහ3 ෙල@8 පැAර යාම3, ;;ධාකාර මතවාදය8 හට ගැ≤ම3 Fවභාවෙය8ම ද\8නට 

ලැç©. ඉහළ මාධ- අවධානෙය8 .B ú;¡ම, ආෙoගා3මක බව QA හඹා යාම යනාjෙය8 .B මාධ-ෙoදය 

පමණට වැ~ සරල අතකට, කÄ-සහ-`ù දැ*ම\8 .B d, අ8Aෙ7 c, úටරh8 ෙගනැ;3 Fථාúත කරන ලද 
ෙරÖමයකට එෙරèව සට8 කරN8 @h GÄ මහ3 ෙ6ශයම පOAෙර/¿ සට8කාf8 ෙල@8 dවා ය8න හj@ෙHම 

ෙප≤ යෑම ද*වා ඉAහාසය ;8jතය8ට එෙරè ගහලය8 යන ත3වයකට `Ä කරන ලj. ෙ7 \∞යාවrෙH c 

වචන එè @.7 අaථ නැA කරගA. “ජනසංහාරය” යන වහර Æවමාරැ කර ගැQණ: ෙකාN.QFkවාc8 ;@8 
රැෙ7Qයාöව8, ෙච*, සහ අෙන* අය ජනසංහාරයට ල* කරö ලැ†ය; ෙච* ;@8 Fෙලාවැ* ජනසංහාරය 

jය3 කර8නට වෑය7 කෙ«ය. රැෙ7Qයාෙo ජනතාව “රB ෙහාෙලාෙක/Fk” එක* ගැන කතා කර8නට පට8 

ග3හ. බ%ෙW{යාෙo “ආදාහනාගාරය* පමණ* ෙනාමැA d අපOමාණ අt¬;kF” ගැන සfකරණ ïලාW ගැන 
සඳහ8 කරන සාමාන- ක∞මය* බවට ප3;ය. 

 György Dalos, “Liberté sans paroles,” Le monde-liber, no. 6 (December 1990).37
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 මෑත අóතය ගැන ෙමයාකාර පOෙoශය8 දැනටම3 අප*ෂපාත අධ-යනවල අරGණ i ඇත. පpචා3 
ෙකාN.QFk සමාජ Bළ ෙදවැQ ෙල/ක .6ධෙH බලපෑ7 ෙකාතර7 දැ~ ෙල@8 ඇ3දැC \යා එC8 පැහැjrව 

\යා පාC. එè වැ~ෙය8ම පැ3තකට බර රට ෙලස පැවA .ෙගාFෙල/;යාව දැ*;ය හැ\C. එè මෑත කා“න 

.6ධය අaධ ෙල@8 ඊට කr8 වසර පනහකට ෙපර උ3පාදනය කරන ලද ගැ¶7 වල jïව\. එè c ගැ¶7 
ඇ;“ම සඳහා මතක සටහ8 Q8jත ෙල@8 හ`රැවා A®ණ. .6ධෙH ෙසවනැr මැ≈ ෙගා@8 ෙනාA®ණ. 

;ෙpෂෙය8ම නාk@ ජaමQෙH èටò Nතb පාaශවය8 අතර. මාෂ% ෙපෙk8 (Marshal Pétain) රැෙ7Qයාö ෙහ/ 

Fෙලාවැ\යාö dෙH න7, ෙබාෙහ/ ú{ස* ;@8 ඔÆ ෙකාN.QFkවාදෙH ;8jතෙය* හැhයට බාරගö ඇත. 

ඔt8ෙW රටව% වල c කරන ලද ∏{රැ අපරාධ සඳහා .6ධෙය8 ප`ව මරණයට Qයම කර ෙව~ තබා මරා 
දමන ලද රැෙ7Qයාö ආඥාදායක ඇනෙටාෙනF∏ සහ Fෙලාවැ* ජනාéපA ෙමා8¡’8ෙය/ ෙය/ෙස„ hෙස/ යන 

ෙදෙදනා ද එවැQම සැල\%ලට ප3;ය. 

 ෙකාN.QFk ෙරÖම ගැන ඉAහාසය දැ8 දැ~ ෙල@8 ෙ6ශපාල≤යකරණය i ඇත. ;ෙpෂෙය8ම ප*ෂ 
සහ ව-ාපාර ;@8 ඔt8ෙW òරාතනය8 සහ ස7පOදායය8 නැවත හƒනාග8නට වෑය7 කර6c. ෙ7 ෙපා3 එ* 

කaතෘවරෙය* ෙවන ෙප/ල8ත ජාAක අ8ෙ+ පැෙකාoF\ \@3 ®ය* නැAව ෙප/ල8තෙH “@;% .6ධය” ගැන 

කතා කර8ෙ8 එè ස7භවය8 ගැන ෙසiම පෙසකට දමNQ. ඒ3 වාසනාවට ඒ .6ධය වචන වr8 එක* 
පම©. පරණ Nථ-ා සහ òරාවෘ3ත ය≥3 උපත ලබN8 අ¨3 ඒවා බවට හැෙර6c අóතය හ`රැවා ෙගන සහ 

උපකරණය* කරෙගන ඇත. ;8jතය8 සංඛ-ාව ගැන ඇA Nථ-ාව ;ෙpෂ අවධානය* ඉ%ල8න\. පOංශ 

ඉAහාසඥ ෙරාබk ෆෑ̊8*ට අöව, ෙ7 ද3තය පOධාන සංෙ*තය* බවට ප3ෙවC, ග©තමය සත-ය*; එය 

මරණය ගැන සංවාද වලට අéකාරය* සපය8න\, එෙFම එC8 මහා Nය යෑ7 eජ≤ය ®rc7 බවට හරවC. 
ඉA8, නව ජාAක සහ සමාජ Nත-ාව8 ෙසායා පaෙHෂණ කරන අය අතර ;ච*ෂණය ú≥බඳ ;ෙpෂෙය8 

අවධානය ෙයාG කළ .B අවශ-තාවය* ඇත. 

 රටක ෙ6ශපාලන ප{ණාමය ú≥බඳ ගැ%රැ ;මaශනය* සඳහා ඉAහාසෙH ආ8Aක ල*ෂ-ය8 ගැන 
ෙ6ශපාලන අවධාරණෙය8 .B ප{වaතනය* සහාය ෙo යැC \යා 1956 හංෙW{යාö ;¥ලවෙH ඉAහාසය 

ú≥බඳ ඉ8Fhh.k è අධ-*ෂක හංෙW{යාö ජාAක Öෙය/Ö rkවැ8 (György Litván) ෙය/ජනා කර ඇත. එවක 

පැවA ආaÙක ගැටÄ ෙහ/ ෙවන3 ෙවනFක7 වr8 ද*වනවාට වැ~ෙය8 රටකට එè මෑත ඉAහාසය ගැන ඇA 
සබඳතාවය B≥8 පOජාත8තbවාදෙH ;;ධ වaගවල Ωලය8 ú≥බඳ සංවාද වැ~ෙය8 දැනග8නට ලැෙබනවා යැC 

ඔÆ \යා @hC. 

 @යÄ මතකය8 ය7 ùරකට “Qaමාණය” කරන ලද ඒවා ෙවA, එෙFම ෙ7 @6é8 ගැන Qල මතය ද ඊට 

úටA8 ෙනායC. ≤A ස7පාදකය8 සහ óරණ ග8නt8ෙW සභා වr8 අ¨3 ව-වFථා යh8 ùව8ෙ8 ∏මන 
ස7පOාදයය8දැC \යා3, G6දර වල සහ බැං∏ ෙන/k¶ වල jFෙව8ෙ8 කාෙW GÆÕ ද \යා3, සමර8නට 

අවශ- ∏මන ජාAක Qවාõ jනය8 දැC \යා3, ú≥ගැ8;ය .B පද*ක7 ෙමානවාදැC \යා3, සැම{ය .B 

@6¿8 ෙමානවා දැC \යා3, සහ ij, චBරශ´, මහජන Fථාන වලට දැNය .3ෙ3 කාෙW න7 දැC \යා3,—
එෙFම, සැබැ;8ම, පාසැ%වල ඉගැ8;ය .3ෙ3 ∏මන ;ෂය මාලාව*දැC \යා3 ෙත/රා ගö ලබA. 

ෙකාN.QFk .ගෙH iරය8 සහ ;8jතය8 අමතක කළ ෙනාහැ\C. එෙF නGù, ෙබාෙහ/ පpචා3 ෙකාN.QFk 

ෙරÖම ;@8 ඔt8ෙW ඉAහාසය Bළ ෙකාN.QFk .ගය වරහ8 ඇBලත ෙයාද8නට óරණය කර ඇත. ෙමය 
;@වැQ @යවසට අ¨3 ෙදය* ෙනාෙo. රැ@ය8 මතකය ගැන ;ෙpෂෙය8 හදාරන ඉතාr ජාAක ඉAහාසඥ 

ම{යා ෙෆෙරh (Maria Ferretti) ;@8 ෙප8වා c ඇA ප{j: ඉතාr ෆැºFkවාදෙH ෙහා%මන Mමදාන කරö ú©ස 

ඒ හා සමාන පOෙoශය* ෙබෙනෙඩkෙට/ ෙක∞ාස (Benedetto Croce) ;@8 ෙය/ජනා කරන ලj.  වරහ8 ඇBෙ% 38

දැfම හැම;ටම මායාව\. එෙFම ස7eaණ දශකය8 සරල ෙල@8 වළලා අමතක කර දැNය ෙනාහැ\C. ෙ7 
දශකය8 ;@8 ඒ සෑම රටකම òරවැ@ය8 බÆතරයෙW දැ*ම හැඩගසා ඇත. එෙFම එ්වාෙය8 සමාජ සහ 

ආaÙක සංවaධනෙH මාaගය ද óරණය කර ඇත. අප*ෂපාó ;මaශන වෑය7 කර8ෙ8 හැjයාව මනාව 

පැහැjr කර8නටC. එයට ඒ≈ය ò6ගලය8 අතර, කëඩාය7, සමFත ජනතාව අතර Fවයං ;ෙoචන 
ඉAහාසමය ෙල@8 ෙනාමැA (අõව) ද ;භාග කර බැ“ම ඇBල3 ෙවC. එෙFම සාΩèක වග≈ම* ගැන නැවත 

හැq බැ“ම මඟ හ{න ආශාව (ෙරÖමය Qහඬව හඟවන සහාෙය8 .B dව) ගැන ද ;භාග කර බැ“ම ඇBල3 

ෙවC. එෙFම “අöක7පාව ලබා ගැ≤මට තම8 ;8jතය8 යැC හඟවන ජනතාවකෙW” මාන@ක3වය 
පැවóෙම8 @ය%ල ගැන සමFත ජාAයකට සමාව ෙදන ආකාරය3 ;භාග කර බැ“ම @6ධ ෙo. රැෙ7Qයාෙo 

 Maria Ferretti, La memoria mutilata: La Russia ricorda (Mutilated memory: Russia remembers) (Milan: Corbaccio, 1993).38
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“සාΩèක මෘතiරය8iෙ7 වාදය” යන අදහස ඇෙල*සැඩÎා ෙ%Wෙන%-ලැවැFÒ8 (Alexandra Laignel-Lavastine) 
;@8 අධ-යනය කර ඇත. එය හා යන “අèංසක සං≈aණය” සෑම ෙදය*ම ෙවන අෙය∏ෙW වැරŒ6ද* Qසා @6ධ 

ෙවන ෙලස\8 ෙප≤ යෑමට මඟ පාදC. 

 පpචා3 ෙකාN.QFk ෙ6ශය8 Bළ අóතය පාලනය \qම ය8න ෙපාත* තර7 jග අධ-යනය* සඳහා 
උñත, පOමාණව3 ෙල@8 සං≈aණ d මාතෘකාව\. ෙ7 අවFථාෙo c වැ~ෙය8ම සැල\ය .3ෙ3 ඒ සඳහ8 

කරන රටව% අතර ඇA ෙවනFක7 ෙවA. ;ෙpෂෙය8ම රැෙ7Qයාව ග3;ට, පරණ ෙකාN.QFk ෙරÖමෙH 

ú{N 1966 ෙනාවැ7බa පාarෙ78B සහ ජනාéපA මැAවරණ ද*වා බලය සBව @hයහ. එයාකාරම ත3වය* 

කාලය* òරා බ%ෙW{යාෙo ද A®ණ. ඒ3 ඒ රටව% වල tවද, ෙකාN.QFkවාc8 යටෙ3 මaදන ගැන වාaතා 
සටහ8 සෑෙහන පOමාණය* දැනට ඉj{ප3ව පවó. ඒ3 ඒ @යÄ රටවල òරවැ@ය8 ෙකාN.QFk පාලනෙH 

අtරැù ú≥බඳව සෑෙහන තර7 වාaතා සටහ8 පOමාණය* ඔt8ෙW අෙ3 ඇAව @hය ද, ;8jතය8ෙW 

ෙතFතෙ78B දැ8 සාමාන-ය* i පැවAය ද, òරාෙ%ඛන Ωලාශ´ සfප ෙල@8 ;මසා බලන පදනම මත ගැ%රැ 
ඉAහාස අධ-යන තවම3 නැත. සමහර ;ට ෙච* ජනරජය, ෙප/ල8තය සහ හංෙW{යාව එè c ව-ාAෙaක ;ය 

හැ\C. 

 \@ù ෙකාN.QFk ප*ෂය* තවම3 තහන7 කර ෙනාමැA බව ෙමè c ෙප8;ය .3ත\. ෙච* 
ජනරජෙH හැෙර8නට ෙ7 ප*ෂ ඔt8ෙW න7 ෙවනF කරෙගන @hA. ෙච* ජනරජෙH ප*ෂය ඇBලත ජනමත 

;චාරණයක පOAඵලය dෙH නම එෙFම තබා ගැ≤මට óරණය iමC. සෑම තැනකම පාෙ√, වැ~ෙය8ම ö`ù` 

යැC ෙහ≥ d නායකය8 ෙනරපා හැ{ණ. එෙFම නායක3වය ස7eaණ ෙල@8ම අ¨A8 ප3 කර ගැQණ. 

 මaදනයට වග\ව .B අය ගැන නõ Fව%පය* පමණ* පැවැ3ෙවන ලj. වැ~ෙය8ම පO@6ධ නõව 
රැෙ7Qයාෙo පැවැ3;ණ. QෙකාලාC චoෙෂF∏ සහ ඔÆෙW ®{ඳ 1989 ෙදසැ7බa 25 වැQදා ෙව~ තබා මරා 

දමන ල6ෙ6 ෙබාරැ නõව\8 ප`වC. එC8 ප`ව ඒකාéපAයාෙW මළ @රැර ජාAක රෑපවාèQෙය8 ෙප8වන 

ලj. බ%ෙW{යාෙo èටò ප*ෂ මහා ෙ%ක7 ෙටාෙඩාa ºoෙකාT (Todor Zhivkov) 1991 අෙ¥O% මාසෙH c නõ 
මඟට ෙගන ^ය ද, ඉ8ප` QදහF ෙක{ණ. පOA;රැ6ධාභාස ෙල@8 ඔÆ බ%ෙW{යාö ප*ෂ එ“kවාc සට8 

පාඨය* සමඟ ≠ව3ෙව8නට පැහැjr ෙල@8 වඩා3ම අසම3 dවා ;ය: “අú බලය අ%ලාග3ෙ3 ෙ% හැ“ෙමQ, 

අú ෙ% හල8ෙ8 නැAව එය අ3 ෙනාහ{G.” ඇ%ෙªQයාෙo c සමහර ෙකාN.QFk නායකය8ව “මහජන ෙ6පල 
අපහරණය සහ òරවැ@ය8ෙW සාමානා3මතාවය ෙනාතකා \∞යා\qම” සඳහා දæව7 ලැçණහ. එවැQ ෙලස\8 

කට.B කළ අෙය∏ dෙH එ8වa ෙහා*සාෙW ®{ඳC, ඇයට අtරැù එෙකාළහක @ර දæවම* ලැç©. 

ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo ප*ෂ මëඩලෙH සාමාÖකෙය* සහ පOාW නගර සභා ප*ෂ කN¶ෙo පළG ෙ%ක7 d 

NෙරාFලාo Fෙටපැ8 (Miroslav Štěpán) 1991 c වසර ෙදකකට @රගත කරන ල6ෙ6 1989 ෙනාවැ7බa 17 වැQදා 
ෙපළපාr ^ය සΩහය* ෙවත පOචëඩ3වය දැ*iම ෙ√BෙවQ. නැෙගනèර ජaමQෙH èටò නායකය8ට 

එෙරèව නõ ගණනාව* ෙගාö කරන ලj. 1997 අෙග/FB è c අවසාන ෙකාN.QFk නායකයා d ඉෙගා8 

ෙක∞8F (Egon Krenz) ට එෙරèව වඩා3ම මෑතක c පැවැ3ෙවන ලද නõව @ù;ය. ඔÆට වසර හයාමාරක @ර 
දæවම* ó8ù i අනBරැව ඇපැ% ගැ≤ම මත QදහF කරන ලj. 1999 c, ජනරා% ෙවාCෙච* යරැෙස%F\ 

ෙවත ෙච/දනා තවම3 ෙගාö ෙවN8 පවAC. ඒ 1970 ෙදසැ7බa è c ß8F* è වැඩ වaජකය8ෙW මරණ 

ස7බ8ධෙයQ. ඔÆ ආර*ෂක ඇමA ෙල@8 ෙව~ Aය8නට යැC \යා @hෙHය. (1996 c ඔÆ ෙවත ෙගාö කරන 
ලද එන7 1981 ෙදසැ7බa è c මාෂ% ≤Aය පැනiෙ7 ඔÆෙW MNකාව සඳහා ෙච/දනා වලට යරැෙස%F\ට 

ෙප/ල8ත පාarෙ78Bෙo *ෂමාව* පOදානය කරන ලj.) එයාකාරෙය8, 1968 c අéවා¡ හGදා වලට “ආරාධනා” 

කළා යැC පOාW è ෙකාN.QFk නායකය8 \èප ෙදෙන* නõ මඟට ෙගQය8නට වෑයම* පOාW è @6ධ ෙවN8 

පවAC. 

 අපරාධ ස7බ8ධෙය8 ඍπවම සැකයට පාතb d ;;ධ ආර*ෂක ෙFවා වල Qලධාq8 \èප ෙදෙන*ෙW 

නõ ද පpචා3 ෙකාN.QFk .*Aයට ඇBල3 ෙවC. ඒ අතර වඩා3 ∏Bහලය දනවන නõව වöෙH 

ෙප/ල8තෙH ඇඩ7 è.මa (Adam Humer) සහ ආර*ෂක ®.ෙර/ ෙo (Urząd Bezpieczeństwa  -UB) තව3 
Qලධාq8 එකෙළාF ෙදෙන∏ෙW නõවC. 1940 ගණ8 අග සහ 1950 ගණ8 Gල ;රැ6ධ ප*ෂය මaදනය \qෙ7 

අපරාධ සඳහා ඔt8 නõ මඟට ෙගන යö ලැ…හ. එවක c è.මa කaන%වරෙය\. ඔÆ 1954 ද*වා මහජන 

ආර*ෂාව සඳහා d අමාත-ාංශෙH ;මaශන ෙදපාaතෙ78Bෙo උප පOධාQයාව @hෙHය. ෙ7 අපරාධ ෙපාùෙo 
මöෂ-3වයට එෙරè අපරාධ හැhයට ;Fතර ෙක{ණ. වසර ෙදකාහමාර* òරා පැවA නõව අවසානෙH c 1996 

මාaB 8 වැQදා è.මa ෙවත වසර නවයක @ර දæවම* Qයම ;ය. හංෙW{යාෙo çඩෙපFk නගරෙය8 ඊසාන 
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jග d ස%ෙගාටා{යා8 (Salgótarján) නමැA කාaNක ටtමක c 1956 ෙදසැ7බa 8 වැQදා @;% ජනතාව ෙවත 
ෙව~ තැ… අය 1995 ජනවා{ මාසෙH c මöෂ-3වයට එෙරè අපරාධ කරන ල6දt8 හැhයට දæව7 ලැ…හ. ඒ3 

1997 ජනවා{ෙH c හංෙW{යාö `ú{ උසා;ෙH ó8ùව Qෙoදනය කෙ« 1956 ෙනාවැ7බa 4 වැQදාට ප` 

ෙස/;යk හGදා ≤A ;ෙර/¿ ෙල@8 මැjහ3 iම Qසා හංෙW{යාව සහ U.S.S.R. අතර .ද ත3වය* පැවóම 
Qසා ෙ7 අපරාධ .ද අපරාධ හැhයට සැල\ය .B බවC. 

 කr8 ෙස/;යk කඳtර ෙල@8 @h @යÄ රටව% අත{8, රෙk ෙකාN.QFk අóතය කළමනාකරණය 

කර8නට වඩා3ම අöනකරණ පOෙoශය හදාග3ෙ3 ෙච* ජනරජය ;@8 ;ය හැ\C. 1948 ෙපබරවා{ 25 8 

ප`ව අéකාq8 ;@8 රජයට පවරා ග8නා ලද භාëඩ ආප` cම, සහ අ.*A සහගත ෙල@8 දæව7 කරන 
ලද @ය%ල8වම ෙපාùෙo òනරැ3ථාපනය \qම, අQවාaය කරන ≤A අöමත කරග3 එකම රට එය ;ය. 

පOාෙ6Èය සහ jFAb*ක උසා; වr8 1994 c දළ වශෙය8 220,000 ක ජනතාව* òනරැ3ථාපනය \qම එයට 

උදාහරණය\. 1998 c ෙප/ල8තය ද එවැQ ≤Aය* අöමත කරග8නා ෙත* @යÄ අéකරණ සහ ෙපාr@ෙH 
Qලධාq8ෙW ප`®7 ;මසා බලN8 මහජන තනBරැ වලට ප3iම ¡මා කරන “*ෂමාෙව8 ú{@ù iම” යන 

≤Aය* ස7මත කරග3 එකම රට ෙච* ජනරජය ;ය. පරණ ෙරÖමෙH ෙපාrF වාaතා වල සඳහ8 ෙවන 

ෙල@8 ඕනෑම ෙජ-¬ඨ Qලධා{ෙය∏ෙW අóතය ;මසා බල8නට ;වෘත හැ\යාව* පැවóම ඒ ≤Aෙය8 ඉ%ලා 
@hෙHය. එෙFම පරණ ෙරÖමෙH සාමාÖකය8 ෙසායා ය8නට, ෙකාN.QFkවාදෙH අපරාධ ගැන වාaතා කරන 

සහ ;මaශන කරන ®.ෙර/ව*, ඒ සඳහා ;ෙpෂ ප{පාලන ආයතනය* ඇA එකම රට ද ෙච* ජනරජය ;ය. 

ෙච* ජනරජෙH ෙපා“@ෙH ;මaශන ®.ෙර/ෙo අඛ8ඩ අංගය* හැhයට, 1948 @ට 1989 ද*වා කරන ලද 

ඕනෑම ෙකාN.QFk අපරාධ සඳහා ෙතාරBරැ එකB \qමට3 ෙච/දනා ෙගාö \qමට3 ෙ7 ආයතනයට ස7eaණ 
බලය A®ණ. r‰ත සා*º ®.ෙර/ෙo ෙFවකය8 80 * පමණ @hA. එය අéකරණ \∞යාවrෙH ≤Aමය මත 

වලට මැjහ3 ෙවC; සෑම අපරාධය*ම සඳහා එයට නõව* ෙගාö කළ .B ෙවC, ඒ සඳහා අවශ- සා*º එකB 

කර .BC, එ;ට ඒ නõව මහජන අ]ෙච/දන ෙදපාaතෙ78Bවට යැ;ය .BC. 1997 c ;භාග කරන ලද 98 
ෙදනාෙග8 නõ 20 * වලංï යැC සැල\ණ, එC8 5 * උසා;යට පGÕවන ලද අතර එ* අෙය*—රාජ- 

ආර*ෂක ආයතනයක èටò ;මaශකෙය*—වසර පහකට @රගත කරන ලj. 1999 ෙදසැ7බa 29 දා ෙව6c @යÄ 

නõ Qමා කරන ලj. 

 r‰ත සා*º ®.ෙර/ෙo වaතමාන අධ-*ෂකවරයා, වැ*ලාo ෙබ8ඩා (Václav Benda) òÆÕෙව8 

ග©තඥෙය\, 1970 ගණ8 සහ 1980 ගණ8 වල c ;රැ6ධ ප*ෂෙH වැදග3 ච{තය* d අතර ෙහෙතම 

@රබාරෙH වසර හතර* @hන ල6ෙද\. අද ඔÆ \∞FAයාQ පOජාත8තbවාc ෙසෙනk ස]කෙය\. මෑතක c 

පැවැ3d ස7Gඛ සාකlඡාවක c ඔÆ ෙකාN.QFk අපරාධ සහ මöෂ-3වයට එෙරè අපරාධ ගැන ඔÆෙW 
Fථාවරය ෙමෙF පැහැjr කර @hෙHය: 

අෙ¥ ≤Aකරණය Bළ මöෂ-3වයට එෙරè අපරාධ සඳහා කාල ¡මා ව-වFථා අ3හැqම* ඇBළ3, ඒ3 

එය ෙකාN.QFk අපරාධ ෙවöෙව8 ෙයාදාග8න òÄව8ද ය8න ගැන අúට ;pවාසය* නැහැ. 
ෙකාN.QFkවාදෙH @යÄ අපරාධ මöෂ-3වයට එෙරè අපරාධ \යන අපට ඕපපාAකව Qaවචනය 

කර8න බැහැ. ඒ හැෙර8න, කාල ¡මා ව-වFථා Bර8 \qම ගැන අෙ¥ ජාත-8තර Fථාවරය 1974 c 

ෙචෙකාFෙල/වැ\යාව ;@8 අරග3ත, කාල ¡මා ව-වFථාව අ3හැqමට ඒ jනයට ෙපර වැෙටන ෙල@8 
@6ධ d අපරාධ ඇBල3 කර8න òÄව8ද නැ6ද \යන එක ගැන ≤Aමය මතය8 එ\ෙනකට ෙවනF.  39

1991 සහ 1992 c ෙෆඩර% ආëõෙo Qෙය/ජ- අගමැA d පෙව% {චkF\ (Pavel Rychetský), දැ8 ෙච* 

ෙසෙනk සභාෙo ≤A ස7පාදක ෙකාNසෙ7 සභාපA සහ සමාජ පOජාත8තbවාc ෙසෙනk ස]කෙය* ෙවC. 1997 

¤Q මාසෙH ඔÆ අපට ෙමෙF ≈ෙoය: 

ෙච* ජනරජෙH හැෙම/ම ;pවාස කරනවා අúට නõ අවශ-යC \යල, වයසක ú{N8ට දæව7 කර8න 

;තර* ෙනෙමC, ඒ3 @6ධ ෙවlච ෙ6ව% ඔ*ෙකාම එ≥යට අරග8න3, භාවâ6éය* ;jයට. සැබැ;8ම 

ෙබාෙහ/ ෙතාරBරැ දැනටම3 ඔ*ෙකාම එ≥ෙය Aෙය8ෙන, දැනටම3 අú ද8න තරමට වඩා නරක 
බැ;8 වැ~ ෙ6ව% \@ව* අú ෙහායා ග≤; \යල ;pවාස කර8න අමාරැC. ජනසංහාරය, 

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

limitation—those that must be prosecuted within a certain period after the offense is committed—and those without statutory 
limitation.
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මöෂ-3වයට එෙරè අපරාධ, \ය8ෙන සැබැ;8ම කාල ¡මා ව-වFථාව\8 ෙනා.B dව*. ඒ3 
ෙචෙකාFෙල/වැ\යාෙo ෙකාN.QFk අපරාධ එක* ව3 ඒ වaflකරණයට වැෙට8ෙන නැහැ, ඒ වෙWම 

ජනසංහාරය* යැC Qaවචනය ෙව8නට ෙගාඩ* ළ∑8 යන \@ù \∞යාව* ඔ¥ò කර8න අúට \@දාක 

හැ\ෙව8ෙ8 නැහැ. එයට ෙවනF ෙල@8, ජනගහනෙH ;ෙpෂ කëඩාය7 වලට සහ ජනවාa^කය8ට 
එෙරèව ජනසංහාර අපරාධ Qසැකෙය8ම ෙස/;යk .Qයනය ;@8 @ù කරල Aෙයනව, ෙකාසැ*වරැ8ට 

සහ ෙචචන-ාöව8ට වෙW. නG3 ඒ අපරාධ වලට3 සැබැ;8ම දæව7 ෙද8න බැහැ,  ම8ද ඒවා ඒ 

කාලෙH A®lච \@ම ≤Aයකට පැහැjr ෙල@8 ;රැ6ධව කරන ලද ඒවා ෙනාෙo. 

 කාල ¡මා ව-වFථා, සා*ºකරැව8 නැAකම, ඔ¥ò කළ ෙනාහැ\යාව වැQ ෙ√B Qසා, ෙ7 උදාහරණ, ඒවා 
ෙබාෙහාමය* ෙසායාගත හැ\C, අනම- ෙල@8 ද*ව8ෙ8 අපරාධ ගණනාව* සඳහා දæව7 ෙනාලැෙබන ලද 

බව ෙප8වන QගමනයC. ෙකාN.QFkවාදය ®ඳ වැ¶ණ ප`ව, .*Aය නැවත3 ;ධායක බලෙය8 Fවා¿න 

dෙHය. එෙFම එC8 ඊQයා ÷¬ට රටව% ෙවත ෙගෟරවය අ3;ය .BC යන @6ධා8තය සහ එයට කාල ¡මා 
ව-වFථාව8 è @6ධා8තය සහ \@ù ≤Aයකට eaවකාq බලපෑ7 කර8නට ෙනාහැ\C ය8න ඇBල3ෙව8ෙ8 

යැC ද තහtරැ කරන ලj. ෙකෙF tවද, සමහර රටව% ඔt8ෙW ≤Aකරණය සමහර අපරාධ වලට නõ පැව{ය 

හැ\ ෙF ෙවනF කරෙගන ඇත. ෙප/ල8තය ;@8 èkලaෙW අපරාධ ;මaශනය කරන පOධාන ෙකාNසම සහ 
‘ජාAක මතකය සඳහා ඉ8Fhh.k’ ගැන d 1984 අෙ¥O% ≤Aය ෙවöවට 1991 අෙ¥O% 4 ≤Aය ෙගෙනන ලj. නව 

≤Aය ;@8 ෆැºFkවාc වaflකරණයටම ෙකාN.QFkවාදය ද ඇBල3 කර, “1956 ෙදසැ7බa 31 වැQදාට ක≥8 

.ගය Bළ c ෙකාN.QFkවාc අéකාq8 ;@8 උ3පාදනය කරන ලද ෙහ/ පව3වාෙගන යන ලද ජනතාව ෙහ/ 

කëඩාය7 ෙහ/ ඒ≈ය ò6ගලය8ට එෙරè ඕනෑම පOහාරය*,”  යöෙව8 Fටාr8වාc අපරාධ ගැන සංක%පය 40

Qaවචනය කර Aෙª. ෙමවැQ අපරාධ කාල ¡මා ව-වFථාවට යටතට භාජනය ෙනාෙo. 1995 c දëඩ ≤A 

සංග—හෙH කාල ¡මා ව-වFථා ස7බ8ධ වග8A ෙවනF කරන ලj, එC8 1989 ෙදසැ7බa 31 වැQදාට ෙපර 

@6ධ කරන ලද, @;% Qදහසට එෙරè කරන වඩා3ම බලව3 අපරාධ, වසර Aහක කාලය* ඇBලත c නõ 
මඟට ඉj{ප3 කරත හැ\යාවට 1990 ජනවා{ 1 වැQදා @ට හැ\වන ෙF ඉඩ පාදා ෙදන ල6ෙ6ය. ෙච* 

ජනරජෙH “ෙකාN.QFk ෙරÖමෙH ≤A ;ෙර/¿ Fවභාවය සහ එයට පOAෙර/ධය,” යන ≤Aය* 1993 c අöමත 

කරග8නා ලj. එC8 “ෙ6ශපාල≤ය” යැC ;Fතර කළ හැ\ ෙල@8 1948 සහ 1989 අතර කාලෙH කරන ලද 
අපරාධ සඳහා කාල ¡මා ව-වFථාව caඝ කරන ල6ෙ6ය. 

 අóතය හා කට.B \qම ඉතාම3 සං≈aණ කaතව-ය\. නG3 ෙපෟ6ගrක සටහන\8 ෙ7 ෙකාටස 

අවස8 \qමට මම කැමැAC. මෙW මතය අöව, වරදකරැව8ට දæව7 cම හැ\ ඉ*ම©8 සහ `ù` 

ආකාරෙය8 @6ධ ෙනාiය. මෙW වෑය7 ද ඇBÄව සහ ෙබාෙහ/ ෙදෙන∏ෙW වෑය7 වr8, උදාහරණය* හැhයට 
ෙචෙකාFෙල/වැ\යාව, “ජාAක අපගරැ3වය” වැQ \@ù නව අපරාධ වaflකරණය* හƒ8වා ෙද8නට අසම3ව 

@hC. එයට ෙදවැQ ෙල/ක .6ධෙය8 ප`ව අප පOංශෙH c කළා ෙල@8 “ජාAක අවමානය” සහ අCó8 ඉව3 

\qම වැQ ෙ6ව% වr8 දæව7 කළ හැ\C. අෙන* අතට, ජaමාöව8 ;@8 Fටා@ òරාෙ%ඛනාගාර කැමA 
ඕනෑම òරවැ@ෙය∏ට භා;තා කරත හැ\ ෙල@8 ;වෘත \qම Qa<ත සහ ෙහාඳ óරණය* ෙල@8 ෙප≤ යC. 

එC8 වග≈ම ගැන හැÍම* වැ~ කරC. එC8 ඔÆෙW ෙහ/ ඇයෙW “නõව” ගැන වග≈ම බාරග8නට @යÄ 

ෙදනාටම ආරාධනා කරö ලබC: ඔෙª සැNයා ෙතාරBරැ සපයන ල6ෙද* dවා, දැ8 ඔබ එය ද8නවා…ඔබ 
ෙමාක*ද ඒ ගැන කර8ෙ8?  

 ∏ම* @6ධ tවද, Bවාල ස≤පෙව8නට සෑෙහන කාලය* යා;. 

 Dziennik ustaw Rzeczypospolitej (Law Digest of the Polish Republic), no. 45 (Warsaw, 29 May 1991).40
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IV ආ"යාෙ& ෙකා()*+,වාදය: ප12අධ5ාපනය සහ   
 ස9ලඝාතනය  අතරමැද    

 ෙඡAB-DE මාFෙගාHB සහ IෙයF JKෙලා, 

හැ#$%ම 

 )ෙරAපෙL ෙකා()*+,වාදෙයB ආ"යාෙ& ෙකා()*+,වාදය ලMෂණ ෙදකQB ෙවන+ වන බව ෙපBවS. 

උVරැ ෙකාJයාව හැෙරBනට, ෙබාෙහA ෙරYම E"B ඔ[Bෙ\ම වෑයම V^B දැ_ ජා2කවාa +වරෑපෙයB )V 

+වාbන ෙcශපාලන කeමයB Ifgවා ගැhම එf පළkවැBනS. (ලාඕ+ ෙn අ2B අFධ ව5ා2ෙFකයM ෙවoෙL 
එය Eය,නාමය මත යැෙපන *සS.) 

 ෙn ‘ෙකා()*+,වාදෙL කr ෙපාත' Hයන කාලෙL a ෙn "යr ෙරYම තවමt බලෙL "uම, කාnෙබAජෙL 

ද තරමM vරකට, ෙදවැBනS. ඒ *සා අත5ාවශ5 xරාෙyඛන Eවෘතව 2|ෙB ෙපාy ෙපා, සමෙL කාnෙබAජය 

ගැන පමණM }ෙLය, (තවමt බලෙL "~න Q"v ෙරYමයM ගැන ෙමා+ක& Ifටන ෙකා(BටFB xරාෙyඛන 

වල අBතFගත නැත.)  එෙ+ [වt, ෙn ෙරYම සහ ඒවාෙL අ�තය ගැන අෙÄ දැoම සෑෙහන තරමකට වැ_ Å 1

ඇත. ÑනෙL, Eය,නාමෙL, ලාඕ+, සහ කාnෙබAජය Vළ MෙÖතÜ පFෙLෂණ Qáම දැB සාෙÄMෂව පහà අතර 

ඒවාෙL a âVහලය දනවන 9ලාශä දැB ලැã ඇත: *ල මාධ5ය (EEධ බටfර 9ලාශä වHB ලැෙබන Ñන 

ෙF_ෙයA Eකාශන ඇVලtව), ප1ාෙcåය xවtපt, ෙරYම වල fටx නායකයBෙ\ මතක සටහB, Iටරටට පැන 
çය සරණාගතයB Hé ෙත+තෙnBV, සහ රටවy ඇVලත a එකV කරන ලද වාèක වාFතා, අභ5Bතර 

ෙcශපාලන ෙëV *සා, දැB කාnෙබAජෙL වැ"යBව ෙපාy ෙපා, )ගය ගFහාවට ලM Qáම íJගැBÅ ඇත, 

එෙ+ම ÑoBට සං+කෘ2ක EÄලවෙL î2ය ෙහ^ දැïම íJගැBÅ ඇත. ෙකෙ+ නkv, ෙn ෙතAරාගt ෙල"B 
Eවෘත කරන ලද HIෙyඛන වHB අරැම ප12ඵල හටෙගන 2ෙó. උදාහරණයM වශෙයB, පMෂ නායකයB අතර 

"cධ }වා යැS "2ය හැQ Q"v EවාදයM ෙවත ප1ෙ&ශ වBනට අIට හැQයාවM නැත; සභාප2 මාඕෙ\ 

*Fෙcôත අoප1ාÄ2කයා } මාෂy HB බාෙයA (Marshal Lin Biao) 1971 a (ය çෙL ෙකෙ+දැS සහ ඇSදැS Qයා 

අIට තවමt Q"v අදහසM නැත; එෙ+ම සං+කෘ2ක EÄලවය Vළ මාඕෙ\ අරkú âමM }වාදැS Qයාt 
තවමt ඉතා අûරහ+ ෙලසQB පව2S. 1950 ගණB වල ÑනෙL සහ Eය,නාමෙL "cධ } °cධකරණ ගැන ද 

 ඇෙමJකB සnපාදකයාෙ\ සටහන: ෙමය ෙමා+ක& xරාෙyඛනාගාර තtවය ගැන සාවද5 E+තරයQ. ෙමා+ක& වල 1

xරාෙyඛනාගාර අ¢ම වශෙයB VනM ෙහA 1992 "ට Eවෘතව ඇත—මෑත ඉ2හාසෙL වාFතා සටහB ගබඩා Qáම සහ 
අධ5යනය සඳහා } රැ"යාo ෙMBßය (RTsKhIDNI), සමාකා®න වාFතා සටහB ගබඩා Qáම සඳහා ෙMBßය (TsKhSD), සහ 
Eෙcශ අමාත5ාංශ xරාෙyඛනාගාරය—එf ෙදවැ* ෙලAක )cධෙයB පà නැෙගනfර ආ"යාo රටවy සමඟ පැව2 ෙසAEය, 
සබඳතා ගැන Eශාල එකVවM ඇත. ෙn xරාෙyඛනාගාර සඳහා IE™ෙn අවසර ලබාගැhම (Eෙ´ෂෙයBම TskhSD) 
ෙබාෙහA Eට ගැටr සහගත [වt, අගනා HයQයැEH මහt රාôයM එf පව�. ජනා¨ප2 xරාෙyඛනාගාරය සහ Eෙcශ 
|c¨මය අංශ xරාෙyඛනාගාරය වැ* ප1ධාන xරාෙyඛනාගාර ගණනාවM Q"දා Eවෘත }ෙL නැ2 බව සැබෑ [වt, ඒවා 
ෙනාමැ2යාව *සා අෙÄ පFෙLෂකයBට සමහර ෙකෟVකාගාර වල Eවෘත (සහ අFධ ෙල"B Eවෘත) ෙල"B පව2න 
තවvරටt රහස5 ෙල"B ෙනාසලකන HයැEH ෙනාසලකා හැáමට ෙëVවM නැත.
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දැoම ඉතා අyප ෙල"B පව2S. එෙ+ම සමහර Eට අIට ෙ´äÖඨ ඉíJ Inම (Great Leap  Forward) ගැන 
ඇtෙt ද ඊටt වඩා අyප දැoමQ. බටfර ÑනෙL මහා Eශාල ෙල"B Ifටන ලද මරණ කඳ[රැ ගැන දැoම 

නැtතටම නැ2 තරn ෙවS. ෙමෙතM දQන ලද ෙල"B, ෙකා()*+, කාඩFවරැBට අt } ඉරණම සහ මFදන 

වලa වධfංසාවට පt } EcවVB ගැන ඇ2 දැoම සාමාන5 xරවැ"යBට  අt} ඉරණම ගැන ඇ2 දැoමට 

වැ_ෙයB පව�. දැ_ මතවාa ෙකා()*+, කeමෙL අවසාන අ,ටාලයM ෙමB "~න උVරැ ෙකාJයාව, තවමt 
krම*Bම පාෙë Iට+තර ෙලAකයට වැ™ පව�. එෙ+ම ඉතා මෑතM ෙවනVරැ Q"ෙවM ඒ රට හැරදා යBනට 

Q"දා සමt }ෙL නැත. 

 ෙn "යr ෙëV *සා, පහත සඳහB "යr E+තර *සැකෙයBම දළ වශෙයB දැMෙවන ඒවා පමණM වන 

අතර සමහර දtත සමෙÄMෂණෙයB ඉතාමt වැ_S. නkt ඈත ෙපරíග ෙකා()*+,වාදෙL අරkú සහ 
උපකeම පැහැíHවම ෙපh යන ෙල"B පව�. 
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21  #නය: රා)*යට ,ය -.ඝ පා ගමන  1

	 	 ෙඡ#$-&' මා*ෙග#,$ 

අපට එෙර2 අ'ග3 හ5දාව පරාජය කළ ප<ව, අ>ට එෙර2 අ' ෙනාග3 හ@ර$ තවම3 BCD ඇත, 

අෙF මරණය ෙතH ඔJ$ අප හා සට$ කරD ඇත. අ> MB 'ෙටක ඔJ$ෙN ශHPය අවතHෙQරැ කළ 

S@ ෙනාෙT. UVWතවම ගැටXව ගැන ඒ ආකාරෙය$ අ> 2@ෙT නැ3න[, බරපතළම ] වැර^_ද අ> 

'B$ කරD ලබa. 

1949 මා*@ මාසෙe fන ෙකාgSUQh පHෂෙe හ3වැU ෙකාංගkසෙe මධmම කgnව මාඕ ෙQ@ං (Mao Zedong) 
'ධානය කෙr එෙලBU.  2

 ෙකාgSUQh fනෙe ම*දන යD සරලවම ෙස#'යh ‘ෙලාu සෙහ#දරයාෙN’ පwPප3P අDකරණයHද? 
සමහර පැPව,$ බල_y >z@ර නැත ය$නa. එෙQ Jව3, 1980 ගණ$ 5} කාලය ෙතH Qටා,$ෙN ඡායාරෑපය 

තවම3 ෙබa�ං නගරෙe සෑම තැනකම පාෙÄ දM$නට ලැÅණ.  fන ෙකාgSUQh පHෂය ඇ@ළත B_ධ ] 3

මරා$Pක É_ධකරණ ඉතා Öලබ ]හ, එෙQම රහQ ෙපාÜBය සාෙFHෂව රහෙQ කටS@ කළහ. ෙකෙQ න5Ö 
ය$’අ$ (Yan’an) 2 Uෙය#�තවරැ$ෙN (maquis)  සහ ඔJ$ෙN රහQ ෙපාÜBෙe නායකයා, කැ$N ෙෂ$N (Kang 
Sheng) 1940 ගණ$ Bට ඔáෙN මරණය B_ධ ෙවන 1975 දHවා Uර$තරෙය$ ප<Åෙ[ BCg$ බලපෑ[ කරන 
ලä.  ඒ3 අෙනH පැP ව,$ බල_y >z@ර සහPකෙය$ම ඔT ය$නa. අෙයH B'} S_ධයH බැහැර කරD 4

ලැãව3, ෙර�මය මහා 'ශාල මරණ සංඛmාවකට වගMව S@a. ඇQතෙ[$@ ඉතාම3 සමෙපHෂණ ෙලB$ හදා 

Pãණ ද, ෙකාgSUQh Mçයාවල ඍè පwPඵලයH හැCයට g,යන 6 Bට g,යන 10 H දHවා ජනතාවH, Bය 
දහQ ගණනක Cෙබh ජාPකය$ ද ඇ@Xව, gය íය බව පැහැä,a. එයට අමතරව, ඔJ$ෙN ì'තෙe y*ඝ 

කාලයH “පwP'Fලñයවාy$” g,යන දස ගණU$ Bරබ$ධනාගාර ප_ධPය ඇ@ළත ෙගවන ලä. ඒවාෙe ඇ@ළත 

y සමහර 'ට g,යන 20 H gය íයා 'ය හැMa. Bතා ෙනාබලා න[ කරන ලද “ෙVòôඨ ඉäõ >[ම” කාලෙe y
—1959-1961 අJරැÖ @ළ y g,යන 20 ක Bට g,යන 43 H දHවා සංඛmාවH gය යන ලදැa ඇQතෙ[$@ ෙT—

ඒ gය යන ලද 'Qමය ජනක සංඛmාව ද 5X එක@වට ඇ@ළ3 කළ S@a. ඒ BයX '$äතය$ මාඕ ෙQ@ං යන 

එක gUෙසuෙN ෙනාමඟ íය වmාපෘP සහ තම$ වැර^_දH කළා ය$න >zග$නට අකමැP සාපරාü 

5ර†°කෙම$ හටග3 සාගතෙe ඵල'පාකය$ ]හ. Cෙබh 2 ජනසංහාරෙe පõමාණය äහා බැ&ෙවා3 නැවත3 
>z@ර ඔT ය$න ෙවa; “ෙල#කෙe >යැB 5Öෙ$” වාසය කළ අයෙග$ Bයයට 10 Bට 20 දHවා සංඛmාවH fන 

අ£වාසෙe ඍè පwPඵලයH හැCයට gය íයහ. 1989 §U මාසෙe y, සමහර 'ට 1,000 H gය íය, Cයෑනෙම$ 

ච@රශòෙe ඝාතනය ගැන ඩ$N HෂT>$N (Deng Xiaoping) දැH] අවmාජ 'මPය, වරදH >zග3තාය ය$න 
පැහැä,ව ෙප$වන ල_ද, සංස$දනා3මක ෙලB$ මෑත ඉPහාස fනෙe B_ü$වල පõමාණය හා සසඳන 'ට 

5XමU$ම ෙනාවැදග3 සංඛmාවH යැa ෙප® යa. ෙ[ ඝාතන Uසා දැ© ෙQ ෙ} හලන B'} S_ධයක ÖH™ත 

ඵල'පාක B_ධ ]වා යැa අෙයuට MBෙQ3 ත*ක කළ ෙනාහැM ෙව$ෙ$ S_ධය සැබැ'$ම එතර[ 'ෙVෂ 

ෙල#කයට fන ර^ඳJ[ කඳJරැ වල Åයuරැ ත3වය$ ෙහzකරන ලද (1997 ඔHෙත#බ* 9 වැUදා gය íය) ෙඡ#$ පැQuවා,U (Jean 
Pasqualini) ෙවත ෙ[ පõ´ෙ¨දය >zගැ$ෙවa.

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

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

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

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

 See Roger Flight and Rémi Kauffer, The Chinese Secret Service (1927-1987), trans. Christine Donougher (London: Headline, 1989).4
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ෙලසM$ පwච†ඩ ෙනාñම3, ෙර�මය Q≠ර ෙලසM$ 1950 ෙව_y බලය අ}ලාෙගන PÆම Uසා3ය. එෙQම ෙමය 
ෙපාÖෙT ෙ} ව,$ නැහැJØ ඉPහාසයH äí$ äගට යාම යැa Mයා3 ත*ක කර$නට අෙයuට ෙනාහැMa. 

එa$ ප< සාගතයH ෙහ# ෙවන3 වmසන හට ෙනාග3 ජපD$ෙN අ£වාසය පැ3තකට දැ5ෙවා3, ෙ[ හා සමාන 

පõමාණයM$ B_ධ ] අ5 අ5ෙT මරා දැ∞[ හා සමාන ]වH ෙසායා ග$නට අෙයuට දහනම වැU BයවෙQ 
ෙතවැU කා*@ව තර[ අ±තයකට ය$නට B_ධ ෙT. එෙQම fනෙe නාටmමය QවභාවයM$ B_ü$ äග හැරැණා 

Jව3, මාඕවාy අපරාධ ෙලB$ <ප≥Hෂාකා≥ව සහ කçමාD¥ලව සැල<[ කරන ලද ෙහ# ෙපාÖෙT භා'තා කරන 

ල_දා ]වකට සංස$දනය කරත හැM MBවH ඒ කාලෙe y ෙනාñය. 

 fන ෙකාgSUQhවාදෙe 'ම*ශනයH M≥ම අPශa$ම වැදග3ය. 1949 Bට, ර@ ෙකා©ය යටෙ3 
ìව3වන BයX ජනතාවෙග$ @ෙන$ ෙදකකට ආස$න සංඛmාවH ෙබa�ං ෙර�මය 'B$ ආ†° කර ඇත. 

1991 y ෙස#'යh SUයනය අවසානෙe y කඩා වැµෙම$ ප<ව සහ නැෙගන2ර Sෙර#පය ෙකාgSUQhවාදය 

අ3හැර දැ5වාට ප<ව, ඒ ද3තය දහෙයH නවයH තර[ වැ© ]ෙeය. “සැබෑ ෙකාgSUQhවාදයට” uමH 
ෙව$ෙ$දැa ය$න දැ$ ෙකාgSUQh fනෙe ව*ධනය මත රඳා පවPන බව ඉP$ ඒ Uසා ඉතා පැහැä,a. 

මාHQවාä-ෙලU$වාy$ට ෙබa�ං යD ෙදවැU ෙර#මයH වැU තැනHව PÅණ. 1960 y fන-ෙස#'යh කැ∂ෙම$ 

ප<ව එය තව3 'වෘත ෙලB$ පැවPණ. න53 සැබැ'$ම එෙQ පැවPෙe 1935-1947 y යා$’අ$ 2 UදහQ 
කලාප ආර[භෙe Bට 'y*ඝ පා ගමන’ (Long March) B_ධ  ]වාට ප<වa. ඔJ$ෙN ශHPය එක5@ කරගD 

>∏ස ෙකාõයාDව$, ජපD$, සහ 'යhනා[ ෙකාgSUQhවාy$ පවා fනයට පළා íයහ. fන ෙකාgSUQh 

පHෂයට කz$ M[ ඉ} <$ෙN ෙර�මය >2nවා Pãණ3, එ2 පැවැ3මට ෙස#'යh අ£වාසයට ණය ෙග'ය 

S@ ]ව3, එ2 ä' ගලවා ගැ®මට ඔJ$ ෙකාõය$ S_ධෙe y මැäහ3 ] fන “QෙT´ඡා” හ5දාෙT g,යන 1 
කට වැ© >õසකට ණය ෙග'ය S@a. උ@රැ ෙකාõයාෙT ම*දන ඉතා ස∞ප ෙලB$ Qටා,$ ආකෘPය මත 

පදන[ 'ය. න53 >ෙයා$යැ$N 2 පwñණයා මාඕවාදෙය$ ග$නා ල_ද, එa$ ප<ව යා$’අ$ fන 

ෙකාgSUQhවාදය සමඟ සමාන ñෙ[ y දM$නට ලැෙබ$ෙ$ පHෂ මතය ගැන අදහසH ෙනාව ෙපාÖ මතය 
ගැන අදහසM. එන[ සමQත ජනගහනය ව*∫කරණයට සහ සට$කා∞ කර$නට ග3 මහ3 වෑයමa. එ2 

තා*Mක ඵල'පාකය ]ෙe සමාජ පාලන කçමෙTදයH හැCයට Q≠ර කාÜන අධmාපනය තරෙe ඉ}ලා Bµමa. 

M[ 'B$ මාඕෙN වද$ නැවත ඉäõප3 කෙr ෙමෙQය,  “වැඩකරන ජනතාවෙN අa±$ Mçයාකා≥ ෙලB$ 
ආරHෂා M≥මට කçමෙTදයH ෙගන ඒම ෙපාÖ මතයa, ඔJ$ට අධmාපනය ලබා yම සහ පwPඅධmාපනය ලබා yම 

@z$ පHෂෙe අර5ණ ෙවDෙව$ ඔJ$ එHකා< M≥ම, ඔJ$ෙN ශHPය ගැන 'Vවාසය තබාගැ®ම, එෙQම 

'Fලñය ක*තවmය$ සඳහා ඔJ$ව ෙයාදවා ගැ®ම.”  5

 ඊට3 වැ©ෙය$ පැහැä,ව ෙපෙන$ෙ$ 1949 $ ප<ව >2nවන ලද ආBයාD ෙකාgSUQhවාy ෙර�ම ෙවත 
fනෙe බලපෑම PÆමa. 1950 Bට ìUවා í'<ම BÖ ] 1954 දHවා 'ෙයh g$ (Việt Minh) 2 හ5දා භටය$ 

සහ පõපාලකය$ ΩáØව fන උපෙ_ශකය$ ෙවP$ BÖ ] බව, ෙබa�ං ෙවත íය 'යhනා[ නායක ෙහාවා$N 

වැ$ ෙහාආ$ (Hoang Van  Hoan) ,æ මතක සටහ$ ෙහzදරT කරa, එෙQම 1965 Bට 1970 දHවා දHවා 
ෙබa�ං ව,$ ෙසා}දාÖව$ 30,000 H පමණ දuණ හා සට$ වä$නට උ@රැ 'ෙයhනා[ හ5දාවට උදT කර 

Pෙø.  äෙය$ Åෙය$ ¿ (Điện Biên Phủ) 2 ජයගkා2කයා ] ජනරා} ෙවා අ$ෙය$ සැF (Vo Nguyen Giap) 1964 6

y වකçකාරෙය$ fනෙe සහාය >zග3ෙ3ය: “1950 $ ප<ව, fන ජයගkහණෙය$ අන@රැව, අෙF හ5දාව සහ 
අෙF ජනතාව fන ජනතාවෙN UදහQ හ5දාෙව$ වCනා පාඩ[ M2පයH ඉෙගන ග3තා. මාඕ ෙQ@ංෙN හ5දා 

W$තනය අDව අ> අපට උග$වා ග3ත. අෙF හ5දාවට පõණත ෙව$නට සහ අෙF අDකçgක ජයගkහණ සඳහා 

වැදග3 සාධකය ]ෙe එයa.”  එවක y ක[කරැ  පHෂය (Worker’s Party) යැa හැ¬$ෙවන ලද 'යhනා[ 7

ෙකාgSUQh පHෂය, 1951 y ඔJ$ෙN වmවQථාෙT ෙමෙQ සඳහ$ කර PÅණ: “'ෙයhනා[ 'Fලවෙe 
යථා*ථය$ට අDව හැඩ ගසන ලද මාHQ, ඒ$ග}Q, ෙලU$, සහ Qටා,$ෙN නmායය$, එ2 W$තනෙe 

නmාaක පදනම හැCයට හƒනා ගැෙනන අතර, එෙQම එ2 BයX කටS@ සඳහා මඟ ෙප$වන ≈[බක ∆Wය 

ෙලස ද සැලෙH.”  "ෙපාÖ මතය” සහ පwPඅධmාපනය ගැන අදහස 'ෙයhනා[ ෙ_ශපාලන කçමය මධmයෙe තබD 8

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

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

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

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

 Ibid., p. 119.8
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ලැÆය. “වැඩ කරන 'ලාසය පwPසංQකරණය” (cheng feng), යා$’අ$ 2 y නෙව#3පාදනය කරන ල_ද, W$ áආ$ 

(chinh huan) ෙලස 'ෙයhනා[ බසට පõව*තනය කරD ලැබ, එa$ 1950 ගණ$ මැද y BÖ ] දරැØ É_ධකරණ 

SHP සගහත කරන ලä.  1975-1979 කාලෙe y ඛම* රෑ» යටෙ3 කා[ෙබ#ජය ද ෙබa�ං ව,$ බලව3 සහායH 9

ලබාෙගන මාඕ 'B$ කර$නට අසම3 ]ව ඉäõයට ෙගන ය$නට වෑය[ කළහ. එන[ ‘ෙVòôඨ ඉäõ >[ම” යන 

<'ෙV… අදහස යz Mçයා3මක M≥මa. මාඕ ෙලB$, ෙ[ BයX ෙර�ම ඔJ$ෙN හ5දා පwභව ව,$ දැ© ෙQ 

හැඩ ගැ  Pãන (ජපD$ට එෙර2ව සට$ වැÖනා යැa ෙබාෙහ# 'ට M[ Ωරසාර[ ෙදාඩන ලද Jව3 උ@රැ 

ෙකාõයාෙT එය අ°ෙව$ දM$නට ලැÅණ.) අතර එa$ Uසැකවම සමාජය Q≠ර කාÜන ෙලB$ හ5දාකරණය 
M≥ම B_ධ 'ය. 

ප3ච5ඩ7වෙ: ස<ප3දායය>? 

 ඔáෙN ì'ත කාලය @ළ, මාඕ ෙQ@ං ෙකාරත[ බලව3 ]වාදැa Mයෙතා3 ෙබාෙහ# 'ට ඔáව හැ¬$ෙවන 

ල_ෙ_ ර@ එ[පwෙද#රැවා (Red Emperor) Mයාa. අනාවැM Mයත ෙනාහැ M ඔáෙN හැäයාව, ඔáෙN ෙරෟÃ 

මම3වය, ඔá BÖ කළ _ෙTෂ සහගත g®මැරැ[, සහ අවසානය දHවාම ඔá ෙගවන ලද අනාචාර ì'තය ගැන 
දැ$ දැන ග$නට ලැÆ ඇP ෙතාර@රැ අDව, (පැර∏ fනෙe) මධmකාÜන රාජmෙe (Middle Kingdom) 2 

2@වHකාර පාලකෙයH හා ඔáව සමාන M≥ම ඉතාම3 පහ<ෙව$ කළ හැMa.  එන53 ඔá සමQත 10

ප_ධPයකට බහාÕ පwච†ඩ3වය අපට fනෙය$ හ5වන ෙවන3 MBÖ ජාPක ස[පwදායM$ ] පwච†ඩ3වය$ 

අP මහ3 ෙලසM$ ඉHමවා ය$නM. 

 අෙනH ෙබාෙහ# රටව} @ළ y ෙම$ම, fනෙe ද මහා ෙ} හැÜ[ B_ධ ] Sගය$ PÅණ. ඒවා 

ෙබාෙහාමයH ආගgක ෙනාස$<$තාවය$ ෙහ# නැ3න[ පරQපර 'ෙර#ü අa©යෙලා�මය ගැn[ ප<Å[ ñෙම$ 

හටග3 ත3වය$ ]හ. ෙකා$ŒSBයාDවාදය සහ ටාඕවාදය යන ෙVòôඨ fන ස[පwදායය$ ෙදක ෙව$ කර 
ෙප$ව$ෙ$ ඒවාෙe නmාaක ෙවනQක[ වලට වඩා ෙකා$ŒSBයQෙN සමාජය සහ 'චාරœÜ3වය ගැන 

අවධානය3, ටාඕවාදෙe මහා පwව*ධකෙයH ] ලාඕ h∆ (Lao Tsu) ෙN ඒ–ය Ω_ගලයා ගැන සහ ච*යාෙT 

අ'චා≥ පැPකඩ ගැන3 අතර ඇP ගැn[ ෙවP. f$D 'B$ සාමානmෙය$ ෙ[ ස[පwදායය$ ෙදෙH ය[ 
gශòණයH හදා ගUP. ෙකා$ŒSBයාDවාදෙe අhටාල වලට—උග3 සහ ආ†°වට—දැවැ$ත පහර äය3 කරg$, 

සමහර 'ට අ*—දකා≥ අවQථා වල y,  උරැමය$ අ2g ] සහ අතරමංව BCන අය අතෙ* ටාඕවාy$ 5Öනට 

එP. ෙගñ íය ශතක @ළ, ෙල#ක 'නාශකා≥ ත3වය$ ගැන අනාවැM Uසා, සහ ගැලJ[කාරෙයu ගැන 'Vවාස 

කරන Uකාය$ Uසා උ3පාදනය ] කැර, ගණනාවට පහත ඒවා ද ඇ@ළ3 ෙT: 184 y කහ ජටා (Yellow 
Turbans) ගැnම; 515 y ෆාM$ (Faqing) 2 ෛම±‘ah (Maitreyist) කැර^}ල; 1120 y ෆැ $ ලා (Fang La) 2 

මැUWය$ (Manichean) අරගලය; 1351 y <Ö ෙනX[ (White Lotus); සහ 1813 y fන ෂ’ෙ*ඛන ලබාගැ®මට 

ෙයෙදන සාමා$තර ෙ*ඛා @නH ස2ත රෑපය-ට÷aගkෑ[-අට (Eight Trigrams).  ටාඕවාදය සහ ජන>wය ãÖ දහම 11

සාරාංශ කරg$, පරණ ෙල#කෙe 'Vව සමාජ කැළ◊ම සහ 'නාශෙe y ගලවා ග$නට හැMයාව ඇP 

ෙනාවැරyම එන, yFPම3 අනාගත ෛම±‘ ãÖ$ෙN >zරැව ෙබාෙහ# 'ට ෙයාදා ගUg$ ෙ[ වmාපාර ව,$ ෙබදන 

ලද ප∏'ඩය ෙබාෙහ# 'ට එMෙනකට ෙබෙහ'$ සමාන ]හ. ෙත#රා ග$නා ලද ශò_ධාව$තය$ අ}පය ෙ[ 
ගැලJ[කාර අනාවැMය 5Ö$ ප3 කරD සඳහා උදT කළ S@ ]හ. තම$ෙN පJෙ} සබඳතා ඇ@Xව, BයX 

පවPන සබඳතාවය$ කඩා දැgය S@ 'ය. 515 වසෙ* ෙවa (Wei) රජ පර[පරාෙT Ωරාවෘ3තය$ට අDව, 
“>යවරැ$, Ω@$, සෙහ#දරය$ එMෙනකා කJරැ$දැa ෙනාද3හ.”  12

 තම$ෙN පJ} ස[බ$ධෙය$ පවPන වග–[ සඳහා ඇP ෙගෟරවය අDව fනෙe ආචාර ධ*මය 
ෙබෙහ'$ පදන[ ෙවa. Uකාය 'B$ ෙවන3 පJලH හැyම @z$ ඒ–ය Ω_ගලයා යන අදහස @ර$ කර 

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

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

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

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

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

 Ibid., p. 101.12
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දැෙමa. පරෙලාව y අපායට වැµමට3 ෙමෙලාව y පwච†ඩ මරණයකට 5áණ yමට3 ෙස< gUQ පwජාව Uයම 
ෙවP. සමහර 'ට, 402 වසෙ* y B_ධ ] ෙලB$, Uලධා≥$ව කෑ, කපන ලä, එ2 y ඔJ$ෙN භා*යාව$ සහ 

දරැව$ ඔJ$ව අDභව M≥ම පwPHෙôප කරන ලද ෙහා3, ඔJ$ව ද කෑ, කපන ලä. 1120 වසෙ* සÿලඝාතනය 

Uසැකෙය$ම g,යන ගණනක ජනතාවH 5áණ Ö$නM. BයXම අගැS[ අU3 පැ3තට හැර'ය හැM ]හ: 
1130 UෙTදනයකට අDව, “gU<$ ඝාතනය M≥ම යD ධ*මය (dharma) Mçයා3මක M≥මa.” මරා දැ∞[, QŸw@ව 

5දවා හõන Uසා, සාDක[>ත MçයාවH බවට ප3ෙT. ෙසාරකම සමානා3මතාවෙe අර5ණ ඉn කරa, 

Bයä'නසා ගැ®ම යD පwා*ථ®ය ස@ටM; මරණය නරක වන තරමට, එ2 'පාකය අගෙය$ වැ©ෙT. දහනව 

වැU BයවෙQ වග$PයH අDව, “ෙසg$ ෙසg$ ෙපP ගැ ම Uසා අ3වන මරණෙය$ අෙයu තද ර@ පැහැP 

ෙල#⁄වට යන [äවmෙල#කයට ඇ@}වන] වරම තහJරැ ෙකෙරa.”  ෙ[ අනාගතෙe y ෙද'ය$වහ$ෙQ ෙN 13

ෙමෙලාව පහළ ñම3 සමඟ යහපත උදාෙවනවා යැa 'Vවාසය$2 කෲර3වය සහ ෙ[ BයවෙQ ආBයාD 

'Fලවය$ අතර දැHෙ[ සමහර ලHෂmය$ සංස$දනය ෙනාකර Bµම Öôකර ]වM. ඒ3 එය ෙදවැ$ෙන2 ගP 

ලHෂණ සංඛmාවH පැහැä, කර$නට උදT ෙනාෙT. න53 එa$ සමහර අවQථාවල y ඔJ$ äDෙT ඇa Mයා3, 
එෙQම ඔJ$ අතෙ* පැවP පwච†ඩ3වය 5,$ ඉතාම3 සාමානm සහ ස[මත ෙලB$ ෙප® íෙe ම$ද යැa 

Mයා3 පැහැä, කර$නට උදT ෙවa. 

 සමාජ ආරHෂක කçමෙTද ෙකෙQ න5Ö මහ3 ෙලසM$ බලව3 'ය. සමාජය කලා@රM$ පමණH කරදර 
වලට 5áණ පෑෙT ම$දැa ය$න ඒ සාධකෙය$ පැහැä, කරa. මධmකාÜන සහ ã_£ 'චාරමය Sගය$ 2 y 

පැg∏ Sෙර#Ÿයය$ සෑම 'ටම පැර∏ අ£රාජmෙe රජයන ලද ඉමහ3 සාමය ගැන ΩÖමයට ප3 ]හ. >Cසරබද 

උග$වන ලද Uල ධ*මය ] ෙකා$ŒSBයාDවාදය, රාජ–යය$ෙN ÿ,ක ස_⁄ණය යහසාධක බව යැa Mයා, 

පJ} un[භය මත ෙ_ශෙe ආකෘPය ෙගාඩ නැfiෙTය. අනාäම3 කාලයක Bට මDෂm ì'තයට අගයH ෙදන 
ලද මාD…ය B_ධා$ත ගැන කාලවmPකçමයක අවදානමH නැPව ෙම2 y අෙයuට කතා කළ හැMa. BයවQ 'B 

එකකට ආස$න අ£රාජm පාලනෙe ÿ,ක ÿලාශò ලHෂmය$ ] W$තකය$ෙN දායාදය$ 'මස_y, අ>ට fන 

දා*ශUක මා ± (Mo Ti) (479 පමණ - Mç. fl. 381) ෙව$කර දැH'ය හැMa. කලහයකට 5ල Ωරන S_ධ ඔá 
ෙමෙQ ෙහළා දැ–ය: “සරල g®මැරැමH අපරාධයH යැa සලක$ෙ$ න[, ඒ3 ෙවන3 රටකට පහර ෙදන බá 

g®මැරැ[ ෙහාඳ MçයාවH යැa Mයා සලක$ෙ$ න[, එ'ට එතැන යහප3 සහ Öôට අතර පwමාණව3 

'ශදභාවයH ඇතැa Mයා අප ෙකෙQ Mය$ෙ$ද?”  Sද කලාව (The Art of War) යන <පතල කෘPෙe, (Mç. fl. 500 14

y පමණ ,යන ලද), ස$ ∆ (Sun Tzu) ෙමෙQ දHවa: “S_ධය í$නH වැUය; අ' අ3 හõ$ෙ$ නැP ජනතාව 

ඔJ$ෙN අ' ව,$ gය යD ඇත.” අෙයH ආ*≠ක ෙÄ@ Uසා සට$ කළ S@a, හැM තර[ ඉHම∏$ සහ 
කා*යHෂම ෙලB$: “MBම රටකට y*ඝ S_ධයM$ ලාබයH අ3]ෙe නැත: සට$ 100 M$ ජයගkහණ 100 H 

ය$න සරල ෙලB$ම අ‡ත ෙවP. ඔáෙN හ@ර$ පරාජය M≥ෙ[ සමෙතH යD ඔJ$ ඔáෙN හ@ර$ සැබෑ 

ෙව$නට කz$ ජයගkහණය කර$ෙනM.” අෙයu තම ශHPය ඉPõ කර ගැ®ම අතmවශmයa, න53 හ@රා 
ස[fl*ණෙය$ම @ර$ කර දම$නට අෙයH තම$ට ඉඩäය ෙනාS@a: “හ@රා අ}ලා ගැ®ම ඔá 'නාශ කර 

දැ∞මට වඩා ෙබෙහ'$ ෙහාඳa: g®මැරැ[ äõග$ව$න එපා.” එය සමහර 'ට ආචාර ධා*gක පදයකට වඩා 

අවQථාවාy සැලM,ම3 ñමH 'ය හැMa: සÿල ඝාතන සහ ෙඝ#ර වධ2ංසා _ෙTෂය ඇP කර, එa$ කරMයා 
ගත ෙනාහැM ත3වෙe ජවයH හ@රාට පාදා ෙදa, එa$ සමහර 'ට ඔáට ත3වය ඔáෙN වාBයට හරවා 

ග$නට ඉඩ පාදා ෙදD හැMෙවa. එය ෙකෙQ Jව3, ජයගkා2කයාට, “ෙහාඳම පwPප3Pය ෙ_ශයH ස[fl*ණ 

ෙලB$ ෙනාකැ∂ PÅයy අ}ලා ගැ®මa: එය 'නාශ කර S3ෙ3 ෙවන3 MBම ෙත#රා ගැ®මH නැP ] කල 

පම∏.”  15

 අU3 Bය}ලටම වැ©ෙය$ ෙකා$ŒSBය$වාදෙය$ 'Qතර ෙකෙරන, මහා fන සා[පwදායෙe සාමානm 

'චාරය එයාකාර ෙවa: ආචාර ධ*ම ÿලධ*ම ලබා ගැෙන$ෙ$ අD‡Pක දැHමH ෙවP$ ෙනාව, සමාජමය 

<සංගමෙe පwාෙය#íක දැHම අDවa. ඔJ$ෙN ඵලදායක3වෙe එක ෙÄ@වH සැබැ'$ම ෙමයa. ෙකා$ŒSBයQ 
සහ ස$ ∆ ෙදෙදනාෙN සමකාÜනය$ ] ®P ස[පාදකය$ 'B$ ෙවනQ “පwාෙය#íක” පwෙTශයH ෙගෙනන ලä. 

එa$ ගමm ]ෙe රජය 'B$ එ2 ස*වබලධා≥3වය තහJරැ කරග$ෙ$ සමාජය ·ෂණයට ප3 M≥ෙම$ 

Mයාa. Mç. fl. ෙතවැU BයවෙQ ෙකCකාÜන ] W$ (Qin) රජ පර[ප රාෙT –*P ම3 පැෙe y Jව3, ෙ[ 

 Ibid., pp. 105, 106.13

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

 Ibid., pp. 103, 108, 105.15
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පwෙTශෙe ÿ,ක අසා*ථක3වය Hෂණෙය$ පැහැä, 'ය. අPමහ3 ෙලB$ එක රජ පාලනයM$ තව3 
පාලනයH ෙවනQ Jවද, එවැU 2@මතෙe පාලන M≥[ එ$න එ$නම අසාමානmය බවට ප3 ]හ. 'ෙVෂෙය$ම 

උ@රැ ෙසා$N (Song) රජ පර[පාරෙව$ (960-1127) ප<ව. අපචා≥ Uලධා≥$ට ෙපා Ö ද‚වමH ]ෙe >nවහ} 

බවට y*ඝ පා ගමනM, එ2 y HෂමාවH පwදානය ñම සහ ආපá ඒම ඉව3 ෙනා]ෙeය. 654 y ටැ$N (Tang) රජ 
පර[පරාව 'B$ ඉතාම3 මාD…ය ] ද†ඩ ®P සංගkහය හදන ල_ෙ_ය. ඒ–ය Ω_ගලයාෙN අ„මතය$ සහ 

ඔJ$ දHවන ලද ප<තැ'}ල ද සැලM}ලට ගැUණ. එෙQම කැර^}ලH ස[බ$ධෙය$ පJෙ} අයට ද වග–ම 

2gවන අදහස ÿෙල#3පාටනය කර දැgණ. මරණ ද‚වමට 5}ෙවන Mçයා කලාප ඉතාම3 y*ඝ සහ සං–*ණ 

ෙවන ලä. සමහර ෙඝ#ර ද‚ව[ 5XමU$ම ÿෙල#3පාටනය කළහ, එෙQම ඇපෑ} >zෙව3 Qථා>ත කරන ලä.  16

 ෙමයාකාරෙය$ රාජm පwච†ඩ3වය  gත සහ පාලනයM$ පැවPණ. පõපාලකය$ සහ සා2තmධරය$ 460 

H පණ >C$ g2ද$ කළ, BයX ස[භවm සා2තm Ω´චා දැÿ (එය ගැන සඳහ$ කළ ඕනෑම අෙයuට මරණ 

ද‚වම Ö$), අ°ම වශෙය$ වංශව@$ 20,000 H මරණයට ෙහ# >ටමං M≥මට ±$Ö කළ, සහ මහා පwාකාරය 
(Great Wall) ඉä M≥ෙ[ y ලHෂ හාර ප$Bයයක ජනතාවH මරා දමන ලද, ඔJ$ෙN පwථම එ[පwෙද#රැවා ], (W$ 

… (Qin Shi) (Mç. fl. 221-210) ෙN හැäයාව ගැන fන ඉPහාසඥය$ සැම 'ටම සංත‘ාසයට ප3 ]හ. ෙ[ 

එ[පwෙද#රැවාව පැහැä, ෙලB$ ආකෘPයH කරග3ෙ3 මාඕ 'BU. හ$ (Han) රාජ–ය පර[පරාෙT (Mç. fl. 206 - 
Mç. ව. 220) ආගමනය සමÂ$ ෙකා$ŒSBයාDවාදය නැවත3 ඉäõයට ඇ'3 අ£රාජmය @ළ නැවත MB කාලයක 

y එවැU පwජා ŸඩනයH ෙහ# එවැU ෙ} හලන සÿලඝාතන අ3ÖnෙT නැත. ®Pය දැ© 'ය, SHPය ක*කශ 'ය, 

න53 (අවාසනාව$ත ෙලB$ Uර$තරව B_ධ ]) කැර,කාර අවQථා සහ 'ෙ_œය ආකçමණ හැෙර$නට, පැර∏ 

ෙල#කෙe ෙවන3 ෙබාෙහ# ෙ_ශ වලට වඩා නැ3න[ මධmකාÜන සහ Êතන Sෙර#පයට වඩා, එ2 y gUQ 
ì'තය ඉතා පwෙTස[ සහගත ]ෙeය. 

 සාමකා∞ ෙසා$N රජ පර[පරාව යටෙ3 ද, ෙදාෙළාQවැU BයවෙQ y අපරාධ 300 ගණනH සඳහා මරණ 

ද†ඩනය Uයම ] බව සැබෑවM. ඒ3 ඒ හැම ±$ÖවHම එ[පwෙද#රැවා 'B$ම 'මසා බලා යz3 අDමත කළ 
S@ ] B_ධා$තයH අDව Mçයා3මක ]වM. ෙබාෙහ# 'ට S_ධ äí$ äගට ඇy íෙe Bය දහQ ගණනකට 

ඔJ$ෙN ì'ත අ2gෙවන තර[ කාලයH Ωරා 'ය. එෙQම ඇP ] වසංගත, සාගත, සහ පwවාහන ප_ධP කඩා 

වැµම, සහ කහ ගඟ උ@රා යාෙම$ ඇP ] ගංව@ර Uසා ඒ කාලය$ 2 y මරණ ද3ත UතැP$ම ඉහළ 
íෙeය. තa>$N (Taiping) කැර^}ල සහ එ2 ම*දනයට g,යන 20 සහ g,යන 100 H අතර මරණ වගMව 

S@a. 1850 y g,යන 410 H ] fනෙe ජනගහනය, 1873 y g,යන 350 H දHවා අ° 'ය.  ඒ3 'Fලවයට 17

ස[බ$ධ ñම Uසා උවමනාෙව$ම මරා දමන ල_ෙ_ යැa Mව හැMවDෙe g,යන 1 H පමණ, එන[ gය íය 

අයෙග$ uඩා ෙකාටසH පමණH 'ය හැMa.  ෙකෙQ Jවද ඒ කාලය <'ෙV… ෙල B$ කරදරකා≥ SගයH 18

]ෙeය. කැර, ගණනාවH BÖ ]හ. බට2ර අ£රාජmවාy$ නැවත නැවත3 පහර Ö$හ. එෙQම උගk ද≥Ãතාවෙය$ 

ìව3 ] ජනගහනය @ළ බලාෙපාෙරා3@ <$ñ[ වැ© ව*ධනය ]හ. ෙකාgSUQh 'Fලñයවාy$ට කz$ ] 

පර[පරා ෙදකH, @නH, ෙහ# හතරH ඇP දැ© ]ෙe ඉP$ ෙමවැU ස$ද*භයක y ය. fන ඉPහාසෙe MBදා 
ෙනා' 'රෑ පwච†ඩ3ව මhටමH සහ සමාජ පõහාUයH සඳහා áරැ ව$නට එa$ ඔJ$ව ∆දාන[ කරD 

ලැÆය. 

 මාඕවාදය 'B$ ප@රැවා හõ$ෙ$ uමHදැa Mයා, uමන පõමාණෙය$ ෙහ# uමන ආකාරෙය$ ෙTදැa 
Mයා, BයවෙQ පwථම භාගෙe y පවා MBÖ අන@රැ ඇඟñමH BÖ ෙනාñය. එතර[ u}ම3 බවM$ ෙතාර ] 

1911 'Fලවෙය$ ප< වසර දහසය @ළ මරණ සංඛmාව එ$න එ$නම වැ© ]ෙe ⁄ෙවාg$ඩා$N 

(Kuomingtang) ෙර�මය 'B$ අ*ධ Qථාවරතා වයH පනව$නට ෙපරa. 'Fලවෙe උØ<[ ත3වයH පැවP 

නැ$�$ (Nanjing) වල ආඥාදායක Sආ$ Á-කාa (Yuan Shih-kai) 'B$ 1913 §, Bට 1914 §U දHවා හාර ප$ 
දහසක ජනතාවH මරා දම$නට Uෙය#ග කෙrය.  1925 §U මාසෙe y ශògක ෙපළපා,යකට සහභා∫ ] පනQ 19

ෙදෙදෙනuව ⁄ආ$Ë (Guangzhou) ෙපාÜBය 'B$ මරා දමන ලä. 1926 මැa මාසෙe y ෙබa�ං 2 y සාමකා∞ 

ජප$ 'ෙර#ü ෙපළපා,යH පැවැ3 ] B<$ හතzQ හතH මරා දමන ලä. නව ෙර�මෙe සහ Wයැ$N කa-ෙෂH 

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

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

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

 Marie-Claire Bergère, Lucien Bianco, and Jürgen Domes, eds., La Chine au XXe siècle, 2 vols. (Paris: Fayard, 1989, 1990), 1:125.19
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(Chiang Kai-shek) 2, සහ පõQථා®ය රහQ සමාජ වල පwධා®$ එක@ෙව$ හැෙදන ස$ධානයM$ 1927 අෙFw} 
සහ මැa වල y නැෙගන2ර ෙවන3 'ශාල නගරවල දහQ ගණU$ ෙකාgSUQhවාy$ව මරා දමන ලä. ෙ[ මරා 

දැ∞[ වල ෙඝ#ර Qවභාවය ගැන අ$ෙÈ  මැ}ෙර# (André Malraux) 'B$ ඔáෙN “gUQ ත3වය” (The Human 
Condition) 2 B2 කරa, සමහර මරණ B_ධ ]ෙe  Ö[õය ෙබා aෙ} රැ  ඇ@ළතa. ජාPකවාy$ සහ 

ෙකාgSUQhවාy$ අතර හටග3 B'} S_ධෙe පළ5 B_ü$ අතර 1934-35 ‘y*ඝ පා ගමන’ y හැෙර$නට 

ෙවන3 ඊට වඩා මහා සÿලඝාතනයH B_ධ ] බවH ෙපෙන$නට නැත. 1937 Bට 1945 දHවා කාලෙe 

අ£වාසෙe BC ජපD$ fනෙe 'ශාල ෙකාටසH @ළ දහQ ගණනH Åයකරැ අපරාධ BÖ කළහ. 

 ෙ[ B_ü$ වලට වැ©ෙය$ g®මැරැ[ B_ධ ෙව$ෙ$ 1900, 1920-21, සහ 1928-1930  රෙh ඉෙඩ#ර 

අවදානg$ S@ උ@රැ සහ වයඹ äග පැPවල හටග3 සාගත වල y ය. 1920-21 y සාගතය 500,000 ක 

ජනතාවH ද, 1928-1930 y සාගතය g,යන 2 3 g,යන 3 3 අතර ජනතාවකෙN ද මරණයට ෙÄ@ ]හ.  20

1920-21 සාගතය තව3 දරැØ ]ෙe B'} S_ධෙe ඵල'පාකයH හැCයට පwවාහන ප_ධPය අව2ර ñ PÆම 

Uසa. ෙමය සÿල ඝාතනයH යැa 'Qතර කරත හැM උවමනාෙව$ම කරන ල_දH යැa අෙයuට Mය$නට 

Öôකරa. ඒ3 ෙහනා$ (Henan) ගැන එෙQ Mය$නට ෙනාහැMa. ෙහනා$ 2 1942-43 y g,යන 2 3 g,යන 3 
3 අතර ජනතාවH, එ2 ජනගහනෙය$ Bයයට 5 H uසí$න Uසා gය íයහ. එෙQම g®මQ අDභවය ගැන 

B_ü$ ද වා*තා 'ය. අQවැ$න 'නාශ ñ íය3, ෙචා$NM$ (Chongqing) 2 මධmම ආ†°ව බÖ අ° M≥ම 

පwPHෙôප කෙrය. එ2 පwPඵලයH වශෙය$ ආ†°ව 'B$ ග[බද වැBය$ Uපදවන ලද BයX බ° අ}ලා 

ග$නා ලä. සට$ ෙපර5ණට ස∞පව Bµම3 තව3 ෙÄ@වH ]ෙeය. හ5දා ෙමෙහS[ වලට සහාය සඳහා, 
උදාහරණයH හැCයට ප<ව Uôඵල යැa ඔFΩ ] Mෙල#∞ට* 500 H äග Sධ ටැංM වලට ඉäõයට යා ෙනාහැM 

ෙලB$ අග} හාර$නට ග[බද වැBය$ව බලා3කාරෙය$ හ5දාවට බඳවා ගැUණ.  ෙම2 y S_ධ ය 'B$ 21

ෙÄ@වH ඉäõප3 කර Pãණා යැa Mව හැM Jවද, ෙමය, ‘ෙVòôඨ ඉäõ >[ම’ වැU ප<ව දM$නට ලැෙබන මහා 
වැරä ±රණ ගැන කz$ ෙහ#°වාවM. ග[බද වැBය$ 'B$ දHවන ලද අපwසාදය ඉමහ3 ]ෙeය. 

 ගණU$ වඩා3ම වැ© ], සහ සමQතයH ෙලB$ ගැෙන_y වඩා3ම ෙඝ#ර ] ඝාතන Uහඬව B_ධ ] අතර 

සටහ$ ඉPõ කෙr එෙහම3 ෙලසMU. පwධාන නගර මධmQථාන ව,$ ඉතා ඈත, fනෙe ග[මාන මහා 
සාගරෙe ÖFප@$ ÖFප@$ අතර ඇP ] ගැn[  ඊට ඇ@ළ3 ෙවa. ෙකා}ලකෑෙම$, හäBෙe කඩා පැන 

ෙසාරක[ කරg$, ¥ට ජාවාර[ කරg$, සහ පwාණ ඇපකරැව$ ෙලස පැහැරෙගන යg$, සමහර 'ෙටක ක}, 

හැCයට සං'ධානය ෙවg$, රQPයාÖ ක†ඩාය[ ගණනය කළ ෙනාහැM සංඛmාවH UදහෙQ සැõසරන ලදහ. 

පwPෙර#ධය දHවන ලද නැ3න[ UදහQ M≥ම සඳහා කFප[ ෙනාෙගවන ලද ඕනෑම ෙකෙනuව ඔJ$ මරා 
දැÿහ. එවැU අෙයHව අ}ලා ග$නට සම3 Jවෙහා3 ඔáව මරා දම$නට 5X ග[මානයම එක@ ]හ. සට$ 

වැä මං පහරන අයට වඩා නරක ෙසා}දාÖව$ට 5áණ ෙද$නට සමහර 'ට ග[බද වැBය$ට B_ධ ]හ. 1932 y 

¿�$ (Fujian) 2 ෙප3සමM$ ®Pය සහ 'නය සඳහා ] BයX හ5දා ඉව3 කරග$න යැa උ_යාචනය කෙrය, 
“එ'ට අ>ට සට$ කර$න ෙව$ෙ$ මං පහරන අය එHක 'තරa.”  1931 y එම පwා$තෙe y ම ෙක#පා'ôට ] 22

ග[බද වැBය$ පõQථා®ය ජනගහනය ෙකා}ලකන ලද සහ Q±‘ Ìෂණෙe ෙයෙදන ලද ෙසා}දාÖව$ 2,500 ක 

ක},යM$ බáතරයHව @ර$ කර දමන ලä. පළාෙ3 රණකා∞ QවාgෙයH ෙවDෙව$ ෙQවය කරන ලද 
“ෙසා}දාÖ - මං පහර$න$” 50,000 ක ක†ඩායමHව 1926 y මරා දමන ල_දා යැa Mයැෙව$ෙ$ ‘ර@ 

ෙහ,” (Red Lances) රහQ සමාජය නg$ ෙප® BC áනා$ ව,$ බට2ර පැ3ෙ3 '∆ ග[බද වැBය$ 

ක†ඩායමM. ඒ පwෙ_ශෙeම ජපD$ 'B$ 1944 y ඔJ$ෙN පwහාර පට$ ගU_y, ක,$ ඝාතක හ5දා B2 ] 

පළා3වා $ ජපD$ව හඹා ෙගාQ, ඔJ$ෙග$ සමහර අයව පණ>C$ වළදමන ලදැa MයැෙT.  එෙQ Jව3 fන 23

ෙසා}දාÖව$ ඔJ$ෙN ඝාතකය$ෙග$ ෙවනQ ]ෙe ද නැත. හ5දාවට බලා3කාරෙය$ බඳවා ග3 

අවාසනාව$තය$ සහ Åෙය$ තැPෙගන BC ඔJ$ සරල ග[බද වැBය$ ] අතර ඇෙමõක$ ජනරා} 

ෙවෙඩමය* (Wedemeyer) දHවන පõä, ගංව@රH ෙහ# සාගතයH ෙලB$ ඔJ$ ග[මාන වලට කඩා පැන ඊට3 
වැ© '$äතය$ සංඛmාවH ෙගාÖරැ කරග3හ. 

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

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

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

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

 Ibid., p. 292.22

 Ibid., pp. 291 and 293.23
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  ඉඩ[, අÅ$, ම3පැ$, සහ පÉ ස3ව යනාäයට පනවන බÖ එක@ කරන ''ධ ආ†° Mçයා ෙම$ම 
බලා3කාරෙය$ හ5දාවට බඳවා ගැ®ම3, එෙQම රජෙe ණය සහ අසාධාරණ න° ±$Ö යනාäය ඉලHක 

කරෙගන, ෙපාÖෙT පwච†ඩ3වෙය$ අ° තව3 'Fලව ගණනාවH B_ධ 'ය. දරැØතම පwච†ඩ3වය ග[බද 

වැBය$ 'B$ ග[බද වැBය$ ෙවත කරන ල_දa. ග[මාන අතර [ෙ}´ඡ ෙලB$ S_ධ ඇP ]හ. uලවංශය 
අDව හැෙදන ලද ක†ඩාය[ සහ රහQ සමාජ ෙලB$ හැෙදන ක†ඩාය[ 'B$ මරා දැÿ 5@$ g3ත$ 

පzග$න යැa ඉ}ලා BCනවා Mයන gථmාවට ෙගෟරව කරg$ >Cසරබද 'නාශ කරන ල_ෙද$ Uවා දැgය 

ෙනාහැM _ෙTෂය$ ඇP කරන ලä. උදාහරණයH ෙලB$ 1928 සැFතැ[බ* මාසෙe y �$N< පwා$තෙe (Jiangsu 
Province) “uඩා ක°” (Little Swords) ක†ඩායම 'B$ “ෙලාu ක°” (Big Swords) ක†ඩායෙ[ 200 H 
සÿලඝාතනය කර ග[මාන හයH Ω´චා දමන ලä. දහනව වැU BයවෙQ ⁄වා$ෙඩා$N (Guangdong) පwා$තෙe 
නැෙගන2ර ෙකාටෙQ ර@ ෙකා© (Red Flag) ග[ සහ කX ෙකා© (Black Flag) ග[ අතර හටග3 පw ච†ඩ 

එäõවාදය$ ගැන සඳහ$ ෙවa. ඒ පwෙ_ශෙeම ΩU$ (Puning) äQP‘Hක ෙe ,$ uලවංශය 'B$ >යාෙN 
පරΩෙර$ එන ෙහ# (Ho) යන වාසගෙම$ S@ ඕනෑම ෙකෙනuව3, පණ>C$ ΩXQසන ලද ලාÖරැ ෙර#∫$ ද 

ඇ@Xව MçQPයාDව$ ගණනාවH ද හඹා ෙගාQ මරා දමන ලä. එවැU අරගල ෙ_ශපාලUක ෙහ# සමාජÓය 

ෙනා]හ; ඒවා සරලවම පළාෙ3 ක}, අතර හaකාරක[ ෙප$ව$නට ග3 වෑය[ පමණM. පwPවාy$ ෙබාෙහ# 
'ට සංකçම∏කය$ ]හ, නැ3න[ සරලවම ගෙඟ$ එහා පැ3ෙ3 ìව3 ] ජනතාව ]හ.  24

@ෂණෙයC ෙවCකර ද>වත ෙනාහැH IJලවය (1927-1946) 

 1928 ජනවාõ මාසෙe y ‘ර@ ෙකා©ය' ග[වා $ තද ර@ පැහැP ෙකා©යH ෙලළවg$ එන ක†ඩායමH 
දM_y, ඉතා ස$ෙත#ෂෙය$ එම ෙප’එ$ පා’a (P’eng P’ai) 'B$ ෙමෙහයවන ලද පwථම fන “ෙස#'යhවාy$” 

ක†ඩායමH වන හa-Õ-ෙෆ$ (Hai-Lu-Feng) >zගැ®මට එH ෙරාH ]හ. පõQථා®ය ෙලB$ පැවP _ෙTෂය$ 

සැලM}ලට ෙගන ෙකාgSUQhවාy$ 'B$ ඔJ$ෙN කතා ඒ අDව හැඩගසා ග3හ. නව පාHÁකය$ට ඔJ$ෙN 
uõරැතම ] ආෙTග 5XමU$ >ටකර$නට ඉඩyම මÂ$ ඔJ$ව තම$ෙN ෙලෙහBෙය$ අවෙබ#ධ කරගත 

හැM ප∏'ඩය පැ3තට න[වා ග3හ. ෙ[ 1927-28 මාස M2පය අඟව$ෙ$ හතzQ සහ පනQ වසරකට ප<ව 

සංQකෘPය 'Fලවය සහ ඛම* රෑ» @z$ ෙගෙනන නරකතම අ$තගා∞ හැäයාව$ය. ෙකාgSUQh පHෂය 
'B$ “ÖFප3 ගැgය$” සහ “ඉඩ[ 2gය$” යැa දැ© ෙQ පwPපHෂ ෙවන ෙලB$ සහ ෙදවැU ක†ඩායම Uතර 

ෙහළා දMg$ ෙමෙහයවන ලද ග[බද වැBය$ෙN වෘ3±ය සgP හරහා ±වÔ කටS@ ව,$ වmාපාරය 1922 Bට 

∆දාන[ කර Pã∏. ෙ[ 'ෙදනයට සා[පwදාaක අරගල ව,$ ෙහ# සමාජ යථා*ථ ව,$ එතර[ වැදග3කමH 

සපයා ෙනාPãණ3, ණය අවලං⁄ M≥ම සහ සහ අෙÒට ෙගා'තැ$ M≥ම ÿෙල#3පාටනය M≥ම යන නව 
ෙස#'යhවාy$ෙN අදහQ වලට ΩX} ෙලB$ සහාය ලැã∏. ෙප’එ$ පා’a එa$ පwෙය#ජන ෙගන “පwජාත$ත‘වාy 

·ෂණෙe” ෙර�මයH >2nñය: “පwP'Fලñයවාy$” ගැන පැවැ3] මහජන න° වලට සමQත ජනතාවට 

ආරාධනා ෙකõණ, ඔJ$ අ'ක}ප ෙලස මරණයට ±$Ö ]හ. ර@ හ5දාෙT කා*යය ]ෙe '$äතය$ කෑ, කෑ, 
වලට කැŸමa, “මර$න, මර$න,” යැa හඬ ගාg$ Bය}ල$ම ඝාතන වලට සහභා∫ ]හ. සමහර අවQථා වල y 

Bරැෙ* ෙකාටQ උයා ආහාරයට ගැUණ, නැ3න[ තවම3 ìව@$ අතර BCන සහ නරඹ$නට පැgණ BC 

'$äතයාෙN පJෙ} සාමා�කය$ට ඒ ෙකාටQ බලා3කාරෙය$ කවන ලä. 2ටΩ ඉඩ[ 2gෙයuෙN අHමාව සහ 
හෘදය ෙබදා ගැෙනන මහා ෙභ#ජන සංගkහයකට3, ඉUවල ගසා පwද*ශනයට තබන ලද අ&P$ ගසා දමන ලද 

2Q ෙF, ෙවත කතා පව3ව$ෙනH BCන ර^Qñ[ වලට3, අවසානෙe y Bය}ල$ටම ආරාධනා ෙකõණ. 

පzගැ®ම සඳහා g®මQ අDභවය ගැන ඇP ආශාව ප< කාලෙe y ෙපා} ෙපාh ෙර�මය @ළ y සාමානmයH 

බවට ප3'ය. එය fන ඉPහාසෙe සමාජ කැළ◊[ සහ 'නාශය$ හ5ෙT UP දM$නට හැM පැර∏ 
නැෙගන2ර ආBයාD ÿලා-කෘPයක ෙද#ංකාරයM$ S@a. 613 y 'ෙ_œය ආකçමණ BÖ ] කාලයක, <a (Souei) 
රජ පර[පරාෙT යැ$N එ[පwෙද#රැවා (Emperor Yang) එක කැර,කරැෙව uෙග$ පzග3ෙ3 ඔáෙN ඉතාම3 

ÖරQතර ඥා±$ පවා හඹා යgU: “සැර ද‚ව[ න[ අය Bරැරැ කඩා දැ∞ම 'ය, ඔJ$ෙN 2Q ඉU වල ගසා 
පwද*ශනයට තැÅණ, Bරැෙ* ෙකාටQ ෙව$කර Pãණ අතර ඒවා ඊතල ව,$ >≥ පැවPණ. එ[පwෙද#රැවා 'B$ 

අන@රැව BයX රාජm පද' දරන ලද අයට '$äතය$ෙN මQ කෑ}ෙල$ කෑ}ල අDභව කර$න යැa Uෙය#ග 

කෙrය.”  Õ Á$ (Lu Xun) නමැP මහා ෙ}ඛකයා ජා Pකවා දෙය$ සහ බට2ර 'ෙර#ü මෙන#භා වය$ ව,$ 25

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

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

439



>ෙර$නට ෙපර පැවP ෙකාgSUQhවාදය අගයන ල_දෙH ]ෙeය. “fන ජනතාව g®මQ කන අයa,” යැa ඔá 
,ñය. ප$ස} @ළ සහ ටාඕවාy මහØ$ ෙවත 1927 y ර@ 5රකරැව$ කළ Mçයාව$ ෙ[ ෙ} හලන ෙභ#ජන 

සංගkහය$ට වඩා ජන>wය3වෙය$ අ° ]හ. ශò_ධාව$තය$ අPශය ඇ&[ දHවන ල_දJ$ට ර@ පාට ගෑෙT 

ඔJ$ ගලවා ගැ®මටa, ෙ[ ෙ_ව3වාෙර#පණෙe පළ5 සංඥා ව,$ ප’එ$ පා’a වාB ලැÆය. ෙස#'යh අණසක 
පැවP මාස හතෙ* y, ග[බද වැBය$ ඇ@Xව, පනQ දහසක ජනතාවH පළාෙත$ පලා íයහ.  26

 Öôකර පළා3වල හ5දාකරණය කරන ලද ෙකාgSUQhවාදෙe පwථම සැබෑ පwව*ධකයා ]ෙe 1931 y ෙව© 

තබා මරා දමන ලද ප’එ$ පා’a නැමැ3තාය. ඔáෙN අදහQ ඇ2ඳ ග$නා ල_ෙ_ ක,$ පැ3තක BC 

ෙකාgSUQh කාඩ* (එෙQම ග[බදවා  ස[භවයM$ S@ ]) මාඕ ෙQ@ං 'BU. ඒවා ෙQ@ං 'B$ ඔáෙN 
‘Úනා$ 2 ග[බද වැBය$ෙN වmාපාරෙe වා*තාව’ ය$ෙන$ 1927 y නmායගත කරන ලä. නගරබද 

ක[කරැව$ෙN ෙකාgSUQh වmාපාරයට 'ක}පයH හැCයට ෙ[ ග[බද ෙකාgSUQhවාදය Uෙය#ජනය 'ය. ඒ 

කාලෙe y එය Wයැ$N කa-ෙෂH ෙN ⁄ෙවාg$ඩා$N 'B$ ෙගන යන ලද ම*දන වල පwPඵලයH හැCයට 
Ö*වලව පැවPණ. ඉතා ඉHම∏$ එයට ජවයH ලැÆ, áනා$ සහ ජmා$… (Jiangxi) අතර >2ටන W$ගැ$N 

(junggang) කƒවැCෙe පwථම ර@ හ5දා කඳJරැ >2nñෙ[  පwPඵලය බවට ප3 ]ෙeය. 1931 ෙනාවැ [බ* 7 

වැUදා, ඔHෙත#බ* 'Fලවෙe සංව3සරය äන, ඒ පwා$තෙe නැෙගන2ර පැ3ෙ3 y, පwධාන කඳJර ඒකාබ_ධ 
M≥ම සහ වmාFත M≥ම Uසා ජනතා ෙකාgQසා*වරැ$ෙN කJ$BයලH හ5ෙT මාඕ ÿලාසනය ෙගන fන 

ෙස#'යh ජනරජය (Chinese Republic of Soviets) UෙTදනය කෙrය. 1949 y එ2 අවසාන ජයගkහණය BÖෙවන 

ෙතH, fන ෙකාgS$Qhවාදය මැõ මැ≥ ඉපyම සහ දැ© ප<බැ [ වලට ද 5áණ Ö$හ. ඒ3 එ2 පwධාන 

ආකෘPය ෙම2 y Qථා>ත කරන ලä: 'Fලවෙe බලය, රාජmයH ෙගාඩ නැÛම සඳහා ෙH$Ã කරගැUණ, ඒ 
රාජmෙe වෑය[ ගැන, එන[ Sදමය QවභාවයH >zබඳව අවධානය ෙයා5 ]ෙe හ@රා පරාජයට, ශHPම3 Sද 

හ5දාවH හැyම ෙවතa, Wයැ$N කa-ෙෂH 'B$ 5ල<න ෙහාබවන නැ$�$ 2 මධmම ආ†°වH >2nñමa. 

5ල පට$ම හ5දාමය සහ ම*ද®ය යා$ත‘ණයH පැවP සාධකය ගැන MB3 ΩÖමයH ෙනාñය. අ> රැBය$ 
ෙබා}ෙෂ'Hවාදෙය$ ඉතා ඈතක ෙම2 y BC5. එෙQම >'@රැ මාHQවාදෙය$ ඊට3 වැ© ඈතක BC5. 

ෙබා}ෙෂ'Hවාදය අතරමැද කçමෙTදයH ]ෙeය. එය බලය අ}ලා ගැ®ෙ[ උපාය මා*ගයH හා ඈÙ Pã∏. 

ජාPක 'Fලñය රාජmයH යz තහJරැ කරන ඒ @z$ fන ෙකාgSUQh පHෂෙe U*මාතෘ$ හරහා, 
'ෙVෂෙය$ම ඔJ$ෙN පwධාන W$තකයා ] Ü ඩැසෙයා (Li Dazhao), 1918 සහ 1919 y ෙකාgSUQhවා දයට 

පැgෙණන ලä.  fන ෙකාgSUQhවාදය ජයගkහණය කරන ලද සෑම තැනක y ම, එය හ5දා  බැ ර^Hක වල, 27

S_ධා£කරණ වල, නැ3න[ බලයැP ෙපලට Bටෙගන ෙව© තබන ක†ඩාය[ වල PãØ සමාජවාදය ]ෙeය. 

ෙප’එ$ පා’a සරලවම ෙ[ ආකෘPය 5,$ම සපයන ල_දා a. 

 fන ෙකාgSUQh ම*දන පwPප3P වල නවmතාවය ගැන එක ΩÖම සහගත පõB_£යH සාHÁ දරa: 

1936-1938 B_ධ ] Qටා,$ෙN මහා ·ෂණයට කz$ fන ෙස#'යhවාy$ ·ෂණය ෙයාදා PÅණ. සමහර 

ඇQතෙ[$@ වලට අDව, 1927-1931 y ජmා$… 2, Sද මරණ එක@ ෙනාකර_y, ඒවාෙe '$äතය$ 186,000 H 
]හ.  ෙ[ ජනතාව අතර බáතරයH ර^©ක} කෘÁකා*gක පwPසංQකරණ වලට ය[MB පwPෙර#ධයH දHවන 28

ලද අයa. එය ඉතාම3 ඉHම∏$ පනවන ල_දa. නැ3න[ දැ© බÖ වලට එෙර2ව ෙහ# හ5දා අවශmතාවයH 

හැCයට තරැණ >õQ ෙයාදවා ගැ®ම SHP සහගත කර$නට ය_yය. ෙකාgSUQhවාදය 'ෙVෂය$ ර^©ක} ] 
පළා3 වල y, නැ3න[ පõQථා®ය කාඩ* පැ3තකට දමා BCන (රැa�$ යන ෙස#'යh ‘අගDවර’ පැ3ෙ3 y 

B_ධ ] ෙලB$) නැ$�$ හ5දාවලට 5áණ ෙද$නට B_ධ ]ෙe Ö*වල පwPෙර#ධයකට පම∏. 1931 y 

ජනගහනය පරාෙර#පණය කරන ලද ඔáෙN අ$තගා∞ ත‘Qතවාදය Uසා මාඕ ෙවත 'ෙTචන එ}ල ñ ඔáව 

නායක3වෙය$ ඉව3 කර PÅණ. පwPෙර#ධය ජවෙය$ >≥ Pã∏, එෙQම ප<ව >2nවන ලද කඳJරැ වල y, 
ඒවා තරමH Qවාය3ත ]අතර ඒවාෙe නායකය$ ·ෂණෙe ෙ_ශපාලනය ගැන ෙTදනා සහගත පාඩ[ ඉෙගන 

ෙගන PãØ අතර, ඔJ$ සමහර අවQථාවල y ජයගkහණය කර$නට ද සම3 'ය.  ෙ[ ෙනාස$<$ ත3වය$ 29

යා$’අ$ ෙH$ıය කරග3 උ@රැ ෂා$B (Shaanxi) කඳJෙ* y ද දැD∏. ඒ3 ඒ ෙව_y වඩා3 ෙහා¬$ 

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

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

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

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

Communist Revolution, ed. Tony Saich and Hans Van de Ven (Armonk: M. E. Sharpe, 1995), pp. 131-133.
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ෙත#රාග$නා ලද සහ ෙ} හැÜ[ ව,$ අ° ම*දනෙය$ ඔJ$ සමඟ කටS@ කර$නට ෙකාgSUQh පHෂය 
ඉෙගන ෙගන Pã∏. ග[බද වැBය$ට 5ලm Ÿඩනය PSØ ෙලB$ දැUණ: 1941 y අQවැ$ෙන$ Bයයට 35 H 

අ}ලා ග$නා ලä.  එය ⁄ෙවා$g$ඩැ$N ව,$ අ}ලාෙගන BC කලාප වලට වඩා හතර ⁄ණයH 'ය. මාඕ ෙN 

මරණය 'වෘතව කැඳවන තර[ Öරකට ග[වැBය$ ඉäõප3ව BCයහ. ම*දන දැ© ]හ, ඒ3 ඒ සමඟම සහන ද 
පැවPණ: පHෂය රහBගතව අÅ$ වවg$ අපනයනය කර$නට පට$ ෙගන PÅණ, එය 1945 වසර දHවා 

BයX මහජන ආදාය[ ව,$ Bයයට 26-40 H ]ෙeය.  30

 ෙකාgSUQh ෙර�ම යටෙ3 ෙබාෙහ# 'ට දM$නට ලැෙබන ෙලB$, පHෂ Mçයාකරැව$ ම*දනය M≥ම 

ගැන සලuØ ෙබාෙහාමයH ඉPõ කරන ල_ෙ_ ඒ ජනතාව තම$ෙN අදහQ Mය$නට දැන Bµම3, ඔJ$ෙN 
ප_ධP ෙබාෙහ#'ට ඔJ$ට ප<ව3 ඉPõව PÆම3 Uසa. සමහර පරණ ෙක#$තර දශක ගණනාවකට ප<ව 

>õමසා ගැUණ. වැ©ෙය$ම ÖH '¬න ලද කාඩ*වරැ ]ෙe අ'ක}ප ෙලB$ ජනගහනය සමඟ ඉතාම3 ස∞පව 

කටS@ කරන ලද අයa. බáතර ෙලB$ මධmම යා$ත‘ණයට ෙQවය කරන ලද, ඔJ$ෙN හ@ර$ ෙබාෙහ# 'ට 
පõQථා®ය ගැටX ගැන පමණට වැ©ෙය$ තැ–ෙම$ S@ව BCනවා යැa ඔJනට ෙච#දනා කළහ. ඒ Uසා ය[ 

තරමකට ඔJ$ෙN දැHම මධmQථ ]වා යැa Mව හැMa. එෙQම සමහර 'ට ඔJනට ලැãණ Uෙය#ග පwVන 

කර$නට ද ]වා 'ය හැMa. ෙ[ ගැnම ෙකෙQ න5Ö ෙවන3 එකH අාවරණය කරන ලä: ජාPකවාදෙe ර^©ක} 
ආකාරයH යැa ෙකාgSUQhවාදයට එක@ ෙවන ලද ග[බද වැBය$ අතර CකH ෙපාෙහාස3 ] ක†ඩායෙම$ 

සහ ඉඩ[ 2g පJ} (ඔJ$ පHෂෙe සා2තm අරnව ෙප#ෂණය කළහ) ව,$ පõQථා®ය කටS@ ෙබාෙහ# 'ට 

B_ධ ]හ. අෙනH අතට, මධmම යා$ත‘ණෙe BC සට$කා∞$ සහ සාමානm හ5දාව හැy Pãෙ† ෙබාෙහ# 'ට 

සමාජෙe පහළ මhට[ ව,$ සහ <&තර ෙකාටQ ව,U; එන[ මං පහර$න$, යාචකය$, දානෙය$ පමණH 
යැෙපන මහØ$, u,යට අපරාධ කරන අය, සහ කා$තාව$ අතර ග∏කාව$ වැU අයෙගU. 1926 තර[ ඉහත 

කාලයක Bට මාඕ ෙ[ ක†ඩාය[වල සාමා�කය$ 'Fලවෙe පwධාන ‡gකාවH ගD ඇතැa අර5Ø කරෙගන 

BCෙeය: “හõ 'äයකට ෙමෙහය ]ෙවා3, ෙ[ ජනතාවට මහ3 U*·ත බවM$ සට$ වä$න ΩXව$, ඔJ$ 
අවmාජ 'Fලñය බලයH ෙT'.”  1965 ෙව_y පවා ඔá තවම3 ඔJ$ සමඟ තම අනනmතාවය පව3වා ග$නට 31

වෑය[ කරg$ BCෙeය. ඔá ඇෙමõක$ මාධmෙTä එ’ගා* Qෙනා (Edgar Snow) ෙවත Mයා BCෙe තම$ “2} 

>õ´ච uඩයH අර$ තරැ යC$ ඇ'ද ෙගන යන, වයසට íය මහෙණH,”  Mයාa. ෙකාgSUQh නායකය$ට 32

අDව ෙස< ජනතාව, ±රණා3මක ෙලB$ 'රැ_ධව BC <&තරයH හැෙර$නට (ඔJ$ අතõ$ ෙබාෙහාමයH 

එÜh සාමා�කය$ ද ]හ), ΩÖම සහගත ෙලසM$ සාමකා∞ සහ ආෙTගœ,3වෙය$ ෙතාර ]හ. >Cසරබද 

පැPවල ෙකාgSUQh පHෂෙe පංP පදනම හදන ලද “ÖFප3 සහ අ*ධ ÖFප3 >Cසරබද වැBය$” ෙ[ 

තHෙQරැවට අaP ]හ. මධmම යා$ත‘ණෙe BCන ලද ජනතාව කාඩ*වරැ$ ] ප<ව, ඔJ$ Bය ස[fl*ණ සමාජ 
ත3වය >zබඳව පHෂයට ගැP ] අතර ෙබාෙහ# 'ට පzගැ®[ වලට කෑදරව BCයහ. මධmම යා$ත‘ණෙe 

සහාය ඇPව  ඔJ$ වඩා3ම  ර^©ක} 'සƒ[ ෙත#රා ගැ®මට නැˆරැව BCයහ. එන[ අවශm ෙහ# <Ö< යැa 33

Bෙතන ඕනෑම අවQථාවක y පõQථා®ය කාඩ*වරැ @ර$ කර දැ∞ම වැU කටS@වල UයැXනහ. 1946 $ ප<ව 
ෙමය කෘÁකා*gක පwPසංQකරණ වල ෙ} හැෙලන අංග වල y ෙබාෙහ# ෙසa$ ෙයාදා ග$නා ලද පwPචාරයH 

]ෙeය.  34

 1930-31 y, පwථම වා*තා ගත É_ධකරණ ව,$ උ@රැ ජmා$… 2 ෙඩා$⁄ (Donggu) කඳJර අPශa$ 
'නාශ කර දැgණ. ඉහP$ සඳහ$ කරන ලද ෙනාස$<$ක[ එ2 y වැ© ව*ධනය කරන ල_ෙ_ ෙබාෙ}ෙෂ'H 

'ෙර#ü ක†ඩාය[ 'BU. ⁄ෙවාg$ඩා$N 2 දHÁණාංශ පා*ශවය සමඟ ඈÙ Pãණ ෙබෙහ'$ Mçයාකා≥ රහQ 

ෙපාÜBය 'B$ ෙකාgSUQh පHෂ සාමා�කය$ අතර ෙÃ#˜3වෙe සැක වΩරන ලä. පõQථා®ය ෙකාgSUQh 

පHෂ හැyෙ[ y රහQ සමාජ ව,$ බඳවා ග3 බáතරය Uසා ෙ[ සැක ඇP ]හ. 1927 y, ‘P3 @ෙ$' (Three 

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

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

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

2:58.

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

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

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

and Van de Ven, New Perspectives, pp. 175-187.
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Dots) සමාජය පHෂයට බැÙම පවා B_ධ 'ය. එවක y එය ෙකාgSUQhවාy$ ල3 පwධාන ජයගkහණයH ෙලB$ 
සැලMණ. 5,$ පõQථා®ය කාඩ*වරැ ගණනාවH ෙවත මරණ ද‚වම Mçයා3මක 'ය. අන@රැව É_ධකරණය 

ර@ හ5දාව ඇ@ළළට ද íෙeය. එ2 පwPඵලය ෙසා}දාÖව$ 2,000 H පමණ @ර$ කර දැ∞මa. කාඩ*වරැ 

සංඛmාවH පලා යාමට සම3ව ඔJ$ “පHෂෙe එ[පwෙද#රැවා” යැa Mයg$ මාඕට එෙර2ව 'FලවයH 
ෙගෙන$නට උ3සාහ කළහ. සාක´ඡා සඳහා ඔJ$ට ආරාධනා කර, අ3 අඩං⁄වට ෙගන, මරා දමන ලä. ෙදවැU 

හ5දාව, 'Fලවෙe එක කා†ඩයH, ස[fl*ණෙය$ම අ' ඉව3 කර, එ2 Uලධා≥$ට මරණ ද‚වම Ö$හ. 

වසරකට වැ© කාලයH Ωරා B'} සහ හ5දා <D'<Ø M≥ම B_ධ 'ය. එa$ දහQ ගණනක '$äතය$ෙN 

ì'ත අ2g ]හ. ඉහළම ෙපෙr BC, කඳJෙ* U*මාතෘ$ ද ඇ@Xව, පõQථා®ය කාඩ* දහනව ෙදෙනuෙග$ 
ෙදාෙළාQ ෙදෙනuව “පwP'Fලñයවාy$” යැa සලකා ඔJනට මරණ ද‚වම Uයම ]හ, පQ ෙදෙනuව 

⁄ෙවාg$ඩා$N ව,$ මරා දැÿහ, එH අෙයH ෙර#ගා@රව gය íෙeය, අ$Pමයා 'Fලවය අ3හැර දමා 

සංකçමණය 'ය.  35

 යැ$’අ$ 2 මාඕ BC 5} äනවල y, Õ ෙ3ඩ$ (Liu Zhidan) නැමP ඒ කඳJෙ* U*මාතෘ ] ද, ගõ}ලා 

සට$කාgෙයH හැCයට න[ දැරෑ අයව @ර$ කරD ලැÆම ඉහළ සඳහ$ රටාව අDගමනය M≥මට අDWත 

]ෙeය. සදාචාරා3මක ෙනාසැලM}ලM$ සහ ය[ තරමක මැMයාෙව,යාD ත*කනයM$ මධmම යා$ත‘ණය 
කටS@ කළ බව එa$ ෙහzදරT 'ය. ÕෙN හ5දා කා†ඩ පාලනය M≥මට පැහැä,ව අවශm ñ Pãණ, එවක y 

නායක3වෙය$ පැ3තකට කර ෙනාPãණ, ෙමාQකT 2තවාy ෙබා}ෙෂ'HවාäෙයH ] වැ$N g$N (Wang Ming) 
එම @ර$ කර දැ∞ෙ[ වගMව S3තා හැCයට ෙප® íෙeය. දැ© ආ3ම 'VවාසයM$ S@ව Õ තම අ3 

අඩං⁄වට ගැ®ම >zග3ෙ3ය. ශා≥õක වධ 2ංසා වල y ඔá MBවH >zගැ®ම පwPHෙôප කෙrය. ඔáට පwධාන 
ෙලB$ සහෙය#ගය දHවන ලද අය ඒ ෙව_y පණ >C$ වළදමා PÅණ. වැ$N g$N ෙN එäõවාäෙයHව BC Ë 

එ$ලාa (Zhou Enlai) ඔáව UදහQ කෙrය, ඒ3 Õ පාලනෙe Qවාය3ත බව තබාගත S@a Mයා අවධාරණය 

කෙrය. ඔá “ප<තැ', ෙනාවන දHÁණාංශ 2තවාäෙයH” යැa ෙ}බ} කරන ලä. සට$ ෙපර5ණට යැෙවන 
ඔáව වැ© ක} ෙනාය_y ඝාතනය ]ෙeය, එය >nපQෙස$ තැ— ෙව© පහරM$ 'ය හැMa.  36

 1949 ට ෙපර වැ©ෙය$ම පwB_ධ É_ධකරණ පට$ ගැDෙ$ යැ$’අ$ 2 වඩා3ම කැŸ ෙපෙනන ලද 

'_ව@$ට 1942 §U මාසෙe y එ}ල කරන ෙද#ෂාෙර#පණ ව,U. වසර පහෙළාවකට ප<ව ජාPක මhටg$ 
යz3 ඔá කz$ කරන ලද ෙලB$ම, පළ5ෙව$ මාඕ 'B$ UදහෙQ 'ෙTචනය$ 2 ෙයyම සඳහා මාස ෙදකක 

කාලයකට අවසර Ö$ෙ$ය. >õg සහ ගැහැØ අතර Uල සමානා3මතාවෙe ෙබාරැව ෙහළා දMන ලද ©$N 

,$N (Ding Ling), සහ කලාකරැව$ෙN U*මාණ සහ UදහQ අදහQ පwකාශය ෙවDෙව$ ෙප® BC වැ$N Áවa 

(Wang Shiwei) යන ෙද ෙදනාට එර2ව පව3වන ලද “'Fලවෙe” දහසH ර^Qñ[ වලට එ'ට හäBෙe BයXම 
සට$කා∞$ට “ආරාධනා” කරD ලැÆය. එ2 y ©$N තම Qථාවරය තව Öරට3 දරාගත ෙනාහැMව ඇද වැµ 

ස[fl*ණ සමාව ගැ®මH පwB_£ෙe කරන ල_ෙ_ තම$ වැරä යැa බාරගැ®ම පwPHෙôප කරg$ තä$ BC 

වැ$Nට ෙදාQ පවරgU. වැ$Nව ෙකාgSUQh පHෂෙය$ ෙනරපන ලÖව, Bරගත කරන ලä. 1947 y යැ$’අ$ 
ව,$ තාවකා,කව ඉව3ව ය_y ඔáව මරා දමන ලä. ෙ_ශපාලනඥය$ යටතට '_ව@$ ප3 කර ගැ®ෙ[ 

ඇද2}ල 1942 ෙපබරවාõ මාසෙe y පHෂෙe සභාපPවරයා 'B$ Bය “කලාව සහ සා2තm 

ස[බ$ධෙය$” (Remarks of Art and Literature) යැa පwB_ධ කෙrය. එයට ඉතා ඉHම∏$ ®Pෙe බලය ලැÅණ. 

ජනතාව අවසානෙe y ඒවාට යට3ෙවන තාH ක} ෙච$N ෙෆ$N (Cheng Feng) සැBවාර මහ3 ෙලB$ පැPර 

íෙeය. 

 යැ$’අ$ 2 ෙකාg$ට*$ Uෙය#�තෙයH එ2 පැවP මාඕවාy කçමෙTද ගැන ෙමෙQ දැHñය: 

ෙම#ඩ 'äෙe දරද‚ 'ෙTචන සහ Qවයං-'ෙTචන ව,$ පHෂ 'නය පදන[ ව ඇත. ඒ ඒ අාඩෙe 

සභාපP 'B$ කJරැ$ව, ෙමාන ෙÄ@ව සඳහා 'ෙTචනය කරනවා ද ය$න ±රණය කරD ලබa. 

ෙපාÖෙT සෑම 'ටම එයට ෙගාÖරැ ෙව$ෙ$ ෙකාgSUQhවාäෙයuවa. ¯äතයාට එකම අaPයH පමණH 
PÅණ: ඒ ඔáෙN “වැරä” ගැන ප<තැ', ñමa. ඔá තම$ අ2ංසක යැa සලක$ෙ$ න[ ෙහ# 

පwමාණව3 තරමකට ප<තැ', ෙව$ෙ$ නැතැa ෙප$Jවෙහා3, ෙද#ෂාෙර#පණය$ යz3 අ&P$ එ}ල 

කරන ලබa. එය සැබැ'$ම මෙන#'දmාD¥ල ΩáØවH…මම එක ෙ˙ද®ය යථා*ථයH වටහා ග3ත. 

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

 David Apter, “Discourse as Power: Yan’an and the Chinese Revolution,” ibid., pp. 218-219.36
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මාඕ 'B$ ආචාර ධා*gක >'@රැ M≥ම යැa හƒ$වන මෙන#'දmාD¥ල බලා3කාරකෙ[ uõරැ 
කçමෙTදය Uසා යැ$’අ$ පHෂය ඇ@ළත 2රñ BCන ත3වයH ඇPJණා. පළාෙ3 BC පHෂ 

Mçයාකරැව$ ෙග$ <X පn ෙනාෙවන සංඛmාවH Bයä'නසා ග3තා, පලා íයා, නැ3න[ මෙන#'කා≥ 

]වා. “හැෙම#ම අUH හැම ෙදනාෙNම රහQම ] B@', ගැන දැන BC$න ඕනෑ,” යන B_ධා$තයට 
පwPචාරයH තමa ෙච$N ෙෆ$N කçමෙTදය. ෙමය සෑම ර^QñමHම ආ†° ෙවන @´ඡ සහ U$දා 

සහගත Uෙය#ගයa. ෙපෟ_ග,ක සහ රහQ ] Bය}ල ලැ»ජාවH නැPව මහජනයාෙN 'පරමට එzයට 

පwද*ශනය කර$න ඕන. 'ෙTචනය සහ Qවයං-'ෙTචනය Mයන Bõත යටෙ3, Bය}ල$ෙNම B@',, 

අ„පwායය$ සහ Mçයාව$ පැහැä,ව පwද*ශනය කර$න ඕන.  37

 1943 §, 5ල y É_ධ M≥ම නැවත 'ම<මට ලH කර එය ΩX} කරන ලä. ෙ[ ජනතාව ඔJ$ෙNම 

සඟවා ග$නා ල_දා ] සැක සහ අ°පා° ව,$ ආරHෂා කර ගැ®මට ෙගෙනන ලද “ගලවාගැ®ෙ[ ෙමෙහSෙ[” 

නායකයා, ෙපා,CÅSෙර#ෙT සමා�කෙයH ] කැ$N ෙෂ$N ]ෙeය. මාඕ 'B$ ඔáව “UෙදාQකරණය” 
ප≥Hෂණය M≥ම සඳහා ] නව ‘ෙපාÖ අධmයන ෙකාgසෙ[’ පwධාUයා හැCයට 1942 §U වල y ප3 කෙrය. කX 

හරH හ[ ව,$ වQත‘ හැඳග3, කX අVවෙයH මP$ යන, රැÖරැ කX බ}ෙලH සමඟ අUවා*ෙය$ම යන ෙ[ 

“කX ෙසවනැ}ල” රැBයාෙT NKVD 'B$ ΩáØ කරන ලÖව, එa$ ෙකාgSUQh fනෙe පwථම “මහා ෙමෙහSම” 
සං'ධානය කරන ල_ෙ_ය: 'ෙTචන, මහජන Qවයං-'ෙTචන, ෙත#රා ග$නා අය අ3 අඩං⁄වට ගැ®[ සහ එ2 y 

B_ධ ෙවන පාෙප#´චාරණ Uසා තව3 අ3 අඩං⁄වට ගැ®[ B_ධ ñම, පwB_£ෙe හෑ}& M≥[, ශා≥õක පහර 

y[, සහ සැලMය S@ එකම ÿලාශòය හැCයට සභාපP මාඕෙN W$තනය අD}ලංඝ®ය ඇද2}ලක ත3වයට 

උසQ කරන ලä. එක ර^Qñමක y කැ$N ෙෂ$N සමQත සභාව ෙවත අත ä⁄ කර ෙමෙQ පwකාශ කෙrය: “ඔබ 
Bය}ල$ම ⁄ෙවාg$ඩා$N ඒජ$තවරැ$…ඔබෙN පwPඅධmාපනෙe Mçයාව,ය y*ඝ කාලයH Ωරා පැවැ3ෙවD 

ඇත.”  අ3 අඩං⁄වට ගැ®[, වධ2ංසා, සහ මරණ තව තව3 ෙපාÖ ෙව$නට පට$ ගැUණ. එa$ 38

මධmQථානෙe සාමා�කය$ අ°ම වශෙය$ හැට ගණනකෙN මරණ (ඔJ$ සමහර ෙදෙනu Bයä'නසා ග3හ) 
ෙව_y “2ෙQ ෙකQ තරමට චරΩරැෂa$ ඉ$නවා,”  යැa මාඕ තරෙe Mයා BCය ද, පHෂ නායක3වය ඒ මරණ 39

ගැන සැලM,ම3 ව$නට පට$ ග3හ. අෙග#Q@ 15 වැUදාට ප<ව “®P 'ෙර#ü කçමෙTද” ව,$ ම*දනය 

තහන[ කරන ලä. ඔHෙත#බ* 9 වැUදා එය ඔáව ඉQම@ කර දHවන ලHෂණයH බවට ප<කාලයක y 
ප3ෙවන, ස[fl*ණෙය$ ෙවන3 QථාවරයH ග3 මාඕ ෙමෙQ UෙTදනය කෙrය: “අ> MBෙවH මරා දැgය S@ 

නැහැ; ෙබාෙහ# ෙදෙනHව අ3 අඩං⁄වට ගත S@ ]ෙe ද නැහැ.”  ෙමෙහSම එ2 y UVWතවම නවතා දැgණ. 40

ෙදසැ[බ* මාසෙe y, ඒ අ3 අඩං⁄වට ගැෙනන ලද Bය}ෙල$ම Bයයට 10 H පමණH වරදකරැව$ ] බව3 

සහ gය íය අයව Ωනරැ3ථාපනය කළ S@ බව3 >zගUg$ කැ$N ෙෂ$Nට Qවයං-'ෙTචනයක ෙයෙද$නට 
බලා3මක 'ය. එතැ$ පට$ 1966 මැa 2 සංQකෘPක 'Fලවය දHවා ඔáෙN වෘ3±ය එක තැනම පැවPණ. 

1944 අෙFw} මාසෙe y ඉහළ ෙපෙr කාඩ* ර^Qñමකට සහභා∫ ෙවන මාඕට සමාව අයä$නට සහ අ2ංසක 

'$äතය$ට ව$දනා M≥ම සඳහා @$ සැරයH කඳ නවා ආචාර කර$නට B_ධ 'ය. අන@රැව ඔáට 
අ3ෙපාළස$ නාදයH >õනැgණ. නැවත වතාවH ඔáෙN ඕපපාPක ] අ$තවාදයට දැ© පwPෙර#ධයH ඇP ñ 

PÅණ. න53 1943 ·ෂණෙe මතකය ඒ කාලෙe ìව3Jව$ @ළ MBදා ෙනාමැෙකන ෙලB$ පැවPණ. 

ජන>wය3වෙය$ අ2g ] හõය මාඕ ·Pය @z$ äනා ග3ෙ3ය.  41

 ම*දනය තව වැ©ෙය$ BS[ 'ය. ජපD$ සහ ⁄ෙවාg$ඩා$N යන ෙදෙගා}ල$ටම එෙර2 S_ධෙe, දහQ 

ගණනක '$äතය$ Å, ගැෙනන ත‘Qතවාy සÿල ඝාතන , සහ පwෙTසg$ ඉලHක  කරග3 ඒ–ය Ω_ගලය$ 42

ඝාතනය M≥ම තව තව3 සාමානmයH ව$නට පට$ ගැUණ. ක}, සහ රහQ සමාජ @ළ ෙපාÖ පwPප3PයH 

වන, ෙබාෙහ# 'ට ෙ[ ඉලHක ]ෙe ඒවා හැර දා යන අයa. එක ගõ}ලා පwධාUෙයu දHවන පõä, “අ> ෙÃ#˜$ 
මහා සංඛmාවH මරා දැ5වා, එ'ට ජනතාවට 'Fලවයට යන පාෙ* äගටම ගම$ කරනවා හැෙර$නට ෙවන 

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

 Idem in ibid., p. 56.38

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

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

 Ibid., p. 373.40

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

 During three months in 1940 in a small part of Hebei, more than 3,600 were killed; Domenach, Chine, p. 48.42
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'ක}පයH Pãෙ† නැහැ.”  Bරබ$ධනාගාර ප_ධPය ΩX} කරන ලä. එ2 පwPඵලයH හැCයට ෙව© තබා මරා 43

දැ∞[ කz$ Pãණාට වඩා අ° ]හ. 1932 y fන ජmා$… 2 ෙස#'යhවාy$ වරද Uවරද කරන ශòම Bර කඳJරැ 

>2nවා ෙගන Pã∏. එය ⁄ෙවාg$ඩා$N ®Pෙe බලාෙපාෙරා3@ ñම 'රැ_ෙධ#HPයH ]ෙeය. 1939 y පට$ 

y*ඝ කාÜන Bර ද‚ව[ ලැ— Bරකරැව$ව ෙ[ ශòම සහ Uôපාදන මධmQථාන ෙවත Uයම කර යවන ල_ෙ_ 
අ&P$ >2nවන ලද උසා' ප_ධPයMU. එෙQ M≥මට ෙÄ@ @නH 'ය: දරැØ වැ©a Mයා ෙපෙනන ද‚ව[ 

ව,$ ජනගහනය කළMරñමට අ£කා≥$ අකැමP ]හ, 'ශාල, අ}ලා ග3 ශòම බලකාෙය$ පwෙය#ජන ග$නට 

ඔJනට උවමනා 'ණ, එෙQම <áරැ පwPඅධmාපන Mçයාව,යM$ 'Fලවය සඳහා අ&3 ශò_ධාව$තය$ අ_දවා 

ග$නට උවමනා 'ණ. Wයැ$N කa-ෙශH හා සට$ වä$නට ෙමයාකාරෙය$ fන ර@ හ5දාෙT උරැමHකාරයා ] 
ජනතා UදහQ හ5දාව (People’s Liberation  Army  -PLA) ෙවත ජප$ Bරකරැව$ පවා ඇ@} කරග$නට 

හැMයාව ලැÅණ.  44

කෘT කටUV ප3)සංXකරණ සහ නගරාසCන YZධකරණ (1946-1957) 

 1949 y ෙකාgSUQhවාy$ fනෙe බලය අ}ලා ග$නා 'ට, පwච†ඩ3වය සහ සÿල ඝාතන යD ඒ වන 

'ට3 එäෙනදා B_ü$ බවට ප3ව Pෙබන ලද අතර ආ†° M≥ම ය$න ෙබාෙහ# 'ට අෙයuෙN අස}වා $ 
අතර පරණ ෙක#$තර >යñම බවට ප3ව Pෙබන ලä. නව රජයH >2nñමට ග$නා ලද Mçයා ඒ Uසා අෙනu3 

අ'වාදෙය$ම සැබෑ ] පwච†ඩ3වයට (ෙප’එ$ පා’a 2 එක '$äතෙයH ], පõQථා®ය මෙÄQත‘ා3වරෙයH, 

ග[බද වැBය$ 100 H පමණ මරා දම$නට Uයම කර PÆම) ෙදන ලද Hෂ∏ක PSØ පwPපwහාර ෙම$ B_ධ 

]වM. ෙබාෙහ# Öôකර පළා3වල BC පwජාව එය එෙලB$ හƒනා ග3හ. ෙ[ ෙÄ@ව Uසා ෙ[ Sගය Uල 
වශෙය$ පVචා3 මාඕවාy ඉPහාසෙe –*P පwශංසාවට ලHව PÅණ, 1957 දHÁණාංශ 'ෙර#ü වmාපාරය ෙතH, 

‘Uය5වා' 'B$ Pර ගම$ මා*ගයH අDගමනය M≥ම ෙමෙහයවන ලදැa දMන ලä. තම රටවැBය$ෙN Öෙක$ 

ඍèව වාB ලැ—වා යැa සැලෙකන ලද ෙහ# එෙQ වාB ලබන ලද අය ෙම$ම ත3වය$ ඇB$ Ön ෙබාෙහ# 
සාHÁකරැව$ෙN මතකෙe ද ෙමය –*P පwශංසා සගහත SගයH යැa සටහ$ 'ය. ෙකාgSUQhවාy '_ව@$ 

ඇ@Xව, ෙකාgSUQhවාy$ ෙ[ É_ධකරණ ව,$ එතර[ බැට කෑෙT නැත. ඒ3 ඇP ]ෙe fන 

ෙකාgSUQhවාy$ 'B$ එෙතH äය3 කරන ලද සමQත ෙ_ශය Ωරාම ෙ} හලන ර^}ලM$ S@ දරැØතම 
ම*දනයa. එය ΩX} ෙලB$ ෙයදñම, ෙපාÖෙT ෙයදñම, එය පැවෙතන ලද කාලය, සහ සැල<[ සහගත සහ 

මධmගත Qවභාවය, යනාäෙය$ ම*දන fනෙe එෙතH දM$නට ලැãØ පwච†ඩ3ව ව,$ ෙවනQ අ&3 මගH 

සලuØ කරන ලä. 'C$ 'ට ෙමාෙහාතක 'රාමයH ලැãණ අවQථා PÅණ.  

 ඒ3 සෑම අJරැ_දකම පාෙÄ නව “මහා ෙමෙහSමH” äය3 M≥ම දM$නට ලැã∏. 1943 y පැව3ෙවන ලද 
යැ$’අ$ “UෙදාQකරණය” හõයට පළා3 මhටමM$ ෙකෙරන ලද ෙපර áරැවH ]වා 'ය හැMa. සමහර සමාජ 

Qතරය$ සලක_y, අ°ම වශෙය$ ජාPක මhටමM$ fනය ක,$ ෙනාදැන BC ජනසංහාරයමය පැPකඩM$ 

සÿල ඝාතන B_ධ ]හ. දහ@$ වැU BයවෙQ ෙමා$ෙග#Üය ජාPකය$ පවා 'නාශ කර දැ5ෙT අ£රාජmෙe 
උ@රැ පළා3 පමණM. සමහර uõරැ අපරාධ B_ධ ]ෙe දරැØ ෙතවසරක B'} S_ධෙe සංද*භය ඇ@ළතa; 

එක උදාහරණයH න[, මැං¯õයාෙT Bව$B (Siwanze) ටJම අ}ලා ග3 ප<ව එ2 ෙබෙහ'$ කෙත#,ක ] 

වා $ 500 H සÿල ඝාතනය M≥මa. එයට අමතරව, 1948 y තරමක වාBදායක ත3වයH ෙකාgSUQhවාy$ට 
ලැãණ ප<, ඔJ$ ෙපwාපගැ$ඩා ෙÄ@ Uසා Bරකරැව$ UදහQ M≥ම අ3හැර දැÿහ. එතැ$ පට$ Bය දහQ 

ගණU$ ජනතාව අ⁄} දමා තබා ගැUණ. Bරෙගව} ඉතා ඉHම∏$ පමණට වැ©ෙය$ >ෙර$නට පට$ ගP. 

ෙලාෙඩා$ ගaෙස# (laodong gaizao) ෙනාෙහා3 ෙකCෙය$ ෙල#ගාa (laogai) Mයන ලද නව ශòම BරකඳJරැවල 

පwථම වා $ බවට ෙ[ Bරකරැව$ ප3]හ.  ඒ3 ගැn[ පැවP Sගෙe වඩා3ම නරක Öôට Mçයාව$ B_ධ ]ෙe 45

Sද ෙපර5ෙ† ෙනාව හ5දා ස$ද*භෙය$ එ>ටතa.  

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

 Domenach, Chine, pp. 44-52.44

 Ibid., pp. 52-55.45
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]^සරබද ග<මාන: `තනකරණය සහ සමාජ ඉංcෙCරැ කdමය 

 1917 රැBයාD 'Fලවය ෙම$ ෙනාව, 1949 fන 'Fලවය >Cසරබද ග[මාන ව,$ පට$ ෙගන නගර ෙවත 

පැPර íෙeය. ඒ Uසා නගරාස$න É_ධM≥[ වලට කz$ කෘÁ කටS@ පwPසංQකරණ වmාපාරය B_ධ ñම 

ත*කාD¥ල ]ෙeය. අ> දැනටම3 දැක ඇP පõä, ෙකාgSUQhවාy$ට ෙ[ පwPප3Pය ගැන පරෙතõ$ අ3දැ–[ 
Pã∏. න53 මධmම ⁄වාg$ඩා$N ආ†°ව සමඟ එHස3 ජප$ 'ෙර#ü ෙපර5ණH පව3වා ග$නට, 1937 $ 

ප<ව ඔJ$ෙN වැඩ සටහෙ$ ෙ[ ÿ,ක පැPකඩ ගැන Uහඬව ඉ$නට ඔJනට BÖ ]හ. ජපD$ පරාජය කළ 

ප<ව, 1946 y පමණH, ඔJ$ නැවත3 B'} S_ධෙe ෙකාටසH හැCයට කෘÁ කටS@ පwPසංQකරණ නැවත 

äය3 කළහ. එය ඔJ$ව බලය අ}ලා ගැ®ම ෙවත ෙගන යන ලä. වෘ3±මය ෙලB$ ආරJ} ඇP කරන 
සට$කා∞$ ෙවන3 පwෙ_ශ ව,$ පැg∏යහ. ඒ පළා3වා $ අDව, uලය අDව, සහ රහQ සමාජ සමඟ 

සාම˚íය හැÛ[ MBවH ඇPñම වළHවා ගැ®ම සඳහාa. ගෙම$ ගමට සංචාරය කරg$, 'ෙVෂෙය$ම PLA 
'B$ UදහQ කරන ලද කලාප ෙවත යg$ වmාපාරය ඉäõයට íෙeය. රෙh දuණ සහ බට2ර පැP හරහා 
ඔJ$ පැPර íයහ. ඒ ෙව_y ඊට Cෙබh ඇ@ළ3 ෙනාñය. 

 එකH එකH බැí$, fන ග[මාන Bය දහQ ගණනH íල ග$නා ලද කෘÁ කටS@ 'Fලවය, ඉහz$ 

කරන ලද හැBරñමක පwPඵලයH ෙහ# “ෙපාÖ ජනතාවෙN කැමැ3ත” ෙවDෙව$ ෙකාgSUQh පHෂෙe 
පwPචාරයH හැCයට ෙහ# ෙනාවන ල_දM.  අස@C$ Bµමට සහ ෙවනසH ඉ}ලා Bµමට ෙපාÖ ජනතාවට ෙÄ@ 46

ර^සH PÅණ. එa$ පwධාන ෙÄ@ අතර ]ෙe ග[බද වැBය$ අතර ] අසමානා3මතාවය$ය. උදාහරණයH 

වශෙය$, ',ය[ 2$ට$ (William Hinton) 'Fලවය äග හැෙරන හැC ÖnෙTය. ‘äග Ö$ෙ$ ගම’ (Shanxi) @ළ 
ග[බද වැBය$ Bයයට 7 H වගාකළ හැM Å[ ව,$ Bයයට 31 කට සහ වගාවට ෙයාදා ග$නා ස3වa$ෙග$ 
Bයයට 33 කට අaPය Mæහ.  1945 ජාPක 'ම*ශනයක y ජනගහනෙය$ Bයයට 3 කට BයX ඉඩ[ ව,$ 47

Bයයට 26 H පමණ අaP ෙවන බව දHවන ලä.  ෙපා,යට 5ද} yම (මාසයකට Bයයට 3-5 3, වසරකට 48

Bයයට 100 H තර[ ඉහළකට) ෙවPU, එය ඈත >Cසර ධනව3ම පැPවල ඉතා uඩා ජන ක†ඩායමH 'B$ 
පාලනය කළහ. ෙ[ ෙ_පල ෙබy PÆෙ[ අසමානතාවය තව3 වැ© කරන ල_ෙ_ය. 

 ෙ[ පwෙ_ශ ධනව3ම ]වාද, නැ3න[ සරලවම අ°ෙව$ම ÖFප3 ]වා ද? දuØ ෙවරළබඩ පwෙ_ශය$ 2 

ෙහHෙටයා* හාර ප$Bය ගණනM$ S@ ඉඩ[ පැවPය ද, බáතර ඉඩ[ ෙහHෙටයා* ෙද@$ ගණනකට 
වැ©ෙය$ 'ශාල ෙනාñය. වැBය$ 1,200 H BC ‘äග Ö$ෙ$ ගම’ @ළ ධනව3ම ඉඩම යැa සැලෙකන ල_ද 

ෙහHෙටයා* දහයH තර[ ]ෙe ද නැත. තව Öරට3, ''ධ ග[බදවා  ක†ඩාය[ අතර  මා U*වචන M≥ම 

ෙබාෙහ# 'ට අපැහැä,a; ෙබාෙහ# ඈත >Cසර වැBය$ වැnෙ$ ඉඩ[ MBවH අaP ෙනාමැP සහ තම$ෙN 

ශòමෙය$ පwධාන ආදායම උපය$ෙ$ නැP යන ක†ඩාය[ ෙදක අතර මැ_දක පවPන ව*∫කරණයකටa. 1945 ට 
ෙපර Sෙර#පෙe පැවP ආ$Pක සමාජ ෙවනQක[ සහ අද පවා දuØ ඇෙමõකාෙT බáලව ෙපෙනන ෙවනQක[ 

හා සසඳා බලන 'ට, ඈත >Cසර fන සමාජය සැබැ'$ම සාෙFHෂ ෙලB$ සාමානා3මතාවයM$ S@ ]හ. 

ධනව@$ සහ ÖFප@$ අතර ඇP ගැnම, ගැnෙ[ පwධාන ෙÄ@ව ñෙම$ ඉතා ඈතක ]වM. හa-&-ෙෆ$ 2 
1927 වසෙ* y ෙම$, මාඕ ද ඇ@X ෙකාgSUQhවාy$ සමාජ ඉං�ෙ$රැව$ ෙලB$ කටS@ කර$නට පට$ 

ග3හ. ඈත >Cසර ජන ක†ඩාය[ ∆Hෂම ෙලB$ U*වචනය කරg$ කෘ±මව ෙබදා දHවg$ අන@රැව ඒ 

ෙබyම ග[බද වැBය$ෙN අස@ෙh පwධාන ෙÄ@ව යැa UෙTදනය කළහ. ෙ[ ක†ඩාය[ දැ© 2@මතවාy 
ෙලසM$ ෙබාෙහ# 'ට පHෂය 'B$ ±රණය කර PÅණ. එන[ කලාපය පවPන Qථානය සහ ෙ_ශපාලනෙe 

ෙවනQ ñ[ මත පදන[ව, එක ගමකට “වරපwසාäත” Bයයට 10-20 H බැí$ ±$Ö කරන ලද ෙක#ටා අDවa. 

'5HPය සඳහා යා S@ මා*ගය එ'ට පහ<ෙව$ ෙසායාගත හැM ]ෙeය. 

 'යJ} ඇPකරන Mçයාකරැව$ 'B$ ග[බද වැBය$ව ක†ඩාය[ හතරකට ෙබදන ලä—ÖFප3, අ*ධ 
ÖFප3, සාමානm, සහ ධනව3. ෙ[ ව*∫කරණ ව,$ එ>ටත ඉ$නා ඕනෑම අෙයH ඉඩ[ 2gෙයH යැa සඳහ$ 

ñ ඒ අDව ෙගාÖරH බවට ප3'ය. සමහර අවQථා වල y, පැහැä,ව හƒනාගත හැM සාධක නැP 'ටක y, 

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

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

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

1997).

 Alan Roux, La Chine populaire, 2 vols. (Paris: Editions Sociales, 1983, 1984), 1:81.48
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එa$ ගෙ[ ÖFප3ම  වැBය$ ස@ටට ප3 ] Uසා, ධනව3 ග[බද වැBය$ව ඉඩ[ 2gය$ෙN ලැaQ@වට 
එක@ කරන ලä. ඈත >Cසර uඩා ඉඩ[ 2gය$ෙN ඉරණම ෙමයාකාරෙය$ පැහැä,ව සැල<[ කර Pãණද, 

සාමානmෙය$ ෙ_ශපාලUක ෙලB$ කා*යHෂම Jව3, එ2 යන මා*ගය ය[ තරමකට වකçාකාර ]ෙeය. “ෙපාÖ 

ජනතාවෙN” සහභා∫3වය තහJරැ කර ගැ®ම එ2 y සරලවම අවශm ]ෙe එa$ ෙකාgSUQhවාදය අසා*ථක 
Jවෙහා3 BÖවන ඵල'පාක ගැන එ2 y ÅයH ඇP කරñමටa. එෙQම ඔJ$ට ය[MB UදහQ ෙත#රාගැ®මH 

ඇP බවක මායාවH yමට ද හැMයාව ඇPන[, එ'ට ආ†°වට ස@C$ ඔJ$ෙN ෙත#රා ගැ®[ අDව 

සහෙය#ගෙය$ කටS@ කර හැMa. එය මායාවH ]වා ය$න ගැන MBÖ සැකයH නැත. පwෙ_ශෙය$ පwෙ_ශයට 

මහ3 ෙලB$ ''ධ ] ත3වය$ පැවPය ද, සෑම තැනකම, ඉතාම3 සාමගා∞ ෙලසM$, Mçයාව,ය සහ 
ඵල'පාක අනනm 'ය. ග[බද වැBය$ෙN 'Fලවය ඕපපාPක වmාපාරයH ]ෙe යැa අඟව$නට Mçයාකා≥$ 

'B$ ග3 වෑයම uමන ආකාරෙය$ ]වාද ය$න දැ$ UVWතවම ද$නා දැයM. ඔJ$ෙN අවස$ අර5Ø 

වඩා3ම කා*යHෂමව සාHෂා3 කරගැ®ම සඳහා ඔJ$ෙN ÿ,ක යා$ත‘ණය ] ·ෂණය ෙයාදා ගැ®ෙම$ වැළ– 
BC$නට ඔJ$ට Uතර Uතර B_ධ ] බව3 පැහැä,a. S_ධෙe y ෙබාෙහ# තරැණ ජනතාවH PLA  ෙවත 

බැෙඳ$නට වඩා ජපD$ අ}ලාෙගන BC කලාප වල පැන යෑමට වැ©ෙය$ කැමP ]හ. සාමානmෙය$ MB3 

පැ3තH ෙනාෙගන BCන ලද මහජනතාවH ] ග[බදවා $ අa©යෙලා�මය ෙලB$ ෙකාgSUQh පHෂෙe 
පරමාද*ශ ව,$ ඉතාම3 ඈතක BCයහ. එෙQම, ඔJ$ ෙකාතර[ Öරකට ඉඩ[ 2gය$ට වœ ñ BCයාද 

Mයෙතා3, කෘÁ කටS@ පwPසංQකරණ වලට ඉඩ පාදා ග$නට ආ†°ව 'B$ ඔJ$ෙN ඉඩ[ පwමාණය$ අ° 

කර Pãණ3, ග[බදවැBය$ රහෙQ ඉඩ[ 2gය$ෙN ෙගා'ෙපාළ @ළ ෙQවය කළහ. 'යJ} ඇP කරවන 

Mçයාකරැව$ ඔJ$ අතෙ* y පමණH ෙ[ ග[බදවැBය$ෙN ෙ_ශපාලන මhට[ අDව Mçයාකරැව$, සාමානm 
ග[බද වැBය$, පwPගා∞$, නැ3න[ ඉඩ[ 2gය$ට සහාය ෙදන අය යැa ව*∫කරණය කළහ. අන@රැව ඔJ$ 

ෙ[ ව*∫කරණය$ සැබෑ සමාජ ක†ඩාය[ වලට ෙයාදව$නට වෑය[ ග3හ; පරණ ෙක#$තර සහ ෙපෟ_ග,ක 

ආෙර#ව$ වලට ඉඩ ෙදන, එන[ කරදරකා≥ සැgෙයH අa$ කරග$නට ඇP ආශාව වැU, ෆෑ̧$ක$Qටa$ 
ආකාරයක සමාජ ශාQත‘යH ම@ñම එ2 ඵල'පාකය බවට ප3'ය.  ව*∫කරණය 2@මතය අDව ෙවනQ කළ 49

හැM 'ය. ඉඩ[ නැවත ෙබදා හැ≥ම Uම M≥ම සඳහා ‘äග Ö$න ගෙ[’ අ£කා≥$ 'B$ ÖFප3 යන 

ව*∫කරණයට වැnන ග[බද වැBය$ සංඛmාව (240 M$) 95 Bට 28 දHවා හUකට ෙවනQ කරන ලä.  50

ඔJ$ෙN සැබෑ ස[භවය$ වරපwසාäත සමාජ පංPයක Pãණ3, ෙකාgSUQh කාඩ*වරැ අතර ෙපාÖෙT දM$නට 

ලැãෙ$ B'} ජනතාව “ක[කරැව$,” යැa ද, ෙසා}දාÖව$ “ÖFප3 ග[බද වැBය$,” ෙහ# “මධmම ග[බද 

වැBය$,” යනාy වශෙය$ සැල–මa.  51

 කෘÁ පwPසංQකරණ වල පwධාන කාරකය ]ෙe “ෙදා[නQ ගPෙe ර^Qñම” ය$නa. 5X ගමම ර^Q කරවා 
ඉඩ[ 2gය$ව ඉäõයට කැඳවන ලä. එ2 y ගැ[ම වැ© ෙව$නට ඔJ$ව ෙබාෙහ# 'ට “ෙÃ#˜$” යැa ෙ}බ} 

ෙකරැ∏. (ෙකාgSUQhවාy$ කçමව3 ෙලB$ BයX ඉඩ[ 2gය$ සැබැ'$ම ජප$ ආකçම∏කය$ සමඟ හJෙ} 

කටS@ කරන ල_දJ$ හැCයට සැල¥ අතර, 1946 y හැෙර$නට, ÖFප3 ග[බද වැBය$ ද ෙබාෙහ# 'ට 
හJ}කාරය$ ] බව ඉHම∏$ “අමතක කර දැÿහ.”) මෑතක y බලව3ව BC ෙ[ අය ගැන ඇP ÅයH Uසා ෙහ# 

නැ3න[ අSHPය ගැන ය[ අදහසH PÅ Uසා ෙහ# Uතරම කටS@ පට$ ග3ෙ3 ඉතා ෙසgU. ¯äතයාට 

ශා≥õක පහර ෙදg$ සහ U$දාවට ප3 කරg$ ඉHම$ කරñම සඳහා සට$කා∞$ව බලා3මක ෙකõණ. ඒ 
අවQථාෙT y ¯äතයා සමඟ පරණ ෙක#$තරයH PÅ ය[ අෙයH ෙT න[ ෙහ# අවQථාවාy$ BCෙe න[ ෙහළා 

දැ–[ සහ ෙච#දනා එ}ල M≥[ පට$ ෙගන ත3වය$ උØ<[ 'ය. ග[බද වැBය$ෙN පwච†ඩ3වකා≥ ස[පwදාය 

Uසා, ඉඩ[ 2gයාට මරණ ද‚වම Uයම ñම සාමානm පwPඵලයa. ඒ සමඟ ඔáෙN BයX බ° බා2රාäය ද 

රජයට පවරා ගැUණ. ග[බද වැBය$ෙN Mçයාකා≥ සහභා∫3වෙය$ ද‚වම Hෂ∏කව Mçයා3මක කරන ල_ෙ_ය. 
හැම 'ටම සා*ථක ෙනාJන3, Bරකරැවාව පõQථා®ය මෙÄQත‘ා3වරෙයH ඉäõයට ෙගන ෙගාQ ±$Öව සහPක 

කර$නට කාඩ*වරැ ෙබාෙහ# 'ට වෑය[ කළහ. ෙ[ ‘මහා රෑකඩ නැnම’ (Grand Guignol) @ළ සෑම අෙයHම 

තම$ෙN ‡gකාව ෙහා¬$ දැන BCයහ. එය 1976 මාඕ ෙN මරණය දHවා සාමානm fන ජනතාව 'B$ äනපතා 
Uයැෙළන “අරගල ර^Qñ[” සහ Qවයං-'ෙTචන සැBවාර වලට සමාන ෙලB$ ක,$ B_ධ ]වa. ෙ[ 5} 

 Bianco, “Peasant Responses.”49

 Hinton, Fanshen, pp. 581-583.50

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

University Press, 1989), p. 82.
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දවQවල Bට කැමP 'äයට ඕනෑම නරැම ආ†°වකට අපහරණය කැමP ෙලසM$ ෙයාදා ගැ®මට හැMයාව 
ලැෙබන Bõ3 සහ අDගමනයට නැˆරැ ] fන සා[පwදාaක áරැව වහාම පැහැä, 'ය.  

 '$äතය$ සංඛmාව ෙකාතර[ ]වාදැa ය$න ගැන UVWත 5X එක@වH නැP න53 එක ගමකට එකH 

බැí$ ෙහ# PÆම අUවා*ය ] ෙහa$ g,යනයH ය$න පරම ෙලB$ අවම ] සංඛmාව හැCයට ෙප® යන 
අතර, ෙබාෙහ# ෙ}ඛකය$ g,යන 2 3 g,යන 5 3 අතර සංඛmාවH gය යන ල_ෙ_ යැa ගැන එකඟ ෙවP.  52

එයට අමතරව g,යන 4 3 g,යන 6 3 අතර fන “uලාH” ද අ&P$ 'වෘත කළ ෙල#ගාa Bර කඳJරැ ෙවත 

යවන ලä, එෙQම ඒ සංඛmාෙව$ ෙද⁄ණයH පõQථා®ය අ£කා≥$ යටෙ3 ''ධ 'ෂම ] කාලය$ Ωරා 

U≥Hෂණය >∏ස තබන ලä, එa$ MයැJෙ$ UP ෙස#äBයa, තව3 Öôකර වැඩ, සහ ඕනෑම “ෙපාÖ 
ෙමෙහSමක” y න° මඟට ෙගන යෑමa.  ‘äග Ö$න’ (Long Bow) 2 gය íය සංඛmාෙව $ —15—අ> 53

අDමානෙය$ සකQ කර ග3ෙතා3, අ> එ$ෙ$ ඇQතෙ[$@ වල ඉහළටa. න53 පwPසංQකරණ Mçයාව,ය එ2 

y ක,$ පට$ ගැUණ. 1948 $ ප<ව ඊට ෙපර Sගෙe PÅ සදාචාර 'ෙර#ü Mçයා තහන[ ]හ. ‘äග Ö$න’ දැ© 
ෙQ බැට කා Pã∏: පõQථා®ය කෙත#,ක සංගමෙe සභාපPෙN 5X පJලම ඝාතනය M≥ම, (ප},ය වසා 

දැ∞ම, ⁄C බැට yම, ධනව@$ට සහෙය#ගය දHවන ලද ÖFප3 ග[බද වැBය$ෙN බ° රජයට පවරා ගැ®ම, 

අ$Pම පර[පරා @ෙ$ ඕනෑම “වැඩවස[ ස[භවයH” ෙසායා යෑම (ඕනෑම වැBෙයH ය[ ආකාරයM$ නැවත 
ව*∫කරණය 'ය හැM යැa එa$ අදහQ 'ය.) Uද$ ඇතැa Mයන තැ$ ෙහz කර$න යැa බලා3මක කරන 

ශා≥õක වධ2ංසා Uසා gU<$ මරණයට ප3 ]හ. කçමව3 ෙලB$ පwVන M≥[ වල y íUය[ යකඩ ව,$ 

වධ2ංසා M≥ම පට$ ගැUණ. මරා දමන ලද අයෙN පJ}වල අයව වධ2ංසා වලට හ< ] අතර ඔJ$ෙN 

පැර^$න$ෙN ෙසාෙහා$ ෙකා}ලා කා 'නාශ කරන ලä. කෙත#,ක දහම අ3හැර íය, මං පහර$ෙන$ ෙලB$ 
BCන ලද කාඩ*වරෙයH ඔáෙN Ωතා හා 'වාහ ව$නට දාහතර හැ'õä ෙක}ලකට බලා3මක කර ෙල#කයට 

ෙමෙQ පwකාශ කෙrය: “මෙN වචනය ®Pයa, මම මරණයට ±$Ö කරන ඕනෑම අෙයH gය යනවා.”  fනෙe 54

අෙන3 පැ3ෙ3, Sනා$ (Yunnan) 2, 2 ,a (He Liyi) ෙN >යා, ක,$ ආ†°ෙT ෙපා,Q UලධාõෙයHව BCන 
ල_දාව ඒ 'Qතර මත පමණM$ ඉඩ[ 2gෙයH යැa ව*∫කරණය කරන ලä. UලධාõෙයHව BCන ලද Uසා 

ඔáට බර වැඩ ස2ත Bර ද‚ව[ ±$Ö 'ය. 1951 y කෘÁකා*gක පwPසංQකරණ මධmෙe y ඔáව “පංP 

හ@ෙරH” හැCයට නගරෙය$ නගරයට ෙගන ෙගාQ පwද*ශනය කරන ලද ප<ව මරණයට Uයම කර ෙව© තබා 
මරා දමන ලä. MB äෙනක ඔáට ය[MB MçයාවH සඳහා ෙච#දනාවH එ}ල ]ෙe නැත. ෙසා}දාÖෙවH ] ඔáෙN 

වැ©මහ} Ωත‘යා ⁄ෙවාg$ඩා$N ව,$ PLA  පැ3තට ෙසා }දාÖව$ එක@ කරග$නා ලද Uසා  Uල වශෙය$ 

පwශංසාවට ප3 ව BCෙයH Jව3, ඔáව පwPගාgෙයH හැCයට ව*∫කරණය කර U≥Hෂණය යටෙ3 තබන 

ලä.  ෙ[ ආකාරෙe  Mçයාව$ ග[බද වැBය$ අතර වැ©ෙය $ම  ජන>wය ] බව ෙප® යa. අන@රැව රජෙe 55

නාමෙය$ අ}ලාග3 ඉඩ[ ඔJ$ ෙබදා ග3හ. ෙකෙQ න5Ö, සමහර අය ''ධ ෙÄ@ Uසා (ෙබාෙහ# 'ට ඔJ$ෙN 

පJ}වල අ3දැ–[ ස[බ$ධෙය$) ෙ[ 2@මතෙe කරන ලද මරා දැ∞[ ව,$ බලපෑමට ලH ]වා යැa තම$ව 

සලකන ලä. සංQකෘPක 'Fලවය කාලෙe y ඔJ$ෙN පzගැ®ෙ[ ආශාව සමහර 'ට >ට ]ෙe වකçාකාරෙයU, 
පවPන ආ†°වට එෙර2 අ$ත ර^©ක}වාy 'ලාසයකටa.  ඒ Uසා අ$ අය >ට වරද පටවා කළ ඝාතනෙe y 56

අර5Ø කළ පõ_ෙද$ පHෂෙe “SHPය" >nපB$ ග[බද වැBය$ එHස3 ෙනා]හ. 

 ෙ[ මහා වmාපාරෙe සැබෑ අර5Ø ]ෙe පwධාන වශෙය$ ෙ_ශපාලනය, ෙදවැUයට ආ*≠කය, සහ 
අවසානයට පමණH සමාජමය ]හ. ඉඩ[ ව,$ Bයයට 40 H පමණH නැවත ෙබදාහõන ලැãව3, ඈත >Cසර 

ධනව@$ අ}පයH පමණH Bµම Uසා සහ >Cසරබද ජනගහන ඝන3වය ඉතාම3 දැ© ñම3 Uසා, ෙබාෙහ# 

ග[බද වැBය$ෙN ආ*≠ක ත3වෙe äSØවH ]ෙe ඉතාම3 <X ෙලසMU. පwPසංQකරණ වmාපාරෙය$ ප<ව 

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

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

 Domenach, Chine, pp. 70-72.53

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

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

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

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

p. 186.
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සාමානm ඉඩ[ කෑ}ලක පwමාණය ෙහHෙටයා* 0.8 H ]ෙeය.  කලාපෙe අෙනH රටව}—ජපානය, තාaවානය, 57

සහ දuØ ෙකාõයාව—ඊට3 වැ© අසාධාරණ ෙලB$ ෙබy Pãණ ඉඩ[ ඒ කාලෙe y ම, ඒ හා සමාන ෙලB$ ] 

ර^©ක} කෘÁ කටS@ පwPසංQකරණ වලට හ< Jව3 ඒවාට ය[ තරමක වැ© සා*ථක3වයH ලැÅණ. අ> ද$නා 

තරg$ ඒ පwPසංQකරණ වල y එකÖ ෙහ# මරණයH B_ධ ෙනාñය. එෙQම ඒ ජනතාවට අ2g ] පõ_ෙද$ 
ඔJ$ට ව$ä ෙගවන ලä. fනෙe පැවP දරැØ පwච†ඩ3වය යD පwPසංQකරණ වල පwPඵලයH ෙනාව fන 

ෙකාgSUQhවාy$ ෙගන íය බල අරගලයක පwPඵලයM. සට$කා∞$ හැCයට ෙත#රා ග3 Mçයාකරැව$ <&තරය 

සහ කාඩ* 'B$ “ෙ} í'<මH” @z$ මරා දැ∞[ වල Uයැ˝ම සඳහා ෙපාÖෙT ග[මාන වල වැBය$ව ස[බ$ධ 

කර ගැ®මa. ෙකාgSUQh පHෂය ෙලාවට ඔFΩ කෙr ඔJ$ට Åයuරැ අපරාධ කරත හැMa Mයාa. ෙ[ BයX 
ෙ_ව} ව,$ ගමH වැඩ කරන ආකාරය ගැන ස∞ප දැDමH ව*ධනය කරග$නට ෙකාgSUQhවාy$ට හැMයාව 

පෑäණ. කා*gක නගරයH සÿහකරණෙe ෙQවයට බාර ෙද$නට පHෂය ෙසාය_y, ඒ දැDම දැ© ෙQ උපකා≥ 'ය. 

නගර: “සලාf UZෙධgපාය” සහ ifක< පවරා ගැjම 

 Å[ මhටg$ එන ඕපපාPක වmාපාරයH හැCයට සÿල ඝාතන සැලෙකන ලÖව3, 1950 ෙනාවැ[බ* 

මාසෙe y ෙකාõය$ අ*—දයට fන හ5දාව ඇ@}ñෙම$ ප<ව එන ර^©ක}කරණ අäයරය @ළ y ඔá 'B$ම 
සහ පwB_£ෙeම ඒවා සඳහා ඉඩ yම ෙහාඳ අදහසH යැa මාඕ ෙQ@ං සැල–ය, ඔá ෙමෙQ පwකාශ කෙrය: “අ> 

සහPකෙය$ම ඒ මරණය අ3 'ය S@ ඒ පwPගා∞ කාරකය$ Bය}ල$ම මරා දම$න ඕන.”  න53 ඒ කාලෙe 58

අ&3 ] දැය කෘÁ කටS@ පwPසංQකරණ ෙනාෙT, අ° වශෙය$ fනෙe උ@රැ පැPවල y ඒවා Uමාවට ප3 

ෙවg$ පැවPණ. (ප<ව “UදහQ” කර ගැෙනන fනෙe B'} ෙනාස$<$ ත3වය$ ව,$ 'ෙVෂෙය$ම >≥ 
Pãණ ⁄වා$Nෙඩා$N වැU දuØ පැPවල, වmාපාරය 1952 ෙව_y MB3 ෙලසM$ Uමාවට ළංව Pãෙ† 

නැත.)  අ&3ම ත3වය ]ෙe පwච†ඩ É_ධකරණ නගර Ωරා පැPර යාමa. ඒවා පwෙTසg$ සැල<[ කරන ලද 59

“ෙපාÖ වmාපාර” මාලාවH @z$ එකවරම ෙහ# එM$ එක බැí$ fන ෙකාgSUQh පHෂෙe ඒකා£පP 
පාලනයට ත*ජනයH ] සමQත ක†ඩාය[—'_ව@$, ã*èවාBය, uඩා අaPකරැව$, ෙකාgSUQh ෙනාවන 

සට$කා∞$, පමණට වැ© Qවාüන බවH දැH] ෙකාgSUQh කාඩ*වරැ—යට3 කරගැ®ෙ[ ඉලHකෙය$ BÖ 

]හ. වසර M2පයකට ෙපර, නැෙගන2ර Sෙර#පෙe “ජනතා පwජාත$ත‘වාදය$” >2nව_y “සලාg S_ෙධ#පාය” 
යැa හැ¬$ෙවන ල_දට ෙ[ පwෙTශය ෙබෙහ'$ සමානකමH දැHñය. ආ*≠කෙe ෙම$ම ම*ද®ය ෙ_ශපාලන 

ෙමෙහS[ යන ෙදෙH y ම ෙස#'යh බලපෑම ඉQම@ව ෙප® ය$ෙ$ ෙ[ Sගෙe y ය. ඒ අවQථාෙT y ම, කz$ 

එMෙනකාට 'රැ_ධව BC “ජනතාවෙN ආ†°ෙT හ@ර$,” යැa හැ¬$ෙවන ලද ක†ඩාය[ ෙදකH—පංP 

හ@ර$ සහ මංෙකා}ලකාරය$—අතර එක5@ෙව$ ඉතාම3 බලව3 gත‘ ස[බ$ධයH >2nවා ග$නා ලÖ Jවද, 
අපරාධකරැව$ට සහ සමාජෙය$ ෙකා$ කරD ලැ— කාරකය$ට ක*කශ ෙලB$ සලකන ල_ෙ_ය. ග∏කාව$, 

∆Ö ෙකzන අය, සහ අÅ$ ජාවාර[කරැව$ අ}ලා ද‚ව[ කරන ලä. ෙකාgSUQh පHෂෙeම ද3ත අDව 1949 

සහ 1952 අතර මං පහරන ල_දJ$ g,යන 2 H @ර$ කර දමන ලä, එෙQම එවැUම සංඛmාවH Bරගත කරන 
ලä.  60

 පාලනය කරන කçමෙe ෙබාෙහ# >යවර ජයගkහණය අ3කර ග$නට ෙපර පට$ >2nවා ෙගන PÅ බැ'$, 

ඉHම∏$ ඒවා ෙබාෙහාමයH ෙයාදවා ගැ®මට පහ< ෙලස අත ළඟ ]හ. 1950 අග y එය g,යන 5.5 ක 
gÜÁයාවM$ ශHPම3ව BCයහ. 1953 y තව3 g,යන 3.8 ක Mçයාකා≥$ ද එයට එක@ කරගD ලැÆය. 

ෙතාර@රැ සපය$න$ 75,000 H ද Mçයාකා≥$ෙN කැපñම äගටම පව3වා ගැ®ම සඳහා ෙයාදා ගැUණ. 

⁄ෙවාg$ඩා$N 'B$ සා[පwදාaක එක5@ පාලන කçමය (baojia) පõfl*ණ ෙලB$ පැවP ග[වල එය යz 

Qථා>ත ñ Pã∏, ඒවාෙe පහෙළාවක Bට 'QසH දHවා පJ} අස}වැB කgn යටෙ3 ෙස#äBෙe පැව@න අතර 

ඒ කgn ෙස#äB කර$නට ñä ෙහ# äQP‘Hක කgn ]හ.  ඔJ$ෙN <>õH< ෙව$ õංගා  යෑමට MBවකට 61

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

 In “Comments on the Repression and Liquidation of Counterrevolutionary Elements,” quoted in MacFarquhar and Fairbank, 58

Cambridge History of China, 14:89.

 Roux, La Chine populaire, p. 164.59

 Domenach, Chine, pp. 67 and 80.60

 Meissner, “La vote orthodoxe,” p. 25.61
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හැMයාව ෙනාPÅය S@ 'ය. රාP‘ෙe B_ධ ෙවන පැg˛මH ෙහ# දවසකට වැ© කාලයH එන අ53ෙතH ගැන 
ගෙ[ වැBය$ෙN කgnව වා*තා තබාගත S@ ]ෙeය. එවැU අ53ත$ට තම$ ටJෙ[ y ,යාපäංW ñ ඇතැa 

දHවන áu (hukou) සහPකය ළඟ තබාගත S@ 'ය; ඒ අවශmතාවය >2nවන ල_ෙ_ ඈත >Cසර ග[මාන 

ව,$ ජනතාව >ට3ñ යෑම වළHව$නටa. පරණ ෙර�මය යටෙ3 අ£කරණ සහ Bරබ$ධනාගාර ප_ධPෙe 

ෙකාටසH හැCයට ෙQවය සපයන ලද ෙපාÜBය එෙලB$ම 5ල y කටS@ කළ3, (තාවකා,ක පwෙය#ජන3වය 
ඉHම íය ප<ව ඒ ‡gකා අනාගාත ෙමෙහS[ වල Qවභා'ක ඉලHක බවට ඔJ$ ප3 කරන ලä), ඉතා 

ඉHම∏$ සංඛmාව$ ඉහළ íයහ. ෂැ$හa නගරය 1949 මැa මාසෙe y අ3 කරගU_y ෙපා,Q Qථාන 103 H 

පැවP අතර එම වසර අවසානය ෙව_y ෙපා,Q Qථාන 146 H පැවPණ. ආරHෂක ෙQවා (රහQ ෙපාÜBය) හ5දා 

කා†ඩ වල සංඛmාව g,යන 1.2 H 'ය. uඩාම ] හ5දාව Jව3 පõහාUයට ප3 ] Bරබ$ධනාගාර 'වෘත 
කරන ලä. Uල Bරෙගව} @ළ පැවP කnක ත3වය$ එෙතH ෙනා' 'රෑ ෙලසM$ දරැØ ]හ: ව*ග හතර^Q 

∞ට* 100 ක 300 H ර^ඳñම, ෂැ$හa මධmම Bරෙගදර 18,000 H ]හ; හාමත මhටමක ] ආහාර සලාක සහ 

දැ© ෙQ වැඩ ගැ®ම; අමාDÁක 'නය සහ UP ෙලB$ ශා≥õක පwච†ඩ3වය ගැන ත*ජන (උදාහරණයH 
වශෙය$ පාගම$ කර_y අUවා*ෙය$ම කළ S3ත ] 2ස ෙකz$ තබාෙගන ඉ$න යැa Mයා ජනතාවට රaෆ} 

@වHuෙT >nපස පැ3ෙත$ පහර yම). මරණ අDපාPකය, 1952 ෙතH වසරකට Bයයට 5 කට වැ©ෙය$ 

පැහැä,ව PÅ—ඒ ෙල#ගාa 2 1949-1978 සාමානmයa—මාස හයක කාලයක y Bයයට 50 දHවා ⁄වා$… 
(Guangxi) 2 y, සහ ෂැ$… (Shanxi) 2 එක පතලක äනකට 300 H දHවා, ඉහළ íයහ. වළ&කර ෙහ# අෙ3 

ඇÂ, ව,$ එ}ලා තැÆම වැU වඩා3ම ''ධාකාර සහ පරŸඩාකා∞ වධ2ංසා ඉතාම3 සාමානmයH ෙලB$ 

පැවPණ. පැය 102 H @ළ ෙනානව3වා පwVන M≥ම Uසා එක fන පැ'_ෙදH gය íෙeය. ද‚ව[ ෙනාලබා Mçයා 

කර$නට වඩා3ම මෘග Ω_ගලය$ට ඉඩෙදන ලä. එක කඳJරැ අණ ෙදන UලධාõයH Q±‘ Ìෂණයට අමතරව, 
එක වසරH ඇ@ළත y 1,320 ක ජනතාවH පණ >C$ වළදමන ලä. එවක y කැර, ෙබාෙහාමයH හටෙගන 

(අ}ලා ග3තJ$ ස[fl*ණෙය$ යට3 ñ ෙනාBC අතර ඔJ$ සමඟ ෙසා}දාÖව$ ද ෙබාෙහාමයH BCයහ) 

ෙබාෙහ# 'ට ඒවා වචනෙe පõසමාFත අ*ථෙය$ම සÿලඝාතන බවට හැõණ. යැ$චැ$N (Yanchang) ෙත} U£ 
වල ෙQවය කළ Bරකරැව$ 20,000 $ හාර ප$ දහසH මරා දමන ලä. 1949 ෙනාවැ[බ* 2 y කැළෑ වැඩ 

කඳJරක ෙQවය කළ 5,000 M$ බලය ෙපරළ$නට සට$ කළ 1,000 H ෙදෙනuව පණ >C$ වළ දමන ලä.  62

 “පwP'Fලñය කාරකය$” @ර$ කර දමන ෙමෙහSම 1950 §, වල y äය3 ෙකõණ. එයට ප<ව 1951 y 
“'ෙර#ධ @න” (නාQPයට 'ෙර#ධය, Ìෂණයට 'ෙර#ධය, රාජm Uලධාõවාදයට 'ෙර#ධය) සහ “'ෙර#ධ 

පහ” (අ}ලQ, වංචා, බÖ ෙගñම පැහැර හැ≥ම, ෙබාරැ –ම, සහ රාජm රහQ ෙහz M≥ම යන ã*èවාBය ෙවත 

එ}ලෙවන Bය}ල) වmාපාර සමඟ බට2රකරණය ] '_ව@$ ෙවත ඉලHක කරන ලද “W$තනය 

පwPසංQකරණය” කරන ෙමෙහSමa. ඒ අවසානයට සඳහ$ කළ ක†ඩායෙ[ සාමා�කය$ “පwPඅධmාපන” 
කාලය$ සඳහා UPපතා සහභා∫ 'ය S@ ] අතර ඔJ$ෙN පwගPයH ඇතැa Mයා පõQථා®ය ශòම සාÿ2කයට 

(danwei) ඔFΩ කළ S@ 'ය. ෙමම වmාපාරය$ 2 කා,ක 5ණ ගැ ම ඔJ$ෙN පwධාන අර5ණ ෙහz කරD ලබa: 

MBෙවH ආරHÁත නැතැa Mයා නගරාස$න එÜh අයට ෙප$ñම. 'ෙVෂෙය$ම “පwP'Fලñයවාäයා” ය$න 

ෙකාතර[ අපැහැä, සහ ΩX} ෙලසM$ භා'තා ]වාද Mයෙතා3, අ±තෙe ෙහ# ව*තමානෙe ඇP ඕනෑම 
ත3වයH පHෂ මතෙය$ යා$තg$ ෙහ# ෙවනත ය_y එය ෙහළා දැ–ම සඳහා පwමාණව3 'ය. පHෂ 

ෙ}ක[වරැ$ට õB තර[ ස[fl*ණ ෙලසක ම*ද®ය බලයH ලැÆම එ2 ඵල'පාකයa. මධmQථානෙය$ 

äõග$වන ලද පõ_ෙද$ සහ ආරHෂක ෙQවා වල සහාෙය$, ඔJනට ඔJ$ෙN බලය õB ෙලB$ ෙයාදා 

ග$නට3 අපහරණය කර$නට3 හැMයාව පෑäණ. 'ෙVෂෙය$ම 1951 වසර ෙවDෙව$, ඇෙ}$ රෑ (Alain Roux) 
ෙN පද වහර වන “ර@ ·ෂණය” ෙමයට ෙයාදාගත හැMa.  63

 ලැÆ ඇP අ}ප Uල ද3ත ·Pෙය$ 5<ප3 කරවන <&ය. ෂැ$හa නගරෙe එක රාP‘යක y අ3 

අඩං⁄වට ගැ®[ 3,000 H (මාස හතරක y 38,000), ෙබa�ං නගරෙe එක දවසක y මරණ ද‚ව[ සහ 
මහජනතාව ඉäõෙe මරා දැ∞[ 220 H, ෙබa�ං නගරෙe මාස නවයH ඇ@ළත y පwVන M≥[ 30,000 H, 

⁄ආ$Ë 2 මාස දහයH ඇ@ළත අ3 අඩං⁄වට ගැ®[ 89,000 H සහ මරණ ද‚ව[ 23,000 H B_ධ ]හ. uඩා 

වmාපාõකය$ 450,000 කට වැ© සංඛmාවH 'ම*ශනය කරD ලැ—හ. එයට ෂැ$හa නගරෙය$ පමණH 100,000 
H ඇ@ළ3 ]හ; ය[MB වංචාවH ගැන අ°ම වශෙය$ ෙලාHක$ෙග$ @ෙන$ එකH වරදකරැව$ යැa ±$Ö 

 White, Policies of Chaos, pp. 93-101.62

 Roux, La Chine populaire, p. 170.63
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ෙකõණ, ෙබාෙහ# 'ට ඒ බÖ ෙගñම පැහැර හැ≥මටa. එෙQම ඔJ$ට ''ධ මhට[ ව,$ ද‚ව[ කරන ලä. 
ඔJ$ෙග$ 300,000 H Bර ද‚ව[ ලැ—හ.  'ෙ_ˇකය$ ද ඉලHකය$ ]හ: 1950 y “චර Ωරැෂය$” 13,800 H 64

අ3 අඩං⁄වට ග$නා ලä, ඔJ$ අතරට පැ'_ද$ද ඇ@ළ3 ]හ; එක ඉතා, ජාPක ÅෙෂාFවරෙයH ì'තා$තය 

දHවා Bර ද‚ව[ ල_ෙ_ය. ෙ[ වධ2ංසාෙT ඍè ඵල'පාකයH හැCයට, 1950 y BC කෙත#,ක gෂනා≥වරැ$ 
5,500 $ සංඛmාව 1955 ෙව_y ÖB[ ෙදක @නH දHවා පහළ බැස Pã∏. එa$ ප<ව fන ආගgකය$, MBÖ 

>ටර^Cෙයu අපහ< ෙලB$ දMන සාHÁ ෙනාමැPව ම*දනෙe ස[fl*ණ පහර '¬$නට පට$ ග3හ. 1955 y 

20,000 H අ3 අඩං⁄වට ගැUණ; ඊ ළඟ දශක ෙදක Ωරා BයX Uකාය$වල MçQPයාDව$ අ3 අඩංගවට ගැ®ම 

Bය දහQ ගණනH දHවා ඉහළ íෙeය.  තාaවානය සහ ෙහාංෙකාං ෙවත මහ3 ජනකායH ෙලB$ එකවර 65

>ට3ව යෑෙ[ ෙTගය අ°කරන වෑයමH හැCයට 1949 y පwදානය කර P— Hෂමාවට අaP ] ⁄ෙවාg$ඩා$N 2 

2ටΩ ෙ_ශපාලන සහ හ5දා කාඩ*වරැ, වසර ෙදකකට ප<ව වැ©ෙය$ම 'නාශ කර දැÿ ක†ඩායම 'ය. "එවැU 

පwPගා∞$ ෙවත ෙයා5 කරන ජනතාවෙN අPශය කරැණාව$ත බෙT ද  මා ඇත,” යැa එ2 y Ωව3ප3 දැ© 
ෙලB$ සඳහ$ Mයා BCයහ. ම*දනය ෙගන ය$නට ද†ඩන ®P ස[පාදනය හJ} 'ය. fl*වාකා≥ ®P 

ස[පාදනය හරහා ව*තමාන ෙම$ම අ±තෙe “පwP'Fලñයවාy$ට” ද ද‚ව[ කළ හැMයාව ලැã∏. ය[ ®PයH 

යටෙ3 දම$නට හැM ය[MB MçයාවH ¯äතයා 'B$ කර ෙනාමැP න[, එ'ට “සාදෘශm වශෙය$" Mයා 
'UVචය$ කර$නට ද හැMයාව ලැã∏. ද‚ව[ ඉතාම3 දැ© ]හ: සාමානm අපරාධයකට වසර අටH Bර 

ද‚ව[ අවම ]හ; සාමානmෙය$ Bර ද‚වමH වසර 'Qසක කාලයH සඳහාa. 

 Uල ද3ත අ}පයM$ එහාට යන ත@ UVWතවම Mය$නට තවම3 Öôකරa. න53 මාඕ 'B$ම 

පwP'Fලñයවාy$ 800,000 කෙN @ර$ M≥ම ගැන පwකාශ කර ඇත. නගර වල y මරා දැ∞[ g,යන 1 H දHවා 
සැබැ'$ B_ධ ]හ, එන[ >Cසරබද පැP ව,$ @ර$ කරන සංඛmාෙව$ @ෙන$ එකH පමණ ෙT. නගරෙe 

ìව3 ෙවනවාට අ°ම වශෙය$ පQ ⁄ණයM$ වැ©ෙය$ >Cසරබද ìව3වන gU<$ BCන ලද Uසා, 

නගරාස$න පwෙ_ශ වල ම*දන වැ©ෙය$ම දරැØ ]වා යැa අ>ට අභ!පගමනය කළ හැMa. ෙ[ >$"රය තව3 
අƒරැ වDෙe අෙයH පwPඅධmාපන කඳJරැ @ළ 2ර කරන ලද g,යන 2.5 ක ජනතාව3 එක@ කරන 'ට y ය. 

>Cසරබද සලක_y එය Bයයට 1.2 H ෙවන අතර, නගරබද ජනගහනෙය$ දළ වශෙය$ Bයයට 4.1 H පමණ ඒ 

ද3තය Uෙය#ජනය කරa.  එෙQම අ£කාõ$ 'B$ කරදර කරන ලද Ω_ගලය$ අතර B_ධ ] Bයä'නසා ගැ®[ 66

ද ඇත. ⁄ආ$Ë වල සමහර äනවල y පනQ ෙදෙනu පමණ >õසH Bයä'නසා ෙගන ඇත. චJ W$Nෙව$ 

(Chow Chingwen) ඇQතෙ[$@ කර$ෙ$ Bයä'නසා ග3 සමQත සංඛmාව 700,000 H පමණ ෙT යැa Mයාa.  67

නගරබද BÖ කරන ලද É_ධකරණ කෘÁ කටS@ පwPසංQකරණ සමඟ ෙබෙහ'$ සමානකමH ග3ෙ3ය. එය 

U.S.S.R. 2 y පwධාන වශෙය$ ෙපාÜBය 'B$ රහBගතව කරන ලද É_ධකරණ ව,$ මහ3 ෙQ ෙවනQ ]හ. 
fනෙe y පõQථා®ය පHෂ කgnව 'B$ ෙපාÜBය ගkහණය කරෙගන BCෙeය. äග හැෙරන ආකාරෙe පාලනය 

5XමU$ම තම$ අත තබාගැ®ම සහPක කර$නට පwෙTස[ ස2ත ñෙම$, ජනගහනෙය$ හැM තර[ 'ශාල 

ෙකාටසH ම*දන වලට ඉäõප3 M≥ම කgnෙT පwධාන අර5ණ ]ෙeය. 

 ñä කgn ආකෘP යටෙ3 කටS@ කරන ෙQවකය$, “ෙබාරැකාරය$,” සහ “ධනවාy ෙකාCය$,” යැa 

ෙච#දනා ව,$ පහර ෙදg$, මහජන අüHෂණයට ඔJ$ෙN අයවැය 'වෘත කර$න, 'ෙTචනයට ලH ෙව$නට, 

සහ ඔJ$ව 'ෙTචනය කරග$නට, ඔJ$ෙN කටS@ ගැන රජෙe පාලනය බාරග$නට, යනාy වශෙය$ 
>zෙව,$ බලා3මක කළහ. ඔJ$ ස[fl*ණෙය$ ප<තැ', ]ෙe න[, එ'ට ඔJ$ට 'ම*ශන ක†ඩාය[ සමඟ 

සහභා∫ ñ ඔJ$ෙN සගය$ව ෙහළා දැ–ම සඳහා ආරාධනා ලැ—හ. ඔJ$ MBÖ සහෙය#ගයH ෙනාÖ$ෙ$ න[, 

ඉහත සඳහ$ කළ ම*ධන චකçය නැවත 5ල පට$ ඇර#ණ. '_ව@$ 5áණ ෙදන ලද ත3වය ද ෙ[ හා සමාන 

]හ: ඔJ$ ෙQවය කරන තැ$වල y “යට3 ñෙ[ සහ නැවත ඉපyෙ[” ර^Q'[ වලට සහභාí 'ය S@ ]හ, 
ඔJ$ෙN වැරä පාෙප#´චාරණය කළ S@ ]හ, “,බර}වාදය” සහ “බට2රවාදය,”  අ3හැර දමා අැතැa ද, 

“ඇෙමõක$ සංQකෘPක අ£රාජmවාදෙe,” Öôට3වය$ අවෙබ#ධ කරෙගන ඇතැa ද, ඔJ$ ඇ@ළත BCන “පරණ 

gUසා” ඔáෙN BයX සැකය$ සහ Qවාüන W$තනය$ ඇ@Xව මරා දමා ඇතැa ද, යනාä වශෙය$ 

 Domenach, Chine, pp. 77-79.64

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

Chine, p. 504.

 Domenach, Chine, pp. 80-81.66

 Quoted in MacFarquhar and Fairbank, Cambridge History of China, 14: 88.67
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ෙප$ව$නට B_ධ ]හ. ෙ[ මාස ෙදකක Bට වසරH දHවා ෙගñ යා හැM ] Sගය @ළ y ෙවන3 BයX කටS@ 
වල Uයැ˝ම තහන[ කරන ලä. එෙQම තව Öරට3 තම$ සමඟ ෙQවය කරන ලද 'දmා*$$ 'B$ 

අUවා*ෙය$ම කළ S@ ] ෙහළා දැ–[ වල අවමානය 'ඳ දරාගත හැMයාව නැPව íය සහ නැවත නැවත3 

හෑ}& M≥[ ව,$ පළා යාමට õB ]ව$ 'B$ ෙත#රාග3 සා[පwදාaක fන 'සƒම වන Bයä'නසා ගැ®ම 
හැෙර$නට ඔJ$ට ෙත#රාගත හැM ෙවන MBÖ කçමෙTදයH ෙනාñය. ෙ[ පwපංචයම ඊට වඩා 'ශාල 

පõමාණයM$ සංQකෘPක 'Fලවය @ළ y නැවත හට ගැDෙ† ෙබාෙහ# 'ට ශා≥õක පwච†ඩ3වය ද එයට 

එක@ ෙවgU. ෙමාෙහාතකට, සමQත ජනගහනෙe සහ ග[ නගර වල BයX කටS@ පHෂෙe පරම පාලනය 

යටෙ3 B_ධ ]හ. ක*මා$ත පwධා®$ව Uතර වැ©ෙවන  මාව$ට හ< ]හ. 1951 ආර[භෙe y ඔJ$ෙN BයX 
íØ[ ෙ}ඛන පwB_ධ කළ S@ ]හ. එෙQම Ÿඩාකා≥ බÖ ඔJ$ ෙවත වැ© කරන ලä. 1953 ෙදසැ[බ* මාසෙe y 

ඔJ$ෙN සමQත පwාNධනය රජයට බාර ෙද$නට ඔJනට B_ධ ]හ. හැම තැනකම සලාක අUවා*ය ෙලB$ 

පැවෙතන 1954 ෙව_y, ඔJ$ට මහජන සැපS[ සමාග[ සමඟ අDබ_£ත ෙව$නට B_ධ J∏. 1955 ඔHෙත#බ* 
මාසෙe y නැවත3 මහජන 'පරමට යට3 ෙව$නට ඔJ$ට බලා3මක ෙව_y ඔJ$ සP ෙදකකට ෙනාඅ° 

කාලයH ඊට එෙර2වව ඉ$නට සම3 ]හ. 1956 ජනවාõ මාසෙe y ì'තා$තය දHවා ලැෙබන තරමක 'ශòාම 

වැnප ෙවDවට සÿහකරණය ෙත#රාගැ®ම ඔJ$ ෙවත “ඉäõප3” කරන ලä. එෙQම සමහර 'ට ඔJ$ෙNම 
අaPෙe ] සමාගා[ වල තාHෂ∏ක අධmHෂකවරෙයH හැCයට ප3 කරන ලä. ප<ව එන සංQකෘPක 'Fලවය 

ෙ[ ෙපාෙරා$Ö පවා අa$ කරග3ෙ3ය. ඒ අDව කටS@ M≥ම පwPHෙôප කළ එH ෂැ$හa වැBෙයHව ඔáෙN 

ෙQවකය$ 'B$ ''ධ ෙච#දනා යටෙ3 න° මඟට ෙගන යන ලä. මාස ෙදකක y ඔáව 'නාශයට ඇද දමා 

අන@රැව ශòම ර^ඳJ[ කඳJරH ෙවත යවන ලä. කçමව3 ෙලB$ ෙමෙQ ෙකා}ලකෑමට ලH ] uඩා සහ මධmQථ 
පwමාණෙe සමාග[වල ෙබාෙහ# පwධා®$, Bයä'නසා ග3හ. 'ශාල ෙකා[පැ∏වල පwධා®$ තරමH ෙහාඳ 

ත3වයM$ BCයහ, ඒ 'ෙ_ශය$2 වාසය කළ f$D සමඟ පැවP ඔJ$ෙN දැDම සහ සබඳතා ΩX} ප_ධP 

පwෙය#ජනව3 යැa හƒනාගැෙනන ලද Uසa: තාaවානය සමඟ තරඟය අPශෙය$ වැදග3 යැa වැටáණා Jවද 
එය එෙQ පැවPණ.  68

 ම*ද®ය යා$ත‘ණය ෙනාකඩවා Mçයා3මක ෙවg$ පැවPෙeය. 1952 y ෙහ# 1953 y 1950 සහ 1951 y 

පැවP ෙමෙහS[ අවස$ යැa පwකාශනය ]ෙe ෙහාඳ ෙÄ@වH ස2තවa: ම*දන ෙකාතර[ ΩX} ෙලB$ 
පැව@නාද Mයෙතා3 ඉPõ ñ BCෙe 'රැ_ධවාy$ අ}පයH පමණM. එෙQ Jවද ම*දනය äගටම පැවPණ. 1955 

y "සැඟñ BCන පwP'Fලñයවාy$,” (<ෆා$ sufan යැa න[ ]) @ර$ කර දැ∞ම >∏ස ඉලHක කරග3 අ&3 

ෙමෙහSමH පට$ ගැUණ. 2ටΩ පHෂ සාමා�කය$ සහ Qවාü$3වය >zබඳ ය[ ෙහ# <X 2තවාy බවH 

දHවන ලද අය ඇ@Xව, එa$ 'ෙVෂෙය$ම ඉලHක ]ෙe ã_£ම3 පwජාවa. ෙගෟරවයට පාත‘ව BC Õ Á$ (Lu 
Xun) ෙN ෙග#ලෙයH ] á ෙෆ$N  (Hu Feng) නමැP දHෂ මාHQවාy රචකයා ෙ[ ගැන උදාහරණයM. BයX 
U*මාණœÜ3වය$ පHෂ මතයට අD¥ලව පැවPය S@ යැa මධmම කgnව 'B$ භා'තා කළ "MUB පහ” 

ඔá 'B$ 1954 §, මාසෙe y ෙහළා දැක PÅණ. ෙදසැ[බ* මාසය ෙව_y ඔáට එෙර2ව දැවැ$ත වmාපාරයH 

පට$ ගැUණ. පwධාන ෙපෙr '_ව@$ ඔáව ෙහළා දM$නට එකාට ප<පස එකා ෙපළ ගැ<ණහ. අන@රැව ෙපාÖ 
ජනතාව එය Uමා කර$නට ඉäõයට äව ආහ. තම$ව 5XමU$ම áදකලා ñ ඇP බව දMන 'ට 1955 ජනවාõ 

මාසෙe y á මහජනතාව ඉäõෙe තම$ ප<තැ', ෙව$ෙ$ යැa Mයා BCෙeය. ඒ3 ඒ Mçයාව බාර ෙනාගැD∏. 

§, මාසෙe ඔáව තව3 “හJ}කරැව$” 130 ෙදෙනu සමඟ අ3 අඩං⁄වට අ}ලා ග3ෙ3ය. ඔá වසර දහයH 
BරකඳJරක ෙගñය. 1966 y නැවත3 ඔáව අ3 අඩං⁄වට ග$නා ලä, ඔáව 1980 y ස[fl*ණ Ωනරැ3ථාපනය 

ලබන ෙතH එක Bර ප_ධPයM$ තව3 Bර ප_ධPයකට මාරැ කර යැñම B_ධ ]ෙeය.  ඒ සමඟ ඇPෙවන 69

É_ධකරණෙe y, පHෂ සාමා�කය$ පwථම වතාවට මහා පõමාණෙය$ බලපෑමට ලH ]හ: පHෂ 

සාමා�ක3වෙය$ Bයයට 10 H සැඟñ BCන ෙÃ#˜$ ෙවතැa Mයා ‘ජනතාවෙN äනපතා' (People’s  Daily) පත‘ය 
වා*තා කෙrය, එය අ3 අඩං⁄වට ගැ®ම සඳහා මා*ෙග#පෙ_ශකයH ෙලB$ ෙයාදාග$නා ලද සංඛmාවH බව 
ෙප® යa.  <ෆා$ ෙමෙහSෙ[ '$äතය$ සංඛmාව ඇQතෙ[$@ කර_y, එක ÿලාශòයH අ3 අඩං⁄වට ග3 70

සංඛmාව 81,000 H යැa (එය තරමක අ° බවM$ ෙප® ය$නM) අතර තව3 ÿලාශòයH 770,000 H යැa 

ෙප$වa. ව*තමානෙe y ඇ3ත ±රණය කර$න හැM කçමයH නැත. 

 White, Policies of Chaos, pp. 104-124.68

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

 Domenach, Chine, p. 118.70
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 1957 මැa සහ §U මාසය$ 2 y පැවP <පwB_ධ “ම} Bයෙe ෙමෙහSම” ද මහා ම*දනෙe සහ >zෙව,$ 
එන ම*දන චකçෙe ෙකාටසH ]ෙeය. ඉäõප3 කරන ලද ප<ව මාඕ 'B$ අa$ කරග3 UදහQ UෙTදනෙය$ 

ප< සP M2පෙe y දM$නට ලැãණ <බවාyය ත3වය ෙ[ අවQථාෙT y “'ෂ ව}පැලෑC” පාගා දැ∞ෙ[ 

ෙමෙහSෙම$ 'නාශ කරD ලැãෙTය. ෙකC UදහQකරණෙe අර5Ø ෙදකH 'ය. අෙනH BයX වැරä Uවැරä 
M≥ෙ[ ෙමෙහS[ වල y ෙම$ම ෙම2 y ද 5,$ම තම$ෙN ÖH ගැන', ගැන UදහෙQ කතා කර$නට මාඕ 

'B$ ජනතාව äõග$වන ල_ෙ_ය, අන@රැව “Öôට BP',” ෙහz කරන ල_දJ$ව පරාජය M≥ම පළ5වැU 

අර5ණa.  ඔá ෙවත දැ© ෙQ එ}ල  ] 'ෙTචන හ5ෙT, ෙස#'යh ෙකාgSUQh පHෂ ෙකාංගkසෙe 'BවැU 71

ස[ෙ[ලනෙය$ ප<ව ඔáෙN දැ© ර^©ක} Qථාවරය යටෙ3 පHෂය නැවත3 එක5@ M≥මට ඔáට උවමනා ñම 
එ2 ෙදවැU අර5ණa, එ2 y ආරHෂක ෙQවාව$2 කටS@ ගැන අ£කරණමය පාලනය වැ© M≥ම සඳහා ම*දන 

පwPප3P වල ®Pමය ෙර⁄ලාBකරණයක අවශmතාවය උ&Fපා දැHñමH B_ධ ñෙම$ මාඕෙN Qථාවරය පwVන 

ෙකõණ.  යැ$’අ$ අ3දැ–ෙ[$ Åයට ප3ව BC ෙකාgSUQh '_ව@$ ෙබාෙහ# Öරකට Uහඬව BCයහ. ඒ3 72

ඊට වඩා සමාජෙe ත@ ගැන සැබෑ ත@ ෙනාද3 Bය දහQ ගණනක ජනතාව, 'ෙVෂෙය$ම 1949 B_ü$ වලට 

සහාය ]ව$, නැ3න[ ෙකාgSUQh පHෂය 'B$ තව Öරට3 BC$නට ඉඩ ෙදන “පwජාතා$P‘ක පHෂ” වල 

සාමා�කය$, ඔJ$ෙN අදහQ ෙහz M≥ම Uසා පට$ ගැෙනන දHÁණාංශ 'ෙර#ü මෘග ෙමෙහS[ වල උ⁄ලට 
ෙගාÖරැ ]හ. ෙව© තබා මරා දැ∞[ B_ධ ]ෙe සාෙFHෂකව අ}ප පwමාණයM, එන[ කාඩ*වරැ 400,000 3 

700,000 3 අතර සංඛmාවM. එයට අ°ම වශෙය$ BයX fන '_ව@$, තාHෂ∏කය$ සහ ඉං�ෙ$රැව$ Bයයට 

10 H හ<ෙවන ලä. ඒ Bය}ල$වම “දHÁණාංශකයා” යන පõභව වචනෙය$ හැ¬$ෙවන ලද අතර වසර 

'Qසකට “පT සමාකර ගැ®ම” සඳහා ඈත >Cසර Bරබ$ධනාගාර ෙහ# Bර කඳJරැ වල y ෙග'ය S@ Bර 
ද‚ව[ Uයම ]හ. වයස Uසා, 1959-1961 සාගතය Uසා නැ3න[ කරMයා ගත ෙනාහැM බලාෙපාෙරා3@ <$ñම 

Uසා ෙහ# දශකයට ප<ව අ&3 වධ2ංසා ව,$ රට Ωරා 'නාශය පැPරෑ ර@ 5රකරැව$ අP$ gය ෙනාíය 

අයට ඔJ$ෙN පළ5 Ωනරැ3ථාපන වාරය ලැෙබන 1978 වසර ෙතH බලා BC$නට B_ධ ]හ. එයට අමතරව 
කාඩ*වරැ සහ B<$ g,යන ගණනH, ෙහනා$ (Henan) 2 පමණH 100,000 H ඇ@Xව, >Cසරබද ෙපෙදQ 

වලට >ට3 කර හõන ල_ෙ_ තාවකා,කව ෙහ# Q≠ර ෙලසMU.  >Cසරබදට යැñම ද‚වමH ]ෙeය, ඒ3 73

එෙQම එය පwධාන වශෙය$ Öôකර පැP ගැන අවධානෙය$ කටS@ කරන “ෙVòôඨ ඉäõ >[ම” සඳහා ෙපර 
∆දානමH ද ]ෙeය. 

 දHÁණාංශ 'ෙර#ü “අරගලය” කාලෙe y Bරබාරෙe තැÆමට කz$ සමාජෙය$ áදකලා M≥ම ෙපාÖෙT 

B_ධ ]වM. MBෙවuට “දHÁණාංˇකය$” හƒනාග$නට අවශmතාවයH ෙනාñය; ඔJනට උØ ව@ර CකH ෙහ# 

ෙද$නට MBෙවH ඉäõප3 ]ෙe නැත. ඒ3 ඔJ$ ර^Mයාවට යා S@ ]හ, න53 එ2 y එක පාෙප#´චාරණයකට 
ප<ව තව3 පාෙප#´චාරණයH බැí$ UමාවH ෙනාමැP “'ෙTචනය සහ අධmාපනය” සඳහා ] ර^Qñ[ 

ගණනාවක Uයැෙළ$නට BÖ'ය. ර^Mයාව මත වාසQථාන ±$Ö ñම Uසා ඔJ$ෙN වෘ3±ය සගය$ සහ 

අස}වැBය$, සමහර 'ට දරැව$ පවා, ඔJනට අDක[පාවH දැH]ෙe නැPව ෙස#පහාස ඇD[පද සහ අපහාස 
එ}ල කරg$, පාෙ* ව[ පැ3ෙත$ ඇ'දෙගන යෑමට පවා ඉඩ ෙනාෙදg$, “දHÁණාංශකය$ට එෙර2ව ජනතාව 

මරණය ෙතH සට$ කරා',” යන අවසාන පදෙය$ Uමාෙවන දරැව$ෙN ∫තයH ගැæහ.  ත3වය තව3 දරැØ 74

අතට හරව$ෙ$ නැPව කළ හැM ã_£මය මා*ගය ]ෙe Uහඬව ඒවා බාරගැ®මa.  Bයä'නසා ගැ®[ ඒ 75

තර[ සාමානmයH ]ෙe ම$දැa වටහා ගැ®ම පහ<a. මහ3 'ම*ශන සංඛmාවM$ සහ 'ෙTචන සැBවාර 

ව,$ ප<ව, එෙQම සෑම ශòම ඒකකයකම (ම} Bයෙe ෙමෙහSම’ @ළ y 'ෙVෂ අවධානයH ෙයා5 ] 

'V'වදmාල ව,$ Bයයට 7 H), සාමා�කය$ Bයයට 5 කට බලපාන ෙලB$ äග හැෙරන É_ධM≥ෙම$ ප<ව, 

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

André Deutsch, 1973).

 Domenach, Chine, pp. 121-126.72

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

p. 154.

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

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

 He, Mr. China’s Son, pp. 3-8.75
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පHෂ Uලධා≥$ව පwධාන සංQකෘPක ආයතන වල පwධා®$ බවට ප3 කරන ලä.  BයවෙQ පළ5 බාගය @ළ y 76

fනය අ3Ön '_ව3 සහ සංQකෘPක äSØව සරලවම gය යන ලä. ර@ 5රකරැව$ 'B$ එ2 මතකය ද 

ඝාතනය කර දම$නට වෑය[ කළහ.  77

 ෙමය මාඕ සමාජය එ2 පõණත භාවය කරා පැg∏ ෙමාෙහාත ]ෙeය. සංQකෘPක 'Fලවෙe ප<කාÜන 
ප<බැ [ වල y ෙහ# එය ෙමාෙහාතකට වැ© කාලයH අQථාවර ෙනාකෙrය. ඩ$N HෂT>$NෙN පළ5 මහා 

පwPසංQකරණ ෙතH ඉ$ප<ව MBÖ >nවH ෙපරXෙ$ නැත. එ2 පදනම ‘Uය5වාෙN’ වද$ ව,$ සාරාංශ කර 

දැH'ය හැMa: “පංP අරගලය MBදා අමතක ෙනාකර$න!” ඉP$ පwාෙය#íකව Bය}ල පදන[ ]ෙe 5,$ම 

ඈත >Cසර පwෙ_ශ වල y කෘÁ කටS@ පwPසංQකරණ කාලෙe y කn සටහ$ අ¬න ලද පõä සහ 1951 මහා 
ෙමෙහS[ කාලෙe නගර @ළ y ෙලB$, සහ සමQත ෙලB$ 1955 y පමණH ස[fl*ණ කරන පõä, ජනතාවට 

ෙ}බ} ඇලñම සහ ඔJ$ව ව*∫කරණය M≥ම @ළa. ෙ[ Mçයාව,ය @ළ y ක[කරැ සාÿ2කය 'B$ රඟපෑ 

'ය S@ ‡gකාවH PÅණ. න53 සෑම B_£යක y ම අවස$ ±$Öව ග3ෙ3 ෙපාÜBයa. ක,$ පõ_ෙද$ම, 
සමාජමය ක†ඩාය[ M≥ම ඉතාම3 අfl*ව ]ෙe g,යන PQ හතzQ ගණනකට අමාDÁක ඵල'පාක උදා 

කරgU. 1948 y ‘äග Ö$න’ ගෙ[ UලධාõෙයH ෙමෙQ සඳහ$ කෙrය: “අෙයH තම ì'කාව උපයන ආකාරෙය$ 

අෙයH Bත$ෙ$ ෙකෙQදැa ය$න ±රණය ෙවa.”  මාඕවාy ත*කනයට අDව එ2 අෙනH පැ3ත ද සැබෑ ෙවa. 78

ෙපාÖෙT 2@මත ආකාරෙය$ ෙබදා Pãණ සමාජ ක†ඩාය[, ෙ_ශපාලන ක†ඩාය[ සමඟ gශò කරන ලÖව, 

“ර@” ව*∫කරණ අතර ක[කරැව$, ÖFප3 ග[බද වැBය$, මැද මhටෙ[ ග[බද වැBය$, පHෂ කාඩ*, PLA 
ෙසා}දාÖව$, සහ “'Fලවෙe මෘතñරය$” වශෙය$ ද; සහ “කX” ව*∫කරණ අතර ඉඩ[ 2gය$, ධනව3 

ග[බද වැBය$, පwP'Fලñයවාy$, “Öôට කාරකය$,” සහ දHÁණාංˇකය$ වශෙය$ ද; _'මය 'භජනයH 
Å2කරන ලä. ෙ[ ක†ඩාය[ ෙදක අතර '_ව@$ සහ ධනවාy$ වැU “පැ3තකට අය3 නැP” ව*∫කරණ ද 

පැවPණ. එන53 ඒ අය, සමාජෙe ෙකා$ කර දමන ලද අය සමඟ, 'ෙVෂෙය$ම “ධනවාy මඟ ෙත#රා ග$නා 

ලද” පHෂ නායකය$, පwගPœÜ ෙලB$ “කX” ව*∫කරණය පැ3තට දමන ල_දහ. සංQකෘPක 'Fලවය @ළ y 
'_ව@$ යන ෙකාhඨාශය Uල වශෙය$ “ගඳ ගහන නවවැU [කX] ව*∫කරණෙe” තැÅණ. ඒ ෙ}බලය äගටම 

පැවPණ, ප< කාලයක y අෙයH uමH කර$ෙ$ Jවද Mයා ඉ$ ඵලH ]ෙe නැත. Uල වශෙය$ 

Ωනරැ3ථාපනය ]වද, දHÁණාංˇකයා මහා ෙමෙහS[වල ඉලHකය$ වශෙය$ äගටම ෙගාÖරැ ව BCෙeය, 
MBදාක නැවත නගරයට පැgෙණන අaPයM$ ෙතාර ]ෙeය. කçමෙe 5Nධ ත*කනය ]ෙe සෑම 'ෙටකම 

දඩය[ කර මරා දම$නට හ@ර$ BCන බවa. හ@ර$ පwමාණය අ°ව íෙe න[, වරද පටවන හැäයාව$ 

සංඛmාව වැ© M≥ෙම$ ෙහ# නැ3න[ පරණ 'äයට ආප< ඇද වැෙටන ජනතාව ෙසායා ගැ®ෙම$ හ@ර$ 

සංඛmාව වැ© කර$නට හැM 'ය. ඒ ආකාරෙය$ ඕනෑම ෙකාgSUQh කාඩ*වරෙයH දHÁණාංශෙයH 'ය 
හැMයාව PÅණ. 

 මාHQවාදෙe පංP කçමය අDව ඇP සමානා3මතාවයට වඩා ෙ[ ව*∫කරණ සමාන ෙව$ෙ$ ඉ$äයාෙT 

uල කçමය අDවa, ඒ3 සා[පwදාaකව fනෙe එවැU කçමයH ෙනාñය. ය[ තරමකට ඔJ$ 1949 ට ෙපර පැවP 
සමාජ කçමය සැලM}ලට ෙගන Pãණ3 ඒ අතර කාලෙe y හටෙගන PãØ අPමහ3 ෙවනQක[ සැලM}ලට 

ෙගන ෙනාPã∏. ඔJ$ 'B$ තව3 හƒනාෙගන Pãණ ගැටXවH 'සඳා PÅණ. සා[පwදාaකව >යාෙN නම 

ඕපපාPකව ඔáෙN දරැව$ට ෙදන ලä (ඒ3 කා$තාව$ ඔJ$ෙN 'වාහයට ෙපර නම එෙQම තබාෙගන BCයහ). 
අර5Ø කරග3 'Fලñය සමාජයට ෙ[ සා[පwදාaක කçමෙය$ පwගP 'ෙර#ü ත*ජනයH එ}ල කරg$ “අ„ජාත” 

ෙනාවන අයට ජයගත ෙනාහැM තර[ අP මහ3 බාධක ෙගෙනන ලä. ෙ[ “කX” ව*∫කරණෙe අයට සහ 

ඔJ$ෙN දරැව$ට දHවන ලද ෙවනQක[ ඉතාම3 කçමව3 ෙලB$ B_ධ ෙවන ලä. ඒවා 'Vව'දmාලයකට ඇ@} 

ñෙ[ y පමණH ෙනාව සහ (1957 Uෙය#ගයM$ දැHෙවන ලද ෙQ) සාමානm ì'තයකට ඇ@} ñෙ[ y පමණH 
ෙනාව, ෙ_ශපාලන ì'තයකට ඇ@} ñෙ[ y ද B_ධ ]ෙeය. “ර@” ව*∫කරණෙe අෙයH හා 'වාහ ñමට අවසර 

ලබාගැ®ම ද ඔJනට Öôකර ]ෙeය. එෙQම ඔJ$ ඇ<රැ M≥ම Uසා අ£කා≥$ ෙවP$ පwVන ඇPෙT' යන Åය 

Uසා ෙපාÖෙT එැවU අයව සමාජය 'B$ ෙකා$ කරන ලä. ෙ}බ} අැලñෙ[ උ´චතම අව£ය සහ එ2 දරැØතම 
ඵල'පාක, ෙර�මයට පවා, දM$නට ලැෙබ$ෙ$ සංQකෘPය 'Fලවය කාලෙe y ය. 

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

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

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

 Hinton, Fanshen, p. 484.78
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ඉ)හාසෙ: ප3බලතම සාගතය (1959-1961) 

 වසර ගණනාවH යන@රැ එක gථmාවH ෙපාÖෙT බට2ර රටවල පැවPණ: ඒ, fනය පwජාත$ත‘වාy 

ආකෘPයM$ ෙබෙහ'$ ඈතක Pãණ ද, මාඕ 'B$ අ°ම වශෙය$ සෑම fන වැBෙයuටම බ3 ෙක#FපයH 
ෙද$නට සම3 ]වාය ය$නa. අවාසනාවට එය තර[ සතmෙය$ ඈතක ෙවන MBවH ෙනාñය. ඉPහාසෙe 

කලා@රM$ ෙප® යන පõමාණෙය$ ග[බද වැBය$ ෙවP$ උ_යාචන කර Pãණ ද, ඔáෙN පාලනෙe 5ල Bට 

අවසානය දHවා කාලය ඇ@ළත y එක Ω_ගලෙයHට බැí$ පැවP මඳ ආහාර පwමාණය වැ© ]ෙe නැත. ෙලාව 

MBය[ තැනක y, අෙයH පතන, සහ එෙQම 'ය S@, සදාක}2 දM$නට ලැෙබන අPශය uõරැ සාගතයට, 
මාඕ සහ ඔá U*මාණය කරන ලද කçමය ඍèවම වගMව S@a. 

 ඔáෙN රටවැBය$ එතර[ සංඛmාවH මරා දැ∞ම මාඕෙN අ„පwාය ෙනා]වා ය$න ගැන සැකයH නැත. ඒ3 

g,යන ගණනH uසí$ෙ$ gය යෑම ගැන ඔá ඉතා <X සැලM}ලH දැH]වා යැa අ°ම වශෙය$ අෙයuට 
Mය$නට ΩXවU. සැබැ'$ම ඒ අƒරැ අJරැÖ වල y ඔáෙN පwධාන අවධානය ñ Pãෙ$ ඔáව වගMව S@ 

ත3වකට දමන යථා*ථය පwPHෙôප M≥මටa. පහර äය S3ෙ3 සැල<මට ද නැ3න[ එය භා'තයට ද යැa 

ෙනාද$නා ත3වය$ 2 y වැර^_ද පැටñම ෙකාතැනකට ද ය$න ±රණය M≥ම සෑම 'ටකම Öôකර ]වM. ෙකෙQ 
Jවද, පHෂ නායක3වය, සහ 'ෙVෂෙය$ම මාඕ 'B$ම, ආ*≠ක අසම3 බ'$, ඒ ගැන සමQත ෙනාදැDෙම$, 

සහ සැබෑ ෙල#කෙය$ බැහැරව BCන උෙත#>යාවH දැH]වා ය$න3 පwPHෙôප M≥ම MBෙවuට කළ 

ෙනාහැMa. බáතර ග[බද වැBය$ 'B$ 1955-56 සÿහකරණය අ° වැ© ෙලB$ >zෙගන Pã∏: එය 

ඔJ$ෙNම ග[මාන අDව ඔJ$ ක†ඩාය[ කරන ලä, එa$ සාÿ2ක ව,$ ඉව3 ව$නට ඔJනට ඉඩකඩ 
ලැÅණ—1956-57 y ⁄වා$ෙඩා$N (Guangdong) ව,$ ෙගා'ෙපාල 70,000 H එෙQ ෙවනQ කළහ, එෙQම 'ශාල 

සාÿ2ක ෙබාෙහාමයH uඩා ඒකක වලට කඩා දමන ලä.  පwPසංQකරණ සා*ථක යැa ෙප®යාම Uසා සහ 1957 79

ෙහාඳ අQවැ$න Uසා මාඕ (පළ5ෙව$ 1957 ෙදසැ[බ* UෙTදනය කර, අන@රැව 1958 මැa වල y වැ©ෙය$ 
<රැව[ කරන ලද) ‘ෙVòôඨ ඉäõ >[ෙ[” ඉලHකය$ ෙය#ජනා කර$නට සහ ඒවා කරා ය$නට—(1958 

අෙග#Q@ෙT UෙTදනය කරන) ජනතාවෙN සාÿ2කය$ >2nñමට මාඕව ත}& කරන ලä. 

 ඉතාම ෙකC කාලයH @ළ y (ඒ කාලෙe සට$ පාඨය ] “වසර @නක Öôකර වැඩ සහ ÖH 'Ùම, සහ 
වසර දහසක සමෘ_£ය”) ෙ_ශය හැම තැනකම ග[බද ì'තය කඩාකFප} කර$නට ‘ෙVòôඨ ඉäõ >[ම’ ෙÄ@ 

]ෙeය. ආහාර පවා ඇ@ළ3ව සෑම ෙදයHම ෙපාÖෙT පõහරණය කරන පõä, ග[බද වැBය$ 'B$ තම$ව දහQ 

ගණU$, නැ3න[ දස දහQ ගණU$ පවා S@ දැවැ$ත ක†ඩාය[ වලට හදා ගත S@ 'ය. පාරාෙව# රජ 

කාලෙe වැU වාõමා*ග වmාපෘP හරහා දැවැ$ත පõමාණෙe කෘÁකා*gක Uôපාදනය සහ අ&3 ෙගා'තැ$ 
කçමෙTද ව*ධනය කළ S@ 'ය. කෘÁකා*gක සහ කා*gක වැඩ අතර ඇP ෙවනස කා*gක ඒකක ෙලB$ 

ÿෙල#3පාටනය කර දැgය S@ ]හ. 'ෙVෂෙය$ම uඩා උÖ$ හැම තැනම U*මාණය ෙකõණ. පරමා*ථය 

කෘôෙචT ෙN “කෘÁ ටJ$” සමඟ ඉතාම3 සමාන ]ෙeය. පõQථා®ය පwජාව$ @ළ Qවයං-ප*යාFPය තහJරැ 
M≥ම3 සහ Öôකර පළා3වල නව ක*මා$ත U*මාණය M≥ෙම$ එෙQම සාÿ2කය$ වල y U*මාණය කරන 

'ශාල කෘÁකා*gක අPõHත ෙයාදාෙගන රජයට සහ එය පාලනය කරන ක*මා$තය ෙවDෙව$ ක*මා$ත 

Hෙôත‘ෙe නැÛ ඒම ක©න[ කරñම3, යනාäය ඉලHක ]හ. සැබෑ ෙකාgSUQhවාදය අත ළඟට ෙගෙනන ෙ[ 
ස@n B2නෙe y පwාNධනය එක@ñම සහ ìවන මhට[ ෙTගෙය$ ඉහළ යෑම එක ෙලB$ අPනත ෙගන B_ධ 

'ය S3තM. එය සාHෂා3 කරග$නට කළ S@ව Pãණ එකම දැය න[ පHෂය 'B$ ඉäõප3 කරන ලද සරල 

අර5Ø සාHෂා3 කර ගැ®මa. 

 මාස M2පයH යන ෙතH Bය}ලම UB ෙලB$ B_ධ ෙවන බවH ෙපUණ. <ළෙ& ර@ ෙකා© ෙලළ ෙද_y 
ජනතාව äවා ර' ෙවෙහ<නහ. ජනතාව එ$න එ$නම 'ශාල පwමාණ ව,$ “වැ©ෙය$ ඉHම∏$, වැ©ෙය$ 

ෙහාඳ, සහ වැ© අර>õමැQෙම$,” වා*තා එM$ එක Åඳ ෙහලනවා යැa පõQථා®ය නායකය$ UෙTදනය කළහ. 

එ2 පwPඵලයH වශෙය$ ඉලHක UPපතා තව3 ඉහළට දැ5∏. 1958 y ධානm ෙටා$ g,යන 375 H අෙFHෂා 
]ෙeය, ඒ ක,$ වසෙ* ඉලHක ] ෙටා$ g,යන 195 ෙද⁄ණයH පමණ M≥මa. ඒ ඉලHකය කරා සා*ථකව 

පැg∏යා යැa ද, සැක පwකාශ M≥ම Uසා >Cසරබද පැP වලට යවන ලද මධmම සංඛmාන ÅSෙර#ෙT ෙQවක 

 Justin Yifu Lin, “Collectivization and China’s Agricultural Crisis in 1959-1961,” Journal of Political Economy 98 (1990), 1228-50.79
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ම†ඩලය 'B$ එ2 පwPඵල තහJරැ කරන ලදැa ද, ෙදසැ[බ* මාසෙe y UෙTදනය ෙකõණ. වසර පහෙළාවක 
y මහා Å(තානm ප<කර යෑම ÿ,ක සැල<ම ]ෙeය; දැ$ ෙප® íෙe එය වසර ෙදකM$ කළ හැM යැa Mයාa. 

කෘÁකා*gක Uôපාදන ෙක#ටා ඉහළ ය_y, කා*gක Uôපාදන පැ3තට වැ© ජනතාවH මාරැකර යව$නට ±$Ö 

කරන ලä. Uද<$ ආකෘPයH හැCයට අර5Ø කරග3 ෙහනා$ (Henan) පwා$තෙය$, ෙQවකය$ 200,000 H ඊට 
වඩා වැ© අවශmතාවයH PãØ පwෙ_ශ වලට, එන[ පwPඵල Ö*වල පැP වලට මාරැ කර යවන ලä.  “ෙස#'යh 80

ආද*ශයට ගැ®ම” තව තව3 වැ©ෙය$ පwව*ධනය කරන ලä: BයX ෙපෟ_ග,ක ඉඩ[ සහ UදහQ ෙවළඳාම 

සමඟ සාÿ2කෙය$ ඉව3ව යෑෙ[ අaPය ÿෙල#3පාටනය කරන ලä, එෙQම Bය}ල වාෙ$ වලට හැරñම සඳහා 

යකඩ උපකරණ එක@ කරන දැවැ$ත ෙමෙහSමH ද B_ධ ]ෙeය. ඒ අවQථාෙT y ම, අ&3 උÖ$ වලට ඉ$ධන 
සැපÓම සඳහා දැවෙය$ ] ඕනෑම දැයH, ෙදාරව} ද ඇ@Xව, එක@ කරන ලä. එයට ව$ä ෙලB$ BයX 

සාÿ2ක ආහාර සංWත මතකෙe 2Cන ෙභ#ජන සංගkහ වල y අDභව කරD ලැÆය. ෂා$B 2 එක 

සාHÁකරැෙවuට අDව “මQ කෑම 'Fලñයවාy යැa සැලMණ.”  ඊ ළඟ අQවැ$න අP මහ3 ෙවනවා යැa 81

Mයැෙවන ලද Uසා ෙමය ගැටXවH ෙනාñය. 1957 ඔHෙත#බ* මාසෙe y පwාෙ_œය Ãව 'දmා ස[ම$ත‘ණයක y, 

“gUසාෙN අ£ôඨානය BයX ෙ_ව} 2 Qවාgයා ෙවතැa” ෙහනා$ 2 Ωව3පතH ඒ වන 'ට ද ද$වා BCෙeය.  82

 ඒ3 තහන[ නගරෙය$ (Forbidden City) තවම3 'C$ 'ට එzයට එන (මාඕ එzයට ආෙT කලා@රMU) 
නායකය$ට යථා*ථයට 5áණ ෙද$නට B_ධ 'ණ. ‘y*ඝ පා ගමU$’ ප<ව සහ ඔJ$ෙN Éභවාy ද*ශනෙe 

බලය 'Vවාස කරg$, තම$ ස*ව බලධා≥ යැa හැÛම Uසා සා*ථක3වය ඔJ$ ප<පස Qවභාවෙය$ම ඒ' 

යන W$තනෙය$ S@ව S_ධයක y ෙසා}දාÖව$ට අණ ෙදන ෙලB$ ෙQවකය$ සහ ආ*≠කයට අණ äය හැM 

යැa áරැñම Uසා ඔJ$ ඔJ$ෙNම උ⁄ෙ} හ<ñ BCයහ. flජ®ය අර5Ø සාHෂා3 කරග$නට හැM ]ෙe 
නැතැa Mයා >zගැ®ම ෙවDවට ද3ත වංචUක ෙලස හැඩගැ ම සහ ඒවා ගැන පõපාලකය$ට දරාගත ෙනාහැM 

තර[ ŸඩනයH පැටñම කාඩ*වරැ$ට වැ©ෙය$ පහ< ]වa. මාඕ යටෙ3 වමට නැˆරැñම (QෙT´ඡා ෙQවය, 

'රැ_ධ අදහQ ෙනාඉව ම, සහ පwච†ඩ3වය වාමාංˇක ස_⁄ණය$ ]හ) සෑම 'ටකම දHÁණාංශ සාමානmයකට 
වඩා අන@රැදායක බැ'$ අ° ]ෙeය. 1958-59 y ෙබාරැව වැ©ෙය$ ෙලාu ෙව_y, එ2 රචකයාව වැ© ෙTගයM$ 

පwව*ධනය 'ණ. වැ©Öර Bතා ෙනාබලා ෙයෙදන තරඟය පැවෙතg$ Pã∏, සා*ථක3වෙe gD[ ඉහළ íයහ, 

'ෙTචකය$ 'ය හැM Bය}ල$ම Bරබාරයට ප3ව නැ3න[ වාõමා*ග වmාපෘPවල ෙQවෙe ෙයෙදg$ BCයහ. 

 වmසනයට ෙÄ@ ෙබාෙහ# Öරට තාHෂ∏ක ]හ. ජාන 'දmාව පwPHෙôප කළ ෙස#'යh ශාQ±‘යෙTä ෙට÷ාŒ[ 

,ෙස$ෙක# (Trofim Lysenko) ෙප® BCන ලද සමහර කෘÁකා*gක කçමෙTද මාඕෙN  අDගkහය යෙට3 fනෙe 

මහ3 පwසාදයH äනා ෙගන Pã∏. ඒවා ග[බද වැBය$ මත පටවන ලä. පwPඵල 'නාශකා≥ ]හ. මාඕ ඔáෙN 

'Vවාසය ෙමෙQ පwකාශ කර Pã∏: “එකට BCය y ධානm ඉHම∏$ ව*ධනය ෙT; එකට වැෙඩ_y ධානm Æජ 
ස@ටට ප3ෙT”—එය පංP සහෙය#∫තාවය Qවභාව ධ*මය මත පනව$නට ග$නා ලද උ3සාහයM.  ඒ අDව 83

සාමානmෙය$ වගා කරන ඝන3වයට වැ©ෙය$ 5 සහ 10 ⁄ණයM$ Æජ තවා$ කරන ලä. අ&3 පැළ g,යන 

ගණU$ gය යෑම එ2 පwPඵලය 'ය. වගා කçමෙTද වල ±වÔතාවය Uසා පQ 'ය˝ ෙගාQ &Ø ඉහළට ඒම B_ධ 
'ය. Põfi සහ බඩ ඉõfi එකම වගාÅෙ[ එකවර ෙහා¬$ වැ°ෙ$ නැත.  එෙQම Cෙබh 2 ඉහළ  තල 

වගාÅ[ @ළ සා[පwදාaක බා*, වගාව ෙවDවට Põfi වගා M≥ම සරල ෙලB$ මහ3 වmසනකා≥ ]ෙeය. 

äවaන Ωරා වmාFත ෙලB$ äය3 කරන ලද ෙමෙහS[ @ළ ෙවන3 වැරä ද B_ධ ]හ. ධානm අDභව කරන ෙN 
uරැ}ල$ වඳ කර දැ∞ම Uසා පරෙප#Áතය$ෙN සංඛmාව දැ© ෙසa$ ඉහළ íයහ. ඉHම∏$ සහ 

ෙනාසැලM,ම3 ෙලB$ ඉä කරන ලද Ãව ආ[ප$න මහ3 'ශාල සංඛmාෙව$ MB3 ඵලH නැතැa පමණH 

ෙනාව, පQ ෙස#දා යාම වැ©ñම3 සහ 5} වඩäය අවQථාෙT y ගංව@ර අවදානමH ද ඇP Uසා ඒවා 

අන@රැදායක ෙT යැa Mයා3 ෙසායා ගැUණ. එපමණH ෙනාව, එය ඉä M≥ෙ[ y gUQ ì'ත ව,$ ] වැය අP 
මහ3 ]ෙeය: ෙහනා$ වල එක ඉäM≥[ Åමක y ෙQවකය$ 60,000 $ 10,000 වැ© සංඛmාවH gය íයහ. එක 

'ශාල ධානm වගාවH මත Bය}ල අවදානමට තබg$ (“'ශාල3වය ලQසනa” යන සට$ පාඨය පැවP වාෙ$ 

ක*මා$තෙe y ෙම$) පõසර ප_ධPෙe සමබරතාවයට ෙබාෙහ# 'ට වැදග3 වන පÉ ස3ව ඇP දැ© M≥ම 

 Domenach, Chine, p. 152.80

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

 Domenach, Origins of Great Leap Forward, p. 152.82

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

(Cambridge, Mass.: Council on East Asian Studies, Harvard University, 1989).
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ඇ@ළ3 BයX uඩා කෘÁකා*gක කටS@ 'නාශ කර දැgණ. උදාහරණයH හැCයට ¿ජා$ (Fujian) 2 අ£ක 
ලාබදායකව පැවP ෙ3 ව@ Bය}ෙ} ñ වගා කරන ල_ෙ_ය. 

 ආ*≠ක අP$ බල_y, ස[ප3 නැවත ෙයදñම 'නාශකා≥ ]ෙeය. පwාNධන එක@ñම වා*තාගත මhටමකට 

ඉහළ íය3 (1959 y දළ ෙ_œය Uôපාäතය Bයයට 43.4 H ñම) එය ෙයාදා ගැDෙ$ D<Ö< ෙලB$ සැල<[ 
කරන ලද නැ3න[ හõයාකාර ෙනාවන ෙලB$ Uමා කළ වාõමා*ග වmාපෘP වලට3 සහ ටJ$ ඇ@ළත 

ක*මා$ත äSØ කර$නට3ය.  “fනය ගම$ කර$ෙ$ කu} ෙදෙක$,” යැa මාඕෙN <පwB_ධ MයමනH 84

Pãණා Jව3, කෘÁක*මෙe BයXම රැ£රය ක*මා$ත Hෙôත‘යට ෙපා[ප කරD ලැÆය. ශòම බලය 'කෘP 

ෙලB$ ෙබදා හõන ලද ෙලසට අ° ෙනාවන 'ලාසයM$ පwාNධනය ෙබදා හැ≥ම ද අසම3 ෙලසM$ B_ධ ñම 
±රණා3මක සාධකයH 'ය: 1958 y රාජm ක*මා$ත Hෙôත‘ය අ&3 ෙQවකය$ g,යන 21 H බඳවා ග$නා 

ලä, එය එක වසරක y එක Hෙôත‘යක Bයයට 85 ක ඉහළ යෑමH Uෙය#ජනය කෙrය. 1957-1960 y 

කෘÁක*මෙය$ >ටත ෙQවය කරන ජනගහනය Bයයට 15 M$ Bයයට 20 H දHවා වැ© කරන ලä, ඒ BයX 
ජනතාවට ක$න Ö$ෙ$ රජය 'BU. ඒ අතර >Cසරබද ෙQවකය$ Bය}ල$වම ෙයාදා ගැDෙ$ කෘÁක*මය 

හැර අUu3 BයXම ෙ_ව} වලටa. ඔJ$ව 'ශාල ඉං�ෙ$රැ වmාපෘP වලට, ෙබාෙහ# 'ට Uôඵල Uôපාදන 

සපයන ලද uඩා වාෙ$ වැඩ වලට, සා[පwදාaක ග[මාන 'නාශ M≥මට, සහ අ&3 ටJ$ ඉä කර$නට යනාy 
වශෙය$ ෙQවයට බඳවා ගැD∏. 1956 අPශය 'ˇôට අQවැ$ෙන$ ප<ව, ධානm Uôපාදනය Bයයට 13 M$ 

කපා හõ$නට හැM යැa ±රණය ෙකරැ∏.  ෙ[ “ආ*≠ක 'භා$P‘ය සහ ෙ_ශපාලන ෙබාරැ” එක@ව ෙÄ@ෙව$ 85

ඒවා එක@ කර$නටව3 ශා≥õක ශHPයM$ ෙනාS@ ග[බද වැBය$ ෙබාෙහාමය Bµෙම$ 1960 අQවD 

පwPඵලය$ ]හ.  ෙT, ඉäM≥[ සහ වාõමා*ග කටS@ 5,$ම තාHෂ∏කව අවස$ ]ෙe එ2 y Uසා, “Bයයට 86

100 H Ãව 'දmා3මක” යැa පwකාශනය ෙවන ෙහනා$ පwා$තය යD සාගතෙය$ වැ©ෙය$ම ÖH '¬න ලද 

පwා$තයH ද ]ෙeය; gය íය අයෙN සංඛයාව g,යන 2 Bට g,යන 8 H අතර සංඛmාවM.  1957 y (BයX 87

Uôපාදනෙය$ Bයයට 17 H) ධානm ෙටා$ g,යන 48 M$ 1959 y එ2 උ´චතම පwමාණය ] g,යන ෙටා$ 67 
H (Bයයට 28 H) දHවා ද, 1960 y g,යන 51 H දHවා ද රාජm ෙක#ටා ඉහළ í2$ PÅණ. ෙබාරැ Mයන 

ල_දJ$ වටකර උ⁄ල 2රJ∏. නැ3න[ හõයටම MTෙවා3 ඔJ$ෙN පõපාලකය$ වටකර. අ$áa (Anhui) 
පwා$තෙe >2nවන ලද ෙෆ$යැ$N (Fengyang) ආකෘP äQP‘Hකය යැa සැලෙකන ල_ෙද2 1959 වසර සඳහා 
ධානm ෙටා$ 199,000 H UෙTදනය කරන ලä. එය ඊට ක,$ වසරට වැ©ෙය$ ෙටා$ 178,000 H වැ© ñමM. 

න53, 1958 y එ2 ] ෙටා$ 89,000 සමඟ සසඳ_y, සැබෑ Uôපාදනය ]ෙe áÖ ෙටා$ 54,000 H පම∏. ෙ[ අ° 

පwමාණය හ5ෙT Jව3, රජය 'B$ ෙ[ මායාකා≥ අQවැ$ෙන$ මහ3 සැබෑ ෙකාටසH ] ෙටා$ 29,000 H 

අරග$නා ලä. ඊ ළඟ අJරැ_ෙ_ y, Bය}ල$ටම පාෙÄ බ3 කැඳ ෙබා$නට B_ධ ]හ. 1959 වසෙ* ජනතාවෙN 
äනපතා පත‘ෙe 'කාරරෑŸ QවභාවයM$ ] සට$ පාඨය ]ෙe “අපwමාණ වසරH ෙවDෙව$ සක<රැවg$ ìව3 

ෙව$න,” ය$නa. ජාPක Ωව3ප3 ව,$ äනපතා දව} කාලෙe Uදා ගැ®ෙ[ ⁄ණය ගැන පwශංසා කර$නට 

පට$ ග3ෙ3ය, එෙQම ෙ[ද සහ ෙපw#µ$ යD අනවශm <ෙඛ#පෙභ#∫3වයH යැa Mයg$ f$D$ෙN <'ෙV… 
කාaක ශHPය ගැන පැහැä, කර$නට ෛවදm වෘ3Pකය$ ඉäõප3 ]හ.  88

 ඒ3 තවම3 මා*ගය ෙවනQ කර ත3වය ෙහාඳට හරවත හැMයාවට ඉඩH PÅණ. එ් පැ3තට යන >යවර 

1958 ෙදසැ[බ* මාසෙe y ග$නා ලä. න53 U.S.S.R. සමඟ ඇPවන දැ© 'භජනය සමÂ$, ඒ Bය}ලටම3 
වැ©ෙය$ 1959 §, මාසෙe y ෙකාgSUQh පHෂ ෙපා,CÅSෙර#ෙT ෙගෟරව®ය තන@රH ෙහාබවන ලද මාෂ} 

ෙප$N ෙඩáa (Marshal Peng  Dehuai) ෙN පw හාරය Uසා සහ මාඕෙN කçෙම#පාය අDව, රට 5áණ ෙදන 

Öôකරතා >zගැ®ම පwPHෙôප කර$නට3 ඒ සඳහා වරදH එ}ලñම පwPHෙôප කර$නට3 මාඕ ෙවත 

තUකරම ෙ_ශපාලන ෙÄ@ කçෙම#පායය$ ලැÅණ. පමණට වැ©ෙය$ 'ශද ] ආරHෂක අැමP ෙවDවට, 
‘Uය5වාෙN’ <වච ගැ3ෙතH ] ,$ ÅයාT (Lin Biao) ප3කරන ලä. ෙප$N පැ3තකට දමD ලැ ãව3 ඒ 

අවQථාෙT y සැබැ'$ අ3 අඩං⁄වට ගැDෙ$ නැත. 1967 y ඔáව පHෂෙය$ ෙනරපා දමන ලÖව, ì'තා$තය 

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

 Ibid., p. 369.85

 Domenach, Origins of Great Leap Forward, p. 160.86

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

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

 Ibid., p. 133.88
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දHවා Bරගත කරD ලැබ PÅය y 1974 y gය íෙeය. මාඕෙN ෛවරය y*ඝ කාලයH පැවPණ. ත3වය ඔáෙN 
වාBයට හරවා ග$නට, ජනතාවෙN සාÿ2කය$ නගර බවට ΩX} කර$නට යැa කැඳවg$ “ෙVòôඨ ඉäõ 

>[ම” යz Qථා>තයට (ඒ උපායකçමය සැබැ'$ම ෙයාදා ගැDෙ$ නැත) 1959 y ඔá තැ3 කෙrය. fනය එ2 y 

එරට අPමහ3 සාගතය අ3දැ–ය, න53 මාඕ එa$ ද ගැලJෙ$ය. ,$ ÅයාT 'B$ ප<ව Mයන ලද 
පõä, ඉPහාසය හැඩගස$ෙ$ ä®යQවරැ 'BU. 

 ඵල'පාකය ] සාගතය සමQත ෙ_ශයටම බලපෑෙTය. ෙබa�ං නගරෙe –çඩා >hටU සහ 'ෙන#දය සඳහා 

] ඉඩකඩ, ඉඩ[ කhC කරන ලä, නගරය @ළ ජනතාවෙN තhn Uවාස සඳ&තල මත g,යන 2 ක uuල$ 

රඳවා PÅණ.  අPශෙය$ දැවැ $ත පwමාණයM$ ] රටH Jව3, ''ධා කාර ෙ_ශ⁄ණය$ සහ සංQකෘPය$ 89

Pãණ3, සාගතෙය$ MBÖ පwා$තයH ගැලJෙ$ නැත. ඒ පõB_£ය පමණM$, BයවෙQ නරකම ෙ_ශ⁄∏ක 

ත3වය$ Uසා සාගතය හටග3තාය යන Uල පැහැä, M≥ම පõහාසයට භාජනය කරa. සැබැ'$ම 1954 සහ 

1980 යන අJරැÖ ඊට වඩා මහ3 ෙ_ශ⁄∏ක බාධා ඇP කර Pã∏. 1960 y fන කාල⁄ණ වා*තා කරන 
Qථානය$ 120 $ ය[ 'äයM$ ෙහ# බලපා$නට හැM ෙT යැa Mයන ඉෙඩ#ර 8 H පමණH ගැන සඳහ$ කර 

Pãණ අතර ඒවාෙය$ @ෙන$ එකH පමණH ය[ ෙලසM$ ගැටX සහගත ]හ.  1960 අQවැ$ෙ$ ධානm 90

ෙටා$ g,යන 143 ය$න 1957 වසෙර$ Bයයට 26 M$ අ° ]ෙeය. එය 1958 වසර ෙQ ම 'ය. දශකෙe y 
ජනගහනය g,යන 100 කට වැ© ෙව_y, අQවැ$න ඒ මhටමට 1950 y වැµ Pã∏.  ආහාර ෙතාග ෙබyෙ[ y 91

ෙපාÖෙT වරපwසාäත ත3වය$ අ3 ]වා යැa Mයත හැM ටJ[ වල ජනතාවට, ඔJ$ ආ†°වට Mhnෙව$ Bµම 

Uසා, එතර[ දරැØ බලපෑමH B_ධ ෙනා]හ. 1961 y, අƒරැතම ෙමාෙහාෙ3 y, ටJ$වල වැBය$ සාමානmයH 

හැCයට ධානm Mෙල#ගkෑ[ 181 H ලබාගU_y, ග[බද වැBය$ට ලැãෙ$ 153 M; ග[බද වැBය$ෙN සලාක 
Bයයට 23 M$ පහළට බැස ය_y නගර වැBය$ෙN සලාක Bයයට 8 M$ පමණH පහළ íයහ. fන 

නායකය$ෙN ස[පwදාය අDව යg$, න53 ඔá ගැන පැP≥ ය$නට äõග$වන ලද Ωරාවෘ3තයට පටහැUව, 

ෙගාරහැ© සහ [ෙ}´ඡ යැa ඔá Bතන ලද ග[බද ජනතාව ගැන ඉතාම3 අ}ප තැ–මH සැබැ'$ම දැH]ෙeය. 

 

 Roux, La Chine populaire, pp. 295-296.89

 Becker, Hungry Ghosts, p. 283.90

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

මාඕ ෙQ@ං සහ fන ෙකාgSUQhවාy$ 

1949 y බලය අ}ලා ග3හ. 1958 y 

ඔJ$ කා*gකරණය ක©න[ කරන 

Mçයාව,ය සඳහා “ෙVòôඨ ඉäõ >[ම” 

äය3 කළහ. ෙකෙQ Jවද, එ2 පwධාන 

ඵලය ]ෙe මහ3 ෙලB$ පැPර íය 

සාගතයa. මාඕ සහ ෙප$N ෙච$N ෙ[ 

ෙපwාපගැ$ඩා ඡායාරෑප සඳහා ෙප® BCය 

y, g,යන 30 fන ජනතාවH uසí$ෙ$ 

gය යg$ Bට බව ඇQතෙ[$@ ෙවa. 

© Eastfoto

457



 

 

රට තම පාලනය යටෙ3 පව3වා ගැ®ම 
තහJරැ කරගැ®ම >∏ස මාඕ 'B$ 

1966 y ‘U*ධන පංPෙe මහා 

සංQකෘPක 'Fලවය’ äය3 කරන 
ල_ෙ_ය, න53 ඔá සා*ථක Jෙe පwධාන 

වශෙය$ B'} S_ධයH ආර[භ 

M≥මටa. ර@ 5රකරැව$ 'B$ ®Pය 

2@මතෙe ෙයාදාෙගන ගණනය කළ 
ෙනාහැM තර[ මහ3 ජනතාවH මරා 

දමg$ රට Ωරා 'නාශය සහ අවමානය 

ප@රවා හැõයහ. ෙම2 Wෙය$ ෙපා-
hසා$ (Chien Po-tsan) නමැP 

ඉPහාසඥයාව පාලන ක},යකට බාර 

yම දැHෙT. 

© D. R.

ක}, සහ අ$තවාy$ 'B$ 

“ජනතාවෙN හ@ර$” යැa හංව° ගසන 

ලද අයව වධ2ංසා, පහර y[, වලට 
ලHñම3 සහ ෙබාෙහ# අවQථා වල y 

මරා දැ∞ම3 B_ධ 'ය. ෙම2 “ග[බද 

වැBය$ ∆රා කෑම,” Uසා ධනව3 ග[බද 

වැBෙයHට ෙව© තබා මරාදැ∞ම දැHෙT. 

© Archive Photos
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ෙබa�ං, 1973. ෙලU$ෙN සහ 

Qටා,$ෙN ඡායාරෑප පwද*ශනයH (මාඕ 

'B$ Qටා,$ “fන ජනතාවෙN ෙVòôඨ 

g@රා” යැa හƒ$වන ලä) දHව$ෙ$, 

fන-ෙස#'යh ගැn[ Pãණ3, U.S.S.R. 2 

U*මාතෘවරය$ තවම3 fන 

ෙකාgSUQhවාy ෙර�මෙe ස5_ෙ_ශ 

ලHෂmය ] බවa. 

©  Archive Photos

ෙකාgSUQhවාදෙe රඟදැHñම. ‘තහන[ නගරෙe’ ආරHෂක පJෙ*  ඉහz$ 

Bටග3 fන ෙකාgSUQh පHෂෙe නායකය$ Cයෑනෙම$ ච@රශòෙe ෙFz 
හැCයට ෙපාä ගQවා BCන ඔJ$ෙN යට3වැBය$ව නරඹP. නායකය$ සහ 

හ5දාමය ආකාරෙය$ ජනතාව BCන ර^Qñ[ ෙර�මෙe ලHෂණයH 'ය.     

© Keystone
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Cයෑනෙම$ ච@රශòෙe ර@ හ5දාව සමඟ පව3වන ලද කලා කෘP මÂ$ ජනතාව ෙපාළඹවන ෙ_ශපාලන 

ෙපwාපගැ$ඩා පwචාරෙe එන[ ‘ඇ�hෙපwාF’ ද*ශනයH. තම අර5Ø සාHෂා3 කරග3තා යැa මාඕ 'Vවාස කළ 
ප< ඔJ$ ෙබාෙහ# ෙදෙනuට දැ© වධ2ංසා අ3 ]හ. වසර ගණනාවකට ප<ව, ෙබාෙහ# ෙදෙනH අවසානෙe 

‘සංQකෘPක 'Fලවෙe’ PÅ යථා*ථය$ ගැන කතා කළහ, එෙQම එන[ මාඕෙN මරණෙය$ ප<ව “පQවැU 

Êතනකරණයට” (එන[ පwජාත‘$තවාදය) සඳහා ] අරගලයට එක@ ]හ. 

© Eastfoto 

1989 වස$තෙe y ෙබa�ං B<$ෙN නව 

පර[පරාවH Cයෑනෙම$ ච@රශòය අ}ලා ග3හ. 
ඔJ$ෙN පwධාන උ_යාචනය ]ෙe පwජාත$ත‘වාදයa, 

එය ෙම2 y මාඕෙN දැවැ$ත ඡායාරෑපය ඉäõ>C$ 

තබා ඇP පwPමාෙව$ සංෙHත කරa. 

© Catherine Henriette/AFP
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සP M2පයකට ප<ව රජය 'B$ මහ3 ජන>wය3වයH 2g ñ Pãණ ˇෂm වmාපාරයට එෙර2ව බලය 

ෙයදñය. §U 4-5 රාP‘ෙe y, Sද ටැංM ව,$ B< කඳJරැ කඩා දැgණ. B<$ දාහH gය íයහ. 

© Koichi Imaeda/ Magnum Photos

fන පwPගා∞$ අරගලය අ3හැර දැ∞ම පwPHෙôප කළහ. එක උදාහරණයH න[ (දuෙ† 2ඳෙගන BCන) 
2ටΩ ර@ 5රකරැෙවH ] වa �$ෙෂ$N (Wei Jingsheng) ය. “පwP'Fලñය අපරාධ” සඳහා වසර 15 කට 
5,$ Bරගත කරD ලැබ BC ඔáව 1995 ෙදසැ[බ* 2 y නැවත3 තව3 වසර 14 කට Bරගත කරන ලä. 

1997 ෙනාවැ[බ* මාසෙe y, අJරැÖ 19 කට ආස$න කාලයH Bර ද‚ව[ 'Ùෙම$ ප<ව, ඔáව UදහQ 
කරන ලද ප<ව එHස3 ජනපදය ෙවත >nවහ} කරන ලä. 

© Xinhua News Agency/ AFP 
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fනෙe ⁄ලාN කçමය, ෙල#ගාa න[ ]ව, 

ද†ඩන Bරකරැව$ ෙවP$ම පදන[ ] 

Bරබ$ධනාගාර ක[හ} ΩX} 

ප_ධPයM$ පැවෙතන ල_දM. ඒවාෙe 

Uôපාදනය කරන ලද ෙබාෙහ# දෑ 

අපනයනය සඳහා ]ෙeය. හැõ ] (Harry 
Wu) එ2 වසර 19 H Bරගත කර තබන 

ල_ෙ_ ෙස#'යh ෙ_ශය 'B$ හංෙNõයාව 

ආකçමණය M≥ම 'ෙTචනය කරන ලද 

Uසa. ඔá තම අ3දැ–[ ගැන සෑෙහන 

තරමක වා*තා එක@ කරග$නට සම3 

]ෙeය. ෙ[ ඡායාරෑප ෙදක රහෙQ ග$නා 

ලද ඒවාa. 

© D. R.
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1968 වස$තෙe y, දuØ 'ෙයhනාමයට එෙර2ව කළ මහා පwහාරයක y, 'ෙයh g$ හ5දාව áඒ (Hué) ටJම 
අ}ලා ග3හ. දuØ 'ෙයhනා[ හ5දා ටJම අ}ලා ගU_y ඔJ$ට සÿල ඝාතන ෙසාෙහා$ M2පයH ද හ5 ]හ. 
© Gamma

උ@රැ 'ෙයhනාමෙe ෙකාgSUQh පwPඅධmාපන කඳJරH. පwP අධmාපනෙe අර5ණ ෙබෙහ'$ U*äôට 
]වM: ඔJ$ව Bරගත කරන ලද කçමය Bරකරැව$ 'B$ අDමත කළ S@a සහ ඔJ$ෙN Ÿඩකය$ෙN 
අa©යෙලා�ය අDWත කරගත S@a.   © Henri Bureau/ Sygma
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1975 y ෙකාgSUQh 'ෙයhනාමෙe 

ජයගkහණය Uසා තම$ෙN ì'ත 

අන@ෙ* යැa B" පõQථා®ය 
ජනතාවෙN මහා U*ගමනයH BÖ 'ය. 

“ෙබ#hn ජනතාව” uඩා, අටවා ග3 

ෙබ#hn ව,$ පැන íෙe නව 
ආඥාදායක3වය යටෙ3 BCනවාට 

වැ©ෙය$ 5áÖ ෙකා}ලකරැව$ෙග පහර 

y[ වලට UP ෙලB$ ලHෙවන මහ 

5áෙ_ y තම �'ත ගැන අවදානමH 
ගැ®මට කැමැ3ෙතU. 

© K. Gangler/ Sygma

පwPඅධmාපන කçමෙTදයH ෙලස ·ෂණය: ෙ_ශපාලන සහ සමාජමය කçමයH යz තහJරැ M≥ම සඳහා 

අවQථාවH ලබාෙද$ෙ$ “පwP'Fලñයවාäෙයu” මරා දැ∞ෙ[ y ය.   © Coll. Doan Van Toai
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1975 අෙFw}, කා[ෙබ#ජය. ජයගkා˜ ඛම* රෑ» ෙනා[ ෙප$ (Phnom Penh) ෙවත ඇ@} ෙවa. ඉතා ෙකC 

කලM$, අගනගරෙe BයX වැBය$ 2Q කරg$, තරැණ ෙසා}දාÖව$, වයස අJරැÖ පහෙළාවH සහ දාසයH 
අතර ] බáතරය, ෙපා} ෙපාh (Pol Pot), “අංක එෙH ෙලාu සෙහ#දරයාෙN” ෙමවල[ බවට ප3 ]හ.  

© A. Borrel/ Sipa Press

ෙපා} ෙපාh ෙර�මය ඇද වැµෙම$ ප<ව, නව 'ෙයhනා[ පාHÁක රජය “gUQ සංහාරෙe 

ෙකෟ@කාගාරය” 'වෘත කර එ2 ඛම* රෑ» යටෙ3 හƒනාගත ෙනාහැM දහQ ගණනක '$äතය$ෙN 

2Qකබ} පwද*ශනය කරන ලä.  © Splengler/ Sygma
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කz$ පාසැලHව පැවP, +} Qෙල$N (Tuol Sleng) Bරෙගය, වධ2ංසා සහ මරාදැ∞[ අP$ නරකම ] 
මධmQථාන ]ෙeය—සෑම >õgෙයHම, ගැහැ∏යHම, සහ දරැෙවHම—uõරැ ෙලස මරා දම$නට ෙපර 

ඡායාරෑපයH ග$නා ලä. © Photo Reza/ Sygma

BරකරැෙවH පැg∏  වහාම, 

අංකයH ඔJ$ මත ආයාකnවM$ 

ගහන ලද ප<ව, මම ඡායාරෑපයH 

ගැ®ම ≥PයH හැCයට කරන 

ල_ෙදg. ඔJ$ පැg∏ෙe උ°කය 

Uරැව3ව න[, එ'ට අංකය 

ඔJ$ෙN හෙ[ ගසන ලä.” 

  © Photo Archive Group/      
Tuol Sleng, Musée du génocide 
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ෙපා} ෙපාh, ඔáෙN පHෂ සෙහ#දරය$, සහ ඔáෙN පJෙ} අය සමඟ 1986 y. 1997 §, මාසෙe y ඔáෙNම 
&Pන$වරැ 'B$ ෙබාරැ අ£කරණයH ඉäõයට ඔáව ඇදෙගන ෙගාQ ෙවන3 ෙ_ශපාලන අර5Ø පැහැä,වම 

පw5ඛ3වය ග3 න°වක y 'UVචය කරD ලැÆය. 1988 අෙFw} මාසෙe y ඔá හෘදයාබාධයM$ gය íෙeය.  

© Archive Photos

Å[ ෙබ#[බ >nපස, ඛම* රෑ» ස@ව තවම3 කා[ෙබ#ජෙe MçයාœÜ ඒකක සංඛmාවH ඇත. ෙල#කෙe වැ©ම Å[ 

ෙබ#[බ Uසා '$äතය$ ] සමාDපාPකය ඉ$ෙ$ කා[ෙබ#ජෙeය. ෙබාෙහ# '$äතය$ දරැව$ සහ ගැටවර 'ෙe 
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MSබාෙT බ±Qතා ෙර�මය ඇද වැnණ ප<ව, කැQෙත‘# කැර,කරැව$ෙග$ ඉPõව BC එක අෙයH ]හ, ෙවනසH ගැන 
බලාෙපාෙරා3@ව MSබාDව$ අතර ඉහz$ පැවPණ. කැQෙත‘# 'B$  ඝ ,ෙය$ බලය අ}ලා ගැ®ම ගැන අෙනH 
පා*ශවය$ අතර තරමක 'රැ_ධ3වයH PÅණ. වෙ[ Bට දuණට: 1972 y උපවාසයM$ gය íය ෙFෙඩ-# &' 
ෙබාaෙට} (Pedro Luis Boitel); ඔá හා කz$ අ'ග3 පHෂ සෙහ#දරය$ට එෙර2ව අ'ග3 අරගලයH සං'ධානය 
කර$නට වෑය[ M≥ම Uසා ෙව© තබා මරා දමන ලද, උ[ෙබ*ෙට# ෙස#õ මõ$ (Humberto Sori Marin); මෑතක y පමණH 
UදහQ ෙකෙරන වසර 20 කට Bරගත කරන ලද ක'ෙයH ] ෙහ#*» වැ}Q (Jorge Valls). © D. R., © Luc Adrian (right)

ඇ$ෙග#ලාෙT MSබ$ හ5දාෙT 2ටΩ අණෙදන Uලධාõයා ], 

ජනරා} ඔෙචාආ (Ochoa), තම$ට එෙර2ව uම$ත‘ණ කළා 

යැa කැQෙත‘# 'B$ ෙච#දනා එ}ල කරන ලä. ඒ ම3Ãවm 

ෙහාර රහෙQ පwවාහනය M≥ෙ[ ('ෙVෂ ෙQවා යටෙ3 ෙර�මය 
'B$ වසර ගණනාවH ෙගන යන ලද) පදනම යටෙ3, 

කැQෙත‘# 'B$ ඔáව මරණයට ±$Ö කර මරා දමන ලä.  

© F. Carrie/ Gamma
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'Fලවෙe ආරHෂාව සඳහා කgn (CDR) රෙh හැම තැන >2nවg$ සමාජයට 5කවාඩ[ බ¬$නට ඒවා භා'තයට 

ගැ®මට කැQෙත‘# සම3 'ය. පwධාන වශෙය$ ඒවාෙe කා*ය භාරය ]ෙe පJ} un[භ ගැන ෙස#äBෙය$ Bµමa. 

MSබාD ම*ද®ය යා$ත‘ණෙe තව3 පwධාන කාරකයH ]ෙe ජන>wය අ£කරණය$ය, සාමානmෙය$ ඒවා CDR 
ÿලQථාන වල y පැවැ3'ණ.   © L’illustration/Sygma

'ෙයhනාමෙය$ ෙබ#hn ජනතාව පලා ය$නට ෙබෙහ'$ ඉහතක y, ඉහත ඡායාරෑපෙe äQවන ෙලB$ අටවා 

ග3 බ}ෙQෙර#Q (balseros) පාරැ ව,$ දස දහQ ජනතාවH MSබාව අ3හැර íයහ. ඔJ$ දහQ ගණU$ 

5áෙ_ y gය íයහ. © Viviane Rivière/Sipa Press
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ෙසාෙමාසා (Somoza) ට එෙර2ව අරගලෙe වඩා3ම –*Pම3 

සැ$©UQටා ගõ}ලා පwධාUයා ], ෙකාමා$දා$ෙ3  ෙර# ෙලB$ 

හැ¬$ෙවන ලද ඒඩ$ පැQෙටාරා ෙග#ෙමQ (Eden Pastora  Gomez) 
සමඟ Œෙඩ} කැQෙත‘#. රට ෙස#'යh 'ලාසෙe ජනරජයH බවට 

හරව$නට සැ$©UQටා ෙර�මය වෑය[ කර_y මනා⁄වා (Managua) 
2 y පැQෙටාරා එයට මහ3 හඬH නඟg$ 'රැ_ධ ]ෙවH බවට 
හැõණ. ඔá නව ගõ}ලා S_ධයH ඇර◊ය, එය 1986 දHවා 

පැවPණ (දuණ). © D. R.

ෙපරෑ 2 මාඕ ත‘Qතවාy ක†ඩායමH ] 
‘yFPම3 මා*ගය’ (Shining Path) ෙවත 

සහෙය#ගය දැHñම පwPHෙôප කළ 

ග[බද වැBය$ව සÿලඝාතනය කර$නට 
ප<බට ෙනාñය. ෙ[ පwහාරෙe y මාසාමාõ 

(Mazamari) ගෙ[ හැ3තෑ ෙදෙදෙනuට 

ì'ත අ2g ]හ. ඡායාරෑපෙe 
දැHෙව$ෙ$ එක '$äතෙයuෙN 2ස ය. 

© Monica San Martin/ Gamma
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1979 සැFතැ[බ* 14, ඉPෙය#>යාව. ෙම$íQn හaෙල ෙ[õය[ (Mengistu Haile Mariam) බලය අ}ලා ගැ®ෙ[ පQවැU 

සංව3සරය ෙවDෙව$ අ©Q අබාබා ෙවත යන ෙස#'යh අගමැP ඇෙලHB ෙකාBí$ (Aleksei Kosygin). ෙම$íQnෙN 

ආඥාදායක ෙර�මය ෙස#'යh කçමය අDව ෙමෙහයවන ලä. ඉPෙය#>යාෙT ක[කරැ පHෂය “ෙVòôඨ ඔHෙත#බ* 

'Fලවෙe උරැමHකාරය$ ñෙ[” ආශාව පwකාශ කරන ලä.  © Lefort/ Gamma

1980 ගණ$ මැද y ඉPෙය#>යාෙT ඉෙඩ#රයH හට ගැUණ, එa$ ΩX} ෙලස පැPර íය සාගතයH හට ගP. 

ගõ}ලා ෙමෙහS[ පැවP පwෙ_ශ ව,$ ජනගහනෙe 'ශාල ෙකාටQ බලා3කාරෙය$ ඉව3 කර දම$නට 

ෙම$⁄Qn uසí$න නැමP අ'ය ෙයාදා ග3ෙ3ය. එයාකාරෙය$ ඉPෙය#>යාDව$ “‡g පwෙ_ශෙe ෙ_ශපාලUක 

පwPසං'ධානයක” පwාණ ඇපකරැව$ බවට ප3 ]හ.  © C. Steele-Perkins/ Magnum Photos
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1974 $ ප<ව ෙස#'යh SUයනෙe ආධාර ව,$ S@ව, ‘ඇ$ෙග#ලාෙT 

'5HPය උෙදසා ] ජන>wය වmාපාරය’ ද MSබාව හරහා 1975 y උදT 

ලැÆය. MPLA එäõවාy$ ] මාHQවාy ෙනාවන වmාපාර සමඟ සට$ 

වä$නට දස දහQ ගණU$ “QෙT´ඡා” >õQ පැg∏ෙe, 1989 ජනවාõ 
මාසෙe y ප< බBන ආර[භයට ක,U. © P. Adventurier/ Gamma1979 ෙදසැ[බ* 27 වැUදා ෙස#'යh හ5දා 

ඇෆගUQථානයට ඇ@} ]ෙe, එවක y 

පාලනය í,˜ යg$ පැවP පõQථා®ය 

ෙකාgSUQh නායකය$ෙN ආයාචනා 
අDවa. එ2 y දැ© ෙසa$ ෙ} හැෙලන 

S_ධයH හට ගැUණ. ΩX} ෙලB$ පැPර 

íය පwPෙර#ධය හ5ෙT, ග[ සහ නගර 
'නාශ කරන “මහෙපාළව íU තබන” 

පwPප3Pයක ෙස#'යh හ5දාව UයැX∏. 

gU<$ ඉලHක කරග3 ෙබ#[බ ව,$ 
ෙබාෙහ# ෙසa$ පwථම '$äතය$ ]ෙe 

දරැව$ ]හ (උඩ). වසර දහයH @ළ y, 

ෙස#'යh හ5දා ෙමෙහS[ ව,$ g,යන 

1.5 ක gUQ ì'ත Å,ග$නා ලä, එa$ 
Bයයට 90 H B'} ජනතාවa.  

© L. Van der Stockt/ Gamma
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‘මරණෙe මාවත’ (Martwa Droga). 1949 
y Qටා,$ 'B$ ආHCH වෘ3තයට 
උ@ෙර$ සකලා’ (Sakhelard) සහ 

ඉග*කා (Igarka) අතර Öවන Ö[õය 

මා*ගයH පට$ ග3ෙ3ය. 

“ෙකාgSUQhවාදය කරා ඉäõගම$” යැa 
ෙ[ බැනරෙය$ MයැෙT. Qටා,$ෙN 

මරණෙය$ ප<ව වmාපෘPය අ3හැර 

දමන ලä. >ටමං කරන ලද වැBය$ 
පටවන ලද Ö[õය ෙපhC ගණනාවH 

අä$නට ෙපර “ඉPහාසගත Ö[õය” යැa 

න[ දැරෑ ෙට÷ාhQMෙN Ö[õය, අද 
කැලෑෙT මලකඩ කා පõහාUයට ප3ව 

ඇත.  

© Tomasz Kizny/ Vu
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 ‡g පwෙ_ශය$ අතර සෑෙහන තරමක ''ධ3වය$ PÅණ. ප<íය BයවෙQ y සැබැ'$ම සාගතෙය$ බැට 
කන ලද උ@ෙ* සහ වයඹ äග ] Öබල ‡g පwෙ_ශය$ම නැවත3 දරැØ ෙලB$ සාගතයට 5áණ Ö$හ. එයට 

'රැ_ධ ෙලB$, ඈත උ@ෙ* >2C හaෙලා$�යැ$N (Heilongjiang) 2 uසí$ෙ$ BCන ජනතාවට Hෙôම 

‡gයH ñ ජනගහනය g,යන 14 Bට g,යන 20 H දHවා ඉහළ íෙe එය සාෙFHෂ ෙලB$ MB3 
මැäහ3ñමH B_ධ ෙනාñ Pãණ ‡g පwෙ_ශයH ñම3 ෙQ ම MBෙවH වාසය ෙනාකරන ලද 'ශාල ‡g 

පwෙ_ශයH ෙලB$ පැව±ම3 Uසa. අ±තෙe පැවP Sෙර#Ÿය සාගත වල y ෙම$, (එළවX ෙත} Æජ, උH,  U 

Æhරෑh, සහ ඒ Bය}ලටම වැ©ෙය$ කΩ වගාව වැU) 'ෙVෂෙය$ Uයැෙළන ලද වාUජm කෘÁකා*gක Uôපාදන 

මහ3 ෙසa$ පහළ බැQෙQ, සමහර 'ට @ෙන$ ෙදකH තර[ අ°ෙවgU. uසí$ෙ$ BC අයට තව Öරට3 ඒ 
Uôපාදන gල y ග$නට කçමයH ෙනා] Uසා, uසí$න ඒ පැPවල මහ3 දැ© ෙලසM$ පැPර íෙeය. 

ෙවළඳාමට Uදහස Pãණ තැ$වල (නැ3න[ කXකඩ වල) සහ} gල පනQ ⁄ණයM$- නැ3න[ සමහර 'ට 

PQ ⁄ණයM$ ඉහළ íෙeය. මාඕ ආධානගkාහය වmවසනය තව3 උගk කරන ලä: ජනතාවෙN පwජා සාÿ2කය$ 
වලට Qවයං ප*යාFP ñමට වග–මH Pãණ Uසා, පwා$ත අතර බ° áවමාරැව බලව3 ෙලB$ අ° ñ PÅණ. 

ආහාර ෙසායා ග$නට ෙහ# ඉඩ[ uhC වගා කරග$නට uසí$ෙ$ BC පත}කරැව$ යෑම Uසා ග} අfiරැ 

2ඟයH ද පැවPණ. uසí$න ෙගෙනන ලද ෙපාÖ කරMයාගත ෙනාහැM මානBක3වය සහ බලාෙපාෙරා3@ මැ– 
යාම Uසා ත3වය තව3 වැ© ]හ. ,යාJU$N (Liaoning) වැU කා*∞කරණය ] පwා$ත වල ඵල'පාක ෙගාඩ 

ගැ<∏: 1958 මhට[ ව,$ බාගයකට 1960 y කෘÁකා*gක Uôපාදනය ඇද වැn∏, 1950 ගණ$ වල y ඒ 

පwෙ_ශෙe ආහාරපානාäය ෙටා$ g,යන 1.66 සාමානmයH ෙව_y, 1958 $ ප<ව 5X රට Ωරාම ෙබදා හැෙරන 

ආහාරපානාäය áÖ ෙටා$ g,යන 1.5 H දHවා පහළ බැස Pã∏. 

 සාගතය පwධාන වශෙය$ ෙ_ශපාලUක පwපංචයH ]ෙeය යන පõB_£ය පැහැä, කර ෙප$ව$ෙ$, B.වා$ 

(Sichuan), ෙහනා$, සහ අ$áa වැU සමQත  ෙලB$ අපනයනෙe ෙයy BC පwා$ත වල, එන[ මාඕ 

ර^©ක}වාy$ නායකය$ ] පwා$ත වල දM$නට ලැෙබන ලද ඉහළ මරණ මhට[ සංඛmා ව,U. මධmම උ@ෙ* 
>2ටන අ$áa පwා$තය වැ©ෙය$ම හාUයට ප3 ]වa. එ2 සාමානm මරණ අDපාPකය ] Bයයට 15 $, 1960 

y මරණ මhටම Bයයට 68 H දHවා ඉහළ íෙeය, කz$ සාමානmය ෙලB$ Bයයට 30 H ව පැවP උFප3P 

අDපාPකය Bයයට 11 H දHවා පහළ වැn∏. එ2 පwPඵලයH හැCයට එක වසරH ඇ@ළත y ජනගහනය 
g,යන 2 M$ (සමQතෙය$ Bයයට 6 H) පහළ íෙeය.  ෙ[ BයX Öôකරතා හටග3ෙ3 ග[බද වැBය$ 'B$ 92

ෙපෟ_ග,ක ධානm ෙතාග වස$ කරෙගන Bµම Uසා යැa මාඕ ෙලB$ම ෙහනා$ 2 පHෂ Mçයාකරැව$ ද 

>zෙගන BCයහ. රෙh පwථම ජනතා පwජා සාÿ2කය >2ටවD ලද, (g,යන 10 ක වැBය$ BC) Á$යැ$N 

(Xinyang) äQP‘Hකෙe ෙ}ක[ට අDව, “ගැටXව ආහාර නැPකම ෙනෙමa. පwමාණව3 තරg$ ධානm Pෙයනවා, 
ඒ3 වැBය$ අතර Bයයට 90 H අa©යෙලා�මය Öôකරතා ව,$ ෙපෙළනවා.”  1959 BBරෙe y පංP S_ධය 93

ෙමාෙහාතකට අමතක 'ය, ග[බද වැBය$ට එෙර2ව, ජප$ 'ෙර#ü ගõ}ලා ක†ඩාය[ වල කçමෙTද වලට 

ඉතාම3 ස∞ප කçමෙTද ෙයාදා ගUg$, හ5දා 'ලාසෙය$ පwහාරයH පට$ ගැUණ. අ°ම වශෙය$ ග[බද 
වැBය$ 10,000 H Bරගත කරන ලä, එෙQම ෙබාෙහ# ෙදෙනH Bරගතව BCය y uසí$ෙ$ gය íයහ. තවම3 

වාෙ$ වලට හරවන ෙනාලද ෙපෟ_ග,කව තබා ෙගන Pෙබන ලද හැ¬ >2 වැU දෑ 'නාශ කර$නට Uෙය#ගයH 

පනවන ල_ෙ_ ඒවා භා'තෙය$ පwජා සÿහෙe ආහාර සැපSෙම$ CM$ Cක ෙහාරා කෑෙම$ ජනතාව වැළැHñම 
>∏සa. ෙÄම$තය අත ළඟ එන ලÖව Jව3, í$නH ඇ'˝ම පවා තහන[ ෙකõණ. ම*දනෙe ®P 'ෙර#ü 

කටS@ Åයuරැ ]හ. දහQ ගණU$ ර^ඳJ[කරැව$ව කçමව3 ෙලB$ ශා≥õක වධ2ංසා වලට ප5Øවන ලä, 

එෙQම දරැව$ මරා දමා සමහර 'ට ඔJ$ව ත[බා ෙපාෙහාර ෙලB$ ෙයාදා ග$නා ල_ෙ_—“ෙහනා$ 2 කçමය 

ඉෙගන ග$න," යැa ජනතාවට Mයන ජාPක වmාපාරයH රටΩරා පැPර යන ෙමාෙහාෙ3 yමa. ජනගහනෙය$ 
Bයයට 99 H gය íයා Jව3 ර@ ෙකා©ය ෙලළව$න යැa පwකාශ කරන ලද අර5∏$ S@ ] අ$áa 2 y, පණ 

>C$ වළ දැ∞ම සහ íUය[ ර@ යකඩ ව,$ වධ2ංසා M≥ම යනාy සා[පwදාaක පwPප3P වලට කාඩ*වරැ 

නැවත3 හැරැණහ.  ඒ සංඛmාව$ ෙකාතර[ දැa දැ–ම Uසා ì'ත ගලවා ග$නා ල_දJ$ව තව3 තැPග$වD 94

ඇතැa Mයා අවමංගල උ3සව තහන[ ෙකරැ∏. අ3හැර දමා යන ලද දරැව$ ෙøරා ගැ®ම ද තහන[ කරන 

ල_ෙ_, “අ> වැ©ෙය$ ග3තාම, තව3 වැ©ෙය$ අ3හැර දා',”  Mයාa. නගර වලට  බෙල$ ඇ@} ෙව$නට 95

 Ibid., pp. 376-377.92
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වෑය[ කළ ග[වැBය$ට මැÁ$ @වHu ෙව© පහර එ}ල ]හ. ෙෆ$යැ$N äQP‘Hකෙe ෙමයාකාරෙය$ 800 
වැ© >õසH gය íයහ, ග[බද ජනගහනෙය$ Bයයට 12 H, නැ3න[ 28,000 ක ජනතාවH, ය[ 'äයM$ 

ද‚ව[ ලදහ. ෙ[ ෙමෙහSම ග[බද වැBය$ට තථm ෙලB$ම එ}ල ] S_ධයH බවට ප3'ය. ෙඡ#$-ÕH 

ෙඩාෙමනා´ (Jean-Luc Domenach) ෙN වද$ ව,$ MTෙවා3, “ෙ_ශපාලනයට උෙත#>යාව බලහ3කාරෙය$ õංගා 
ගැ®ම සමාජෙe ෙපා,Q ·ෂණය සමඟ ඉතා ස∞ප ෙලB$ 5ණ ගැBණ.”  uසí$න Uසා B_ධ J මරණ 96

සමහර ග[මාන වල y Bයයට 50 කට වැ© තරමකට ඉහළ íයහ. සමහර අවQථාවල y ä' ගලවා ග$නට 

සම3 ]ෙe තම$ෙN ත3වය$ අපහරණය කරන ලද කාඩ*වරැ පමණM. ෙහනා$ සහ ඒ අසල පැPවල g®මQ 

කෑෙ[ B_ü$ ගණනාවH (Uල වශෙය$ 63 H වා*තා 'ය) PÅණ: සමහර අවQථාවල y පwජා සාÿ2කෙe 
±රණය අDව දරැව$ අDභව ෙකõණ.  97

 ර@ 5රකරැව$ 'B$ 1968 y තව3 g,යන ගණනH ප<පස හඹා යg$ BCය y, දහ අට 'යැP වa 

�$ෙෂ$N (Wei Jingsheng) ඔáෙN පJෙ} අය සමඟ ‘ෙVòôඨ ඉäõ >[ෙ[’ කත$දර වලට සව$ ෙදg$ අ$áa 
ගෙ[ ර^කවරණය ලැබ BCෙeය:  98

හõයට ඒක ඔJ$ ය[MB හාQකමH Uසා ගැලෙව$නට සම3 ] ය[ ෙල#ක 'නාශයH 'äයට 

සලකg$ ‘ෙVòôඨ ඉäõ >[ම’ ගැන ග[බද වැBය$ කතා කරනව මට ෙමෙහ ආΩ ගම$ Uතරම ඇáණ. 
ඒ ගැන දැ© u@හලෙය$ මම ඔJ$ෙග$ ඒ ගැන වැ© 'Qතර ඇáවම මට3 තහJරැ Jනා “Qවභා'ක 

උවÖරැ පැg∏ වසර @නH” ඒ තර[ Qවභා'ක ]ෙe නැතැa Mයන එක ගැන, එය ඊට වඩා ෙ_ශපාලන 

ෙනාසැලM,ම3 Mçයා මාලාවක පwPඵලයH Mයන එක. උදාහරණයH හැCයට, 1959-60 y “ෙකාgSUQh 

<ළඟ” [‘ෙVòôඨ ඉäõ >[ම” සඳහා ෙයාදා ගැDØ එක Uල නාමයH] සමෙe y ඔJ$ෙN uසí$න 
ෙකාතර[ දරැØ ෙලB$ පැව@ෙ$ද ය3 සහ} අQවැ$න පැ˜ ඇP 'ට ඒවා කපා ගැ®මට ෙහ# ඔJ$ට 

ශHPයH ෙනාPãණ බව3, එෙQම ඔJනට එය සාෙFHෂව ෙහාඳ වසරH යැa ද, ග[බද වැBය$ 

MTවා. ඔJ$ ෙබාෙහාමයH uසí$ෙ$ gය íෙe <ළඟට ගසා ෙගන ñ ඇට uˆරැ වලට වැෙටන äහා 
බලාෙගන BCය y.  සමහර ග[මාන වල වචනෙe පõසමාFත අ*ථෙය$ම අQවැ$න ෙනළ$නට 

MBෙවH ඉPõ ෙවලා 2Cෙය නැහැ. වරH මම අෙF ගමට CකH ඈතක ìව3 ] ඥාPෙයH සමඟ 

ගම$ කරg$ BCයා. ඔáෙN ෙගදරට ය_y අ> MBෙවH නැP ගමH ප<කරෙගන íයා. ඒ ෙගව}වල 
5Ö$ >යැB ඔHෙකාම නැPෙවලා. මඩ Å3P 'තරa Pãෙණ. 

BයXම ග[වැBය$ පwPසං'ධානය කරල ෙවන3 තැ$වලට මාරැ කරන ලද ‘ෙVòôඨ ඉäõ >[ම’ @ළ y 

අ3හැර දමා íය ගමH යැa 2තලා, මම ඇහැTවා තව වගාÅ[ වලට ඉඩ හදාග$න ඒ Å3P කඩලා 

දැ[ෙ[ නැ3ෙ3 ඇa Mයල. මෙN ඥාPයා >z@රැ Ö$නා: “න53 ෙ[ ෙගව} ඔHෙකාම gUQ<$ට 
අaPa, ඔJ$ෙN අවසරය නැPව ඒවා කඩා දා$න බැහැ.” මම Å3P äහා ඇQ අයාෙගන 2Cෙය ඒවාෙe 

ඇ3තටම gUQ< ìව3ෙවනව Mයල 'Vවාස කරග$න බැරැව. “සැබැ'$ම ඒවෙe gUQ< ìව3ෙවලා 

2Cය! ඒ3 ‘ෙකාgSUQh <ළඟ’ සමෙe ෙමෙහ හැෙම#ම gය íයා, ඉP$ ආෙය3 කJරැ3 ආපá ආෙT 
නැහැ. අස}වැB ග[මාන අතර ඉඩ[ එතෙකාට ෙබදලා Ö$න. ඒ3 සමහර ෙදෙනH ආපá එ$න ΩXව$ 

යැa ෙප® íය Uසා, ìව3ෙවන තැ$ ෙබදලා Ö$ෙන නැහැ. ෙකාෙහාම ෙවත3, ඒ දැ$ ෙගාඩH 

කාලයකට ඉQසර, මම 2ත$ෙන නැහැ දැ$ MBෙවH ආපá ඒ' Mයල.” 

අ> ගම අස,$ ඇ'_දා. වෙhම PÅ´ච uˆරැ සමඟ ඇP පරQපර භාවය ඉQම@ කරg$ මඩ Å3P 

අතõ$ පැලෙවලා Pãන හõතම˛ පැහැP ව} පැළෑC මත 2රැ ර^Q äz<ෙ$ ‡g ද*ශනෙe 2Q බවට 

එය ද එක@ කරg$. මෙN ඇQ ඉäõ>ට, ව} පැළෑC අතõ$, මට කz$ Mයා Pãණ එක ද*ශනයH 

ම@ Jණා, පJ} 'B$ ඔJ$ෙN දරැව$ අDභවය >∏ස áවමාරැ කරග3@ ෙභ#ජන සංගkහයH. අෙනH 
gUQ<$ෙN දරැව$ෙග මාංශ 'කg$ BCන පJ} un[භ වල B3 තැJ,$ S@ 5áØ. අහලක 

PãØ >hටUයක සමන}& ප<පස හඹා Öවන දරැව$ Jෙ$ ΩනරැFප3Pය ලැ— ඒ ඔJ$ෙN 

ෙදමT>ය$ 'B$ íල දමන ලද දරැව$. මට ඒ දරැව$ ගැන අDක[පාවH ඇP Jණා, ඒ3 ඔJ$ෙN 
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ෙදමT>ය$ ගැන මට දැDØ තරg$ ෙනෙමa. අෙනH ෙදමT>ය$ෙN කƒX සහ ෙශ#කය මධmයෙe—
නරකම නරක B2නය$වල y පවා, කවදාව3 රස බල$නට ෙනාB" මාංශයH, gUQ මාංශ í,$නට 

ඔJ$ව ෙයා5 කෙr uමH ද? ඒ ෙමාෙහාෙ3 y මට වැට˜ íයා ඔá ෙමාන වෙN මQ වැ_ෙදH ෙවලා 

2Cය ද Mයල, “gUQ ව*ගයා BයවQ ගණනාවක y, එෙQම fනෙe අJරැÖ හාර ප$ දහසක කාලයක y 
දැකලා නැP 'äෙe,”  gUෙසH: මාඕ ෙQ@ං. තම$ෙNම දරැව$ අU3 අයට බාර yලා, අU3 අයෙN 99

මාංශ ව,$ තම$ෙN uසí$න Uවාග$නට තර[ ෙදමT>ය$ව >Q< වhටන ල_ෙ_ මාඕ ෙQ@ං සහ 

ඔáෙN ෙහංචaය$ 'B$ ඔJ$ෙNම අපරාධමය ෙ_ශපාලන කçමෙය$. පwජාත$ත‘වාදය [ම} Bයෙe 

උ⁄ල ගැන සඳහනH] ඝාතනය කරΩ ඔáෙN අපරාධය ෙස#දා හõ$න මාඕ ෙQ@ං äය3 කරල Pãෙණ 
‘ෙVòôඨ ඉäõ >[ම’, එa$ uසí$ෙන$ ම$ම3 ] ග[බද වැBය$ දහQ ගණනH එMෙනකාව උදX 

ව,$ මරා ග3ත, එෙQම ඔJ$ෙN බාල 'ෙe 2තව@$ෙN ෙ} සහ මQ වලට >$B_ධ ෙවg$ 

ඔJ$ෙN ì'ත ෙøරා ග$නට කටS@ කළා. ඔJ$ සැබෑ ඝාතකය$ ]ෙe නැහැ; සැබෑ ඝාතකය$ තමa 
මාඕ ෙQ@ං සහ ඔáෙN සගය$. මාඕ නායක3වය Ö$ පHෂෙe මධmම කgnවට පහර ෙද$න ශHPය 

ෙප$ ෙඩáආa (Peng Dehuai) 'B$ ෙහායා ග3ෙත ෙකාෙහා$ද  Mයල, ග[බද වැBය$ ඒ තර[ම 

ෙකාgSUQhවාදය >zu} කෙr ඇa ද Mයල, එෙQම ඔJ$ & ශඕM (Liu Shaoqi) ෙN පwPප3P වලට 
පහර ෙද$න MBÖ 'ෙටක MBෙවuට ඉඩ DÖ$ෙන ඇa Mයල3, මට අවසානෙe වැටáණා. සහජ 

ආශාමය 'යරැ ෙමාෙහාතක y ඔJ$ෙN ස∞පතය$ව මරාෙගන ක$න ෙහ# තම$ෙNම ෙ} මB$ හැÖØ 

අයව ක$න ෙහ# නැවත කවදා ෙහ# MBÖ අ„පwායයH නැත යන සරල සහ යහප3 ෙÄ@ව Uසa. ඒ 

ෙÄ@ව MBÖ අa©යෙලා�මය සැල–මකට වැ©ෙය$ මහ3 ෙසa$ වැදග3 ]ෙeය. 

 æõ ගගා≥$ අභmාවකාශයට යව$නට සැරෙසන ෙමාෙහාෙ3 y, සැතΩ[ 30,000 කට වැ© Ö[õය මා*ග 

ප_ධPයH සහ ΩX} ෙලB$ පැPර Pãණ ෙ*©ෙය# සහ Öරකතන ප_ධPයM$ S@ ] රටH, පwාN Êතන 

Sෙර#පය වmසනයට ප3 කරන ලද ආකාරෙe යැΩ[ අ*—දයM$ 'නාශයට ප3ෙවg$ Pãෙ$, දහ අට වැU 
BයවෙQ සමQත ෙල#කෙeම ජනගහනයට බලපාන ලද තර[ 'ශාල පõමාණයMU. වචනෙe පõසමාFත 

අ*ථෙය$ම ගණනය කළ ෙනාහැM g,යන ගණනක ජනතාවH තණෙකාළ සහ ගQවල ෙපා@ ත[බg$ <F 

හද$නට වෑය[ කරg$ BCයහ, ඔJ$ නගරෙe ගQවල ෙකාළ කැ/හ, ග[වල පාරව} äෙN ඉබගාෙ3 ඇ'ද 
íෙe ක$නට uමH ෙහ# ෙසායා ගැ®මට තර[ අසරණ ත3වයMU, නැ3න[ ඵලH ෙනාලැෙබන පõ_ෙද$ 

ර^කව} ස2තව ආහාර ර^ෙගන යන ක†ඩාය[ වලට පහර ෙදන අර5ෙණU, (ෙහනා$ 2 Á$යැ$N සහ ල$ 

කාඕ (Lan Kao) äQP‘Hක වල y ෙම$) සමහර 'ට ඔJ$ කරMයා ගත ෙනාහැMව ක}, ගැ<ණහ.  කෑමට 100

MBවH ඔJ$ ෙවත ෙනායැJ∏, ඒ3 'C$ 'ට සාගතයට වගMව S3ත$ හැCයට පõQථා®ය කාඩ*වරැ$ව 
ෙව© තබා මරා දැ5ණහ. අ'ග3 ෙස#äB හ5දා Uවාස ඇ@ළත කඩාපැන බඩ ඉõfi >C ඇ3දැa ෙස#äB කළහ.  101

මරණ මhට[ තව3 ඉහළ යවන ල_ෙ_ ඉමහ3 ෙලB$ ෙබ#ෙවන ෙර#ග සහ වසංගත පැPර යාම ෙÄ@ෙවU. 

ම$දෙප#ෂණය Uසා >zBඳ ගැ®මට ෙනාහැMයාෙව$ උFප3ත අDපාPකය$ ÅංÖව දHවා පහළ වැn∏. 
ෙල#ගාa 2 Bරකරැව$ uසí$න Uසා gය íය අ$Pමය$ ෙනා]හ. ඒ3 ඔJ$ ෙවP$ ආහාර 2ඟ$නට 

පැg∏ අස}වැB ග[බද ජනතාවෙN ත3වයට වැ©ෙය$ ඔJ$ෙN ත3වෙe ඇP අන@රැදායක බෙT එතර[ 

ෙවනසH ෙනාñය. 1960 අෙග#Q@ මාසෙe y, සාගතෙය$ වසරH ඉHම ය_y, ෙඡ#$ පැQuවා,UෙN ශòම 
හ5දාෙT හතෙර$ @නH එHෙක# gය ෙගාQ Pãණහ නැ3න[ gය යg$ BCයහ, එෙQම තවම3 ìව3ව 

BCයJ$ අVව ෙබC අQෙQ ì*ණය ෙනා] Põfi ඇට ෙසායන ත3වයට සහ හරH ෙබC @ල BCන පØව$ 

කන ත3වයට වැµ BCයහ.  uසíU ප*ෙeෂණ සඳහා කඳJරැ වල රඳවා BC ජනතාව ෙයාදා  ගැUණ. එක 102

අවQථාවක y පා$ >C සමඟ Bයයට 30 ක කඩදාB තලපයH gශò කර හදන ලද පා$, ì*ණ ප_ධPෙe බලපෑ[ 
ගැන අධmයනයH සඳහා ෙයාදා ගැUණ. තව3 වෙරක හා} ව@ර සමඟ gශò කළ ව⁄රැ Å[ Fලවාංí ෙයාදා 

ගැUණ. පළ5 අ3හදා බැÜෙ[ y කඳJරැ Ωරා දරැØ මලබ_ධයH පැPõණ. එa$ ෙබාෙහ# ෙදෙනH gය íයහ. 

ෙදවැ$ෙන$ ද ෙබාෙහ# අය íල$ ] අතර ඒ වන 'ට3 Ö*වල ñ BC අය gය íයහ. 

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

 Roux, La Chine populaire, pp. 296-297.100

 Ibid., pp. 213-216.101

 Pasqualini, Prisoner of Mao, pp. 248, 238-239.102
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 1957 y 5X රෙh සමQතයH ෙලB$ මරණ අDපාPකය 11 Bට 1959 සහ 1961 වසර වල y Bයයට 15 H 
දHවා ඉහළ íෙeය, 1960 වසෙ* y Bයයට 29 ක ඉහz$ම සංඛmාව දැHñය. උFප3P අDපාPකය 1957 y 

Bයයට 33 $, 1961 ෙව_y Bයයට 18 H දHවා පහත වැCණ. උFප3P අව පwමාණය අ3හැõය 'ට, සමහර 'ට 

එය g,යන 33 H තර[ සංඛmාවH 'ය හැMa (ඒ3 සමහර උප3 පwමාද ]වාද 'ය හැMa), 1959-1961 අJරැÖ 
වල y සාගතය ස[බ$ධෙය$ BÖ ] ì'ත අ2gය g,යන 20 H සහ g,යන 43 ක සංඛmාවH අතර ෙවP.  103

පරාසෙe අ° ෙකළවෙ* දැHෙවන සංඛmාව 1988 Bට fන රජය 'B$ භා'තා කරන Uල ද3තයa. ෙමය fන 

ඉPහාසෙe පමණH ෙනාව 5X ෙල#ක ඉPහාසය @ළ y ම දM$නට ලැෙබන නරකම සාගතය 'ය හැMයාව ඉතා 

වැ©a. ෙදවැU නරකතම ] සාගතය දM$නට ලැෙබ$ෙ$ 1877-78 y උ@රැ fනෙeය, එa$ අ2g ]ෙe g,යන 
9 H හා g,යන 13 H අතර ì'ත සංඛmාවM. ෙමවැU ෙ_ශපාලන සහ ආ*≠ක ස$ද*භයක 1932-1934 කාලෙe 

y U.S.S.R. 2 සාගතෙය$ g,යන 6 H පමණ gය íයහ,  එය ‘ෙVòôඨ ඉäõ >[ම’ සමෙe  fනෙe  සමQත 

ජනගහනෙය$ gය íය සංඛmාව හා සසඳ_y <X සමාDපාPකයM.  සාමානm ත3වය$ යටෙ3 >Cසරබද 104

පැPවල මරණ අDපාPකය නගර වලට වැ©ෙය$ Bයයට 30 M$ සහ Bයයට 60 M$ පැවPණ. 1960 y එය 

ෙද⁄ණයM$ වැ© 'ය, Bයයට 14 $ Bයයට 29 දHවා ඉහළට නÂන ලä.  සාගතෙe ඵල'පාක මඳH පමා 

කර$නට ග[බද වැBය$ සම3 ]ෙe ඔJ$ෙN හරකා බාන අDභවෙයU. එa$ ඔJ$ෙN 5X Uôපාදන 
පwාNධනය ඔJ$ භා'තා කරන ලදහ. 1957-1961 y, ඌර$ ෙග$ Bයයට 48 H ද, BයX Mõ පhC ස3වa$ 

ෙග$ Bයයට 30 H ද මQ >∏ස මරණ ලä.  ඒ කාලෙe රෙh පwධාන ක*මා$තය ] කΩ වැñම වැU ආහාර 105

ෙනාවන වගා ෙවDෙව$ ෙව$කර PãØ ‡g පwෙ_ශය$ 1959-1962 y @ෙන$ එකකට වැ©ෙය$ අ° ñ íෙeය, 

ඒ අ° ñ යාම Uôපාදන ක*මා$ත Hෙôත‘යට Uසැකෙය$ම බලපාන ලä. 1959 $ ප<ව Uôපාදනය 
äõග$ව$නට ග[බද වැBය$ෙN ෙවළඳෙපාලව} නැවත 'වෘත කළ3, ඉ}ලා BC gල ගණ$ ඉතා ඉහz$ 

පැව±ම3, පැවP පwමාණ ඉතාම3 අ°ෙව$ PÆම3 Uසා හාමෙත$ BC අ}පයකට ä' පව3වා ග$නට පවා 

ආහාර ෙසායා ගැ®ම අපහ< ]ෙeය. උදාහරණයH හැCයට 1961 y, ෙවළඳෙපාල ඌරැ මQ gල ගණ$ රාජm 
අෙල' සැ} වලට වඩා දාහතර ⁄ණයM$ වැ©ෙය$ පැවPණ. äí$ äගටම ධානm පwමාණව3 ෙලසM$ 

ෙනාPãණ වයඹ äග <$දර ග[මාන වල ධානm gලට අ°ෙව$ ආහාර gල ඉහළ යෑම දM$නට ලැÅණ. ග$∆ 

(Gansu) 2 uසí$න Uසා gය යන ජනතාවH 1962 y තවම3 BC අතර “අ*ධ හාමත” ත3වය$ සඳහා රජය 
U*ෙ_ශ කරD ලැ— Uල  මාෙව$ බාගයH හා සමාන ධානm සලාක පමණH පැවPණ. 

 ඒ3 වැ©ෙය$ ෙප® ය$ෙ$, ෙනාදැන Bµම Uසා යැa Bතා BCයද, එය ෙකාgSUQhවාදය ෙගාඩ නැÛම 

සඳහා Å, ෙද$නට B_ධ ] g,යන හතරක පහක ì'ත ගැන ෙනාසැලM,ම3 බව Uසා Mයාa. රජය අ*—දයට 

පwPචාර (එවැU වදනH ෙම2 y භා'තා කළ හැM න[) දැH]ෙe පැවP ත3වය අDව සරල ෙලB$ම සාපරාü 
යැa Mයත හැM ෙමෙහS[ ව,U. 5X ධානm අපනයනය$, පwධාන වශෙය$ U.S.S.R. ෙවත යවන ලද, 1958 y 

ෙටා$ g,යන 2.7 $ 1959 ෙව_y ෙටා$ g,යන 5.8 H දHවා වැ© කරන ලä, එෙQම 1960 y එය 1958 මhටමට 

පමණH වැn∏. 1961 y ෙටා$ g,යන 5.8 H සැබැ'$ම අපනයනය කරන ලä, ඒ 1960 ට වඩා ෙටා$ g,යන 
66,000 M$ වැ©ෙයU, ඒ3 එය ද තවම3 හාමෙ3 BCන අයට ක$න ෙද$න පwමාණව3 ෙනාñය.  එHස3 106

ජනපදෙe සහනාධාර ෙ_ශපාලන ෙÄ@ Uසා පwPHෙôප කරන ලä. පහ<ෙව$ පwPචාර දHව$නට හැMයාව 

PãØ ෙස< ෙල#කය වmසනෙe පõමාණය ගැන ෙනාදැDව3කg$ BCයහ. සහ} Mෙල#වH UදහQ ෙවළඳෙපාෙ} 
y Sආ$ 2 H සහ 4 H අතර අගයM$ ] කාලයක y, >Cසරබද ÖFප@$ට යවන ආධාර වසරකට Sආ$ 

g,යන 450 කට වඩා අ° 5X එක@වM$, නැ3න[ එH Ω_ගලෙයuට Sආ$ 0.8 H බැí$ ]ෙeය. කƒ 

ෙවනතක ෙගUය$නට සහ Qවභාව ධ*මය ෙම}ල කර$නට හැMa Mයා fන ෙකාgSUQhවාදය Ωරසාර[ 

ෙදාඩවා Pãණද, එය ෙ[ භHPකය$ gය ය$නට අ3හැර දමා Pã∏. 

 1959 අෙග#Q@ෙT Bට 1961 දHවා, B_ü$ äග හැෙරන ආකාරය äහා පැ3තM$ Bට බලාෙගන BCg$ 

පHෂය කටS@ කෙr උදT කර$නට හැMයාවH ෙනාමැP ෙලසMU. මාඕ දැ© ෙලB$ පාHÁකව BC ‘ෙVòôඨ 

ඉäõ >[ම’ 'ෙTචනය M≥ම අන@රැදායක වැඩH ]ෙeය. න53 ත3වය ෙකාතර[ නරක ]වාද ය3, ෙර�මෙe 
නායකය$ අතර ෙදවැU තැන BC & ශඕM අවසානෙe y ‘සභාපPව’ Uදහසට කරැØ Mය$නට B_ධ  ෙවන 

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

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

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

 Ibid., p. 381.106
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පැ3තට දමg$ පwජා සාÿ2ක ෙගෙන$නට කz$ පwPප3Pයව P— පහ< ආකාරෙe සÿහකරණ ෙවත අ*ධ 
ෙලB$ ආප< යෑම පනවන ල_ෙ_ය. ජනතාවට නැවත3 uඩා ඉඩ[ කැබැ}ලකට අaPය Mය$නට අවසර 

ලැÅණ, ග[බද වැBය$ෙN ෙවළඳෙපාලව} නැවත 'වෘත ෙකõණ, uඩා ෙපෟ_ග,ක ක[හ} 'වෘත කර$නට 

අවසර ලැã∏, ශòම ක†ඩාය[ ශòම හ5දා හැCයට නැවත3 ෙබදා දැgණ, ඒවා කz$ පැවP ග[මාන ක†ඩාය[ 
තරෙ[ පwමාණය$ට සමාන ]හ. ෙ[ පwPප3P Uසා රට ඉතා ඉHම∏$ සාගතෙය$ ෙගාඩ ආහ.  ඒ3 ඒ තර[ 107

ෙTගයM$ එය ද≥Ãතාවෙය$ ෙගාඩ ආෙT නැත. 1952 Bට 1958 දHවා කçමෙය$ වැ© ] කෘÁකා*gක 

Uôපාදනය එය යා S@ මා*ගය ෙනාදැන අතරමංව BCෙeය. එ2 ඵල'පාක දශක ෙදකH PQෙQ අ3'¬න ලä. 

'Vවාසය නැවත එ$ෙ$ “බඩ ස[fl*ණෙය$ >රැØ ප<වa” (මාඕ පwජා සාÿ2ක වල B_ධ ෙවනවා යැa Mæව). 
1952 සහ 1978 y කෘÁකා*gක UපැS[ 5XමU$ම ෙද⁄ණයM$ වැ© Jව3, ෙ[ කාලෙe y ජනගහනය g,යන 

574 ක Bට g,යන 959 H දHවා ඉහළ íෙeය. බáතර ෙලB$ ඒක Ω_ගල Uôපාදන ව*ධනය B_ධ ñ Pãෙ† 

1950 ගණ$ වල y ය. ෙබාෙහ# පwෙ_ශය$ 2 y Uôපාදනය 1975 මhට[ දHවා යz3 ඉහළ ය$ෙ$ 1965 y ය 
(ෙහනා$ 2 එය 1968-69 තර[ ප< කාලයක y ය).  5XමU$ම කෘÁකා*gක ඵලදාÓතාවට දැ© ෙQ පහර වැy 108

PÅණ; ‘ෙVòôඨ ඉäõ >[ෙ[’ ΩÖමාකාර ස[ප3 නාQPය Uසා එය හõ කාලM$ පමණ පහත ෙගාQ PÅණ. 1983 

වසර ෙතH ඵලදාÓ3වය නැවත 1952 මhටමට එ$ෙ$ නැත.  fනය තවම3 දැ© ද≥Ãතා වෙය$ BCන 109

සා[පwදාaක ගkා∞ය සමාජයH යැa, (උදාහරණයH හැCයට ආහාර > මට ග$නා ෙත}, ර3තර$ Öá', යැa 

සැලෙකන ආකාරෙe) <ෙඛ#පෙභ#∫ භා†ඩ දැ© ෙQ 2ඟ ] යැΩ[ ආ*≠කයH ෙලB$ Mçයා කර$ෙ$ යැa ද, 

සංQකෘPක 'Fලවය සමෙe ඇB$ Ön වා*තා වලට අDව Bය}ල$ම එකඟ ෙවP.  ෙර�මෙe ෙපwාපගැ$ඩා 110

ගැන දැ© ෙQ සැක කර$නට ජනතාව හැඩගසන ල_ෙ_ ‘ෙVòôඨ ඉäõ >[ම' 'BU. පwජා සාÿ2කය$ äය3 කර 
වසර 'Qසකට ප<ව නැවත3 ෙවළඳෙපාල ආ*≠කය හƒ$වාyම >nපස පõශòම බලය ] ග[බද වැBය$ ඩ$N 

HෂT>$ෙN ආ*≠ක පwPසංQකරණ ගැන ඉතා ස@C$ පwPචාර දැHñම ΩÖමයH ෙනාෙT.  

 ෙබාෙහ# 'ෙ_œය සංචාරකය$ ද අසතmය යැa Mයා BC, ෙර�මෙe 'ශාලතම රහස ] 1959-1961 
වmසනය$ MBදා සැබැ'$ම P— ෙලB$ හƒනා ගැDෙ$ නැත. Bය}ල පරÖවට තබg$ තම$ෙN 'Vවාසය 

ෙවDෙව$ ෙප® BCg$, 1962 ජනවාõ මාසෙe y කාඩ*වරැ ෙවDෙව$ පැවැ3ෙවන ලද ස[ම$ත‘ණයක y 

සාගතය gUQ වරදH Uසා B_ධ ]වH යැa ,S පwකාශ කෙrය.  ඍèවම මාඕ වරදට හ< ෙනාකර ඊට වඩා 111

යමH MB3 ෙලසM$ Mව ෙනාහැM ]ෙeය. ඔáෙN මරණෙය$ ප<ව Jවද, 1981 y fන ෙකාgSUQh පHෂය 

ඔáෙN ì'තය ගැන අවස$ ±$Öව රෑපවා2Uෙය$ ෙබදා හõ_y පවා ‘ෙVòôඨ ඉäõ >[ම’ ගැන MBÖ 

'ෙTචනයH B_ධ ෙනාñය. 

ෙලgගාk: සැඟmණ nලාo 

 fන ෙකාgSUQhවාදෙe අ}මාõ @ළ ෙබාෙහ# ඇටසැM, Pãණ3, ඒවා ෙල#කෙe අවධානෙය$ ෙකාතර[ 

කාලයH ගැලñ BCයා ද ය$න ΩÖමයM. දැවැ$ත ෙලB$ පැPර P— ර^ඳJ[ කඳJරැ ප_ධPය එa$ ෙවනQ 
ෙනාෙT. 'ශාල පõමාණෙe කඳJරැ 1,000 කට ආස$න සංඛmාවH ෙම$ම ගණනය කළ ෙනාහැM තර[ ර^ඳJ[ 

මධmQථාන ද PÅණ (ෙ[ පõ´ෙ¨දෙe 5ල ඇP BPය[ බල$න), ඒ3 ජනතාවෙN ජනරජෙe ෙබාෙහ# ඉPහාස 

'Qතර @ළ ෙහ#, එෙQම මෑත කාÜන තව3 'Qතර ස2ත කෘP @ළ y ෙහ# ඒවා ගැන MBÖ සඳහනH නැත. 
ම*ද®ය යා$ත‘ණය තම$ව ඉතා ෙහා¬$ සඟවා ග3ෙ3ය. Bරගත M≥ම ෙහ# බලා3කාර ශòමය පරණ ෙර�මෙe 

හැäයාව$ B2කරවන ලද ෙහa$, ඒ ෙවDවට ජනතාව ශòමය හරහා “පwPසංQකරණය” නැ3න[ “පwPඅධmාපනය” 

සඳහා යවන ලä. පwධාන ර^ඳJ[ කඳJරැ 'ශාල මහජන වmාපාර ෙලB$ ෙවQමාරැ කර PÅණ, එන[, 

උදාහරණයH හැCයට “�$N∆ කා*gක සාය[ වැඩෙපාළ” (Jingzhou Industrial Dye Works) යDෙව$ ෙදාෙ* නම 
Pෙබ$ෙ$ සැබැ'$ම áෙබa පwා$තෙe අංක 3 දරන Bරෙගදර බව, එෙහම3 නැ3න[, “a$Nෙඩ ෙ3 

 Becker, Hungry Ghosts, pp. 235-254.107

 Domenach, Chine, p. 154.108

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

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

 Becker, Hungry Ghosts, p. 243.111
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ව@යාය” (Yingde Tea Plantation) යD ⁄වා$ෙඩා$N පwා$තෙe අංක 7 දරන ශòම පwPඅධmාපන මධmQථානය යැa 
අෙයH දැන BCය S@ 'ය.  Bරකරැව$ෙN පJ}වල අය පවා  ,SෙT U*නාgක තැපැ} ෙපhC අංක වලට 112

පම∏. මාඕ Sගය Ωරාම, සාමානmෙය$ වසරකට වැ© කාලයH ෙගෙවන උග$වන Mçයාව,ය @ළ y ඔJ$ව 

බල$නට පැg˛ම තහන[ ]හ. 'ෙVෂෙය$ම සංQකෘPක 'Fලවය කාලෙe y Bරගත M≥ම ෙහ# සමහර 'ට 
Bරකරැව$ෙN මරණය පවා ඥා±$ට හැම 'ටම දැD[ Ö$ෙ$ නැත, නැ3න[ ඔJ$ට දැD[ Ö$ෙ$ ෙබාෙහ# 

ක} ගත ñ íය ප<වa. ජනරජෙe 2ටΩ ජනා£පP ], රහBගත Bරෙගදරක රඳවා BC & ශාඕM 1969 

ෙනාවැ[බ* මාසෙe y gය íය බව ඔáෙN දරැව$ 1972 අෙග#Q@ ෙතH දැන ෙනාBCයහ;1967 අෙග#Q@ 

මාසෙe Bට තම සැgයා ෙම$ම Bරගතව BCන ලද ඔJ$ෙN මව බල$නට යාමට දරැව$ට අවසර ලැãෙ† 
1972 අෙග#Q@ ව,$ ප<වa.  Bරකරැව$ ය[ කෙලක බා2ර ෙල#කයට íෙe න[, ෙනාෙප® BCය S@ යැa 113

දැ© Uෙය#ග පනවා Pã∏. කර බාෙගන Uහඬව Bර uC වල ර^Ù Bµම áරැ ñ BCන ලද ඔJ$ට Ö[õය Qථාන 

වල y අ&3 අ5@ Uෙය#ග ලැÅණ: “Ö[õෙe y සාමානm 'äයට හැBෙර$න. එය තහන[, මම නැවත3 
Mය$න[, කර බාෙගන Bµම තහන[. කාට හõ වැBMzයට ය$න උවමනා න[, එ'ට 5රකරැවාට සංඥා 

කර$න, අත gට ෙමාළවා මාපට ඇÂ}ල äH කරලා. Bගරh Æම සහ කතාබහ M≥මට ඉඩ ලැෙබනව. ඒ3 

ෙම#ඩ වැඩ කර$න එපා. 5රකරැව$ට අවසර Pෙයනවා ෙව© Pය$න.”  114

 වසර ගණනාවH යන ෙතH Bරකරැව$ව BCන ල_දJ$ ෙවP$ ලබාග3 පwකාශ ඉතාම3 Öලබ ]හ. මාඕ 

යටෙ3 ද†ඩන ප_ධPයට ඇ@} ]ෙවuට එa$ UHම යාම දැ© ෙසa$ අ රැñම එයට එH ෙÄ@වM. UදහQ 

කරන ලද Bරකරැව$ට තම$ෙN අ3දැ–[ ගැන කතාබහ ෙනාකරනවා යැa äTරා Bµමට B_ධ ñම තව3 

ෙÄ@වM; නැ3න[ ඔJ$ව යz3 Bරගත ෙකෙරa. දැනට ඇP ෙතාර@රැ ව,$ ෙබාෙහාමයH සපයා ඇ3ෙ3 ඒ 
Uසා Bරගත කරන ල_දJ$ෙග$ ඉතා අ}ප ෙකාටසH ] 'ෙ_ˇකය$ 'BU. 'ෙ_œය Bරකරැව$ව ඔJ$ෙN 

ආ†° ව,$ ආරHෂා කරන ලද Uසා, ඔJ$ ෙබාෙහ# 'ට පණ >C$ එzයට ආහ. ෙ[ අමතකව íය Bරෙගව} 

@ළ 2ර ' BCන මහ3 ජනතාවH ÖH '¬න ආකාරය ගැන ඇB$ Ön සාHÁ සැපÓම සමහර අයට බාර ]හ. 
fන නම ÅයාT රැෙව#-වැ$N (Bao Ruo-wang) ] ෙඡ#$ පැQuවා,UෙN කතාව එවැ$නM. තම$ සහ තම 

සගය$ 'B$ ඔáව එතර[ පõQසg$ ආරHෂා කර$ෙ$ ම$දැa එH BරකරැෙවH ඔáට පැව ය: “ෙ[ BයX 

ජනතාව, ඒ අය කJරැ3 එzයට ය$න සම3 ෙව$ෙන නැහැ, මා3 ඇ@Xව. ì'ත කාලයටම ෙකා$ත‘ා3@වH. 
ඔයා පමණa ෙවනQ ෙකෙනuට ඉ$ෙන, ÅයාT. ඔයා කවදා හõ ෙලාu ෙදාෙර$ එzයට ය$න ΩXව$. ඒක 

'ෙ_ˇකෙයuට ෙව$න ΩXව$, ඒ3 අ>ට ෙනෙමa. ඔයා íෙයා3 එතෙකාට ඔයාට තමa ඒ ගැන Mය$න 

ΩXව$ එකම එHෙකනා. ඒකa අ>ට ඕන ඔයාව ìව@$ අතර Pය$න…බය ෙව$න එපා, ඔයා ෙමෙහ ඉ$න 

තාH ක}, ඔයා ìව3ව BCa. මම ඒක ඔයාට ෙපාෙරා$Ö ෙවනව. එෙQම ඔයාව ෙවන කඳJරකට මාරැ කරල 
යැTෙවා3, අ> වෙN 2තන ෙවන3 අය Bµ'. ඔයා වCනා ෙකෙනH, වයසක මDQසෙය#!”  115

ස.වකාpන Iශාලතම ද5ඩන පZධ)ය 

 ෙල#ගාa යD එHතරා 'äයක තැනH ෙනා] තැනM, මාඕවාදෙe එzෙය$ g,යන දස ගණනක ජනතාවH 

අ$ධ කරD ලැ— කX ⁄ලM. හැõ ] (Harry Wu) රX ෙලB$ ගණනය කරන ලද පõä, 1980 ගණ$ මැද ෙතH 

g,යන 50 H පමණ ජනතාවH ඒ ප_ධPය හරහා ගම$ කර PÅණ.  ෙබාෙහ# ෙදෙනH එ2 y gය íයහ. 116

ෙඡ#$-ÕH ෙඩාෙමනාH ෙN ඇQතෙ[$@ අDව සෑම වසරක y ම ර^ඳJ[කරැව$ දළ වශෙය$ g,යන 10 H 

BCයහ, එය සමQත ජනගහනෙය$ Bයයට 1-2 H අතර සංඛmාවකට සමාන ෙT. මරණ අDපාPකය Bයයට 5 H 

පමණ ෙලB$ පැව±ම Uසා, Bරගතව BCය y g,යන 20 H පමණ f$D gය íයා යැa Mව හැMa, එෙQම 

‘ෙVòôඨ ඉäõ >[ම’ Uසා හටග3 1959-1962 සාගතය කාලෙe y (සාමානm සලාක පැවP ත3වය$ට නැවත 

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

 Yan Jiaqi and Gao Gao, Turbulent Decade: A History of the Cultural Revolution (Honolulu: University of Hawaii Press, 1996), p. 164.113

 Pasqualini, Prisoner of Mao, p. 172.114

 Ibid., p. 248.115

 Wu, Laogai, p. 38.116

479



ය$ෙ$ 1964 y පමණH Jව3) g,යන 4 කට ආස$න සංඛmාවH එ2 y gය íයහ.  ෙඡ#$ පැQuවා,UෙN 117

අflරැ ෙහzදරT සමÂ$, (] සහ ෙඩාෙමනාH ,යන ලද) මෑත කාÜන අධmයන ෙදෙක$ දැ$ ෙමෙතH කාලයH 

අ°ෙව$ම දැන BCන ලද BයවෙQ මහා 'ශාල ර^ඳJ[ කඳJරැ ප_ධP @නH ගැන පැහැä, සාමානm 'QතරයH 

ලැÆ ඇත. 

 ප_ධPෙe පõමාණය අPශෙය$ දැවැ$ත ]ෙeය, Bරකරැව$ සහ ප_ධPෙe පැවැ3ම  ''ධාකාර ]හ 

(පළ5 UදහQ M≥ෙ[ ර^}ල පට$ ගැDෙ† 1978 y පම∏). ෙබාෙහ# සාමානm අපරාධකරැව$ ෙ_ශපාලන 

වරදකරැව$ යැa පwPව*∫කරණය ñ BCය3, සහ ඔJ$ෙN Bර ද‚ව[ කාලය$ ඒ අDව y*ඝ ñ Pãණ3, 

1955 y ර^ඳJ[කරැව$ෙග$ Bයයට 80 H ෙ_ශපාලUක Bරකරැව$ හැCයට පwාෙය#íකව සැලu∏. ඊ ළඟ 
දශකය පට$ ගU_y ෙ_ශපාලන Bරකරැව$ සංඛmාව Bයයට 50 M$, සහ 1971 ෙව_y @ෙන$ එකH දHවා 

පහත ෙගාQ Pã∏—ෙර�මය ගැන ෙපාÖ අස@ට දHවන ල_දH 'ය හැMa, එෙQම ෙ_ශපාලUක අQථාවරය මත 

අපරාධමය ත3වය$ ඉහළ යg$ PÆම3 යැa Mව හැMa.  Bරගත M≥[ ''ධාකාර ]හ.  Uෙර#ධා යන 118 119

මධmQථාන, (2ටΩ නායකය$ උෙදසා ] 'ෙVෂ Qථාන ඇ@X) Bරෙගව}, Uල වශෙය$ පැවP ෙල#ගාa, එෙQම 

ෙල#�ෙයා (laojiao) සහ �Sෙe (jiuye) යැa හැ¬$ෙවන ලද මධmQථ වශෙය$ ද‚ව[ ෙදන >ටමං කරන Qථාන. 

''ධ නගර වල >2C 2,500 H තර[ ] රඳවා තබන Qථාන ද†ඩන ෙකාෙදT ර^ස ෙවත >ටමං කර යව$නට 

∆දාන[ කරන තැ$ ]හ. ඔJ$ට එෙර2 න° ∆දාන[ කරන ෙතH ඔJ$ව ඒවාෙe රඳවා BCයහ—එවැU 
Mçයාව,යH සඳහා සමහර 'ට වසර දහයH ගත'ණ. මධmම අ£කා≥$ 'B$ ෙපාÖෙT ඍèවම පාලනය කරන 

ලද සහ ර^ඳJ[කරැව$ අතõ$ Bයයට 13 H පමණM, එන[ දළ වශෙය$ Bරෙගව} 1,000 M. ෙ[ දැ© ෙලස 

5ර ර^කව} ෙයාදා Pãණ, දැ© ආරHÁත මධmQථානවල දරැØතම ද‚ව[ ලැ— Bරකරැව$ රඳවා BCයහ. මරණ 

ද‚වම Uයම කරන ලද ප<ව වසර ෙදකකට එය අ32nවන ලද Bරකරැව$, සාමානmෙය$ ඒ වසර ෙදක 
අවසානෙe y “හැäයාව අවංක ෙලB$ පwPසංQකරණය කර ගැ®ම” Uසා ì'තා$තය දHවා Bර ද‚වමH ෙලB$ 

ෙවනQ කරන ලද අය3 ඒවාෙe BCයහ. ඉහළ තන@රැ දරන ලද කාඩ*, 'ෙ_ˇකය$, පැ'_ද$, පwPගා∞$, සහ 

චරΩරැෂය$ වැU වැ©ෙය$ 'ෙVÁත Ω_ගලය$ව ද ෙ[ Bරෙගව} වල රඳවා Pãණහ. ඒවාෙe ìවන ත3වය$ 
දැ© ෙලB$ 'චලm ]හ, ෙබාෙහ# 'ට Bරෙගය නරඹ$නට 'ෙ_œය අ53ත$ව ර^ෙගන යන ලද ෙබa�ං 2 

Bරෙගදර අංක 1 2, ජනතාව ඔJ$ කැමP තරමH අDභව කරන ලද අතර Ü පැලෑ, වල ෙනාව තතාg මත 

ඔJ$ Uදා ග3හ.  න53 ක*කශ 'නය, සහ එ2 y Uයැෙළ$නට B_ධ ] කා*gක ශòමෙe දැ© බව, එෙQම 120

Uර$තරෙය$ B_ධ ] අa©යෙලා�මය වධ2ංසා Uසා Bරකරැව$ ෙබාෙහ# 'ට “එzමහෙ$” ඇP ශòම කඳJරැ 

ෙවත මාරැ කර යව$න යැa ඉ}ලා BCයහ. 

 රට Ωරා 'Bර Pෙබන ලද ඒ දැවැ$ත කඳJරැ @ළ Bරකරැව$ බáතරය අවසානෙe ර^ඳ'ණ. වඩා3ම 

'ශාල සහ වඩා3ම ජනා–*ණ ] කඳJරැ >2ටන ල_ෙ_ අභm$තර ෙමා$ෙග#,යාෙT උ@රැ මැ$¯õයාෙT අ*ධ 
කා$තාර කලාප @ළ සහ Cෙබh, Á$�යැ$N, සහ fනෙe >2ටන රැBයාD ෙකා,මා හා සමාන ෙවන, 

í[හානෙe íUය[ ෙවන සහ ෙÄම$තෙe gෙදන ෙ_ශ⁄ණයM$ S@ සැබෑ ද†ඩන පwා$තයH ] M$හාa 

(Qinghai) වලa.  >ටමං කරන ල_දJ$ අ°ම වශෙය$ 50,000 H පමණ BC, fනෙe 'ශාලතම ර^ඳJ[ Qථානය 121

හැCයට සැලෙක$ෙ$ කඳJරැ අංක 2 'ය හැMa.  ඈත බට2ර ෙපෙදQවල සහ ඊසාන äග පwෙ_ශය$2 122

ඉතාම3 ක*කශ කඳJරැ Pãණා යැa සැලෙකන ලද Jව3, 5XමU$ ගU_y, ඒ මහා 'ශාල රාජm ද†ඩන 

ෙගා'ෙපාලව} වලට වැ©ෙය$ නගරාස$න කලාප වල >2ටන ලද Bර ක[හ}වල වැඩ කරන ත3වය$ නරක 
]ෙeය. ර^ඳJ[කරැව$ පwධාන වශෙය$ පwා$ත ෙහ# නගරසභා පõපාලන අ£කා≥$ යටෙ3 BC බැ'$, (''ධ 

පwෙ_ශ ගණනාවH @ළ පැPෙරන ෙලB$ කඳJරැ ප_ධPයH ෂැ$හa ස@ 'ය), ඒ ඒ ර^ඳJ[කරැව$ ඒ ඒ පළා3 

ව,$ පැg∏යහ, ඉP$, උදාහරණයH වශෙය$ නැෙගන2ර fනෙe Cෙබh ර^ඳJ[කරැව$ ෙනාBCයහ. ෙස#'යh 

Bර කඳJරැ ව,$ ෙවනQව, ෙ[ fන කඳJරැ පõQථා®ය ෙහ# කලාŸය ආ*≠ක ආකෘP වලට ෙයාදා ගැෙනන ලä, 

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

 Domenach, Chine, pp. 318, 512.118

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

 Pasqualini, Prisoner of Mao, p. 97.120

 Domenach, Chine, p. 541.121

 Wu, Laogai, p. 30.122
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එෙQම ඉඳ2ෙටක පමණH ඔJ$ව ජාPක මhටg$ BÖකරන ලද, fන-ෙස#'යh ෙදකඩ ñම Uසා වසර Pහකට 
වැ© කාලයH PQෙQ අ32nවා Pãණ, ෙස#'යh MçíBයා (Kirgiziya) එන[ ව*තමා න MçQíQතානය 

(Kirigizstan) දHවා හදන ලද “gත‘3වෙe Ö[õය මා*ගය” වැU වmාපෘP වලට ෙයාදා ග$නා ලä. 

 කඳJරැ වල ර^ඳJ[කරැව$ ෙකාටQ @නකට ෙබදන ලä. මාඕ පාලනය යටෙ3 y, එ2 ] 'ශාලතම 
ක†ඩායම, කඳJරැ @ළ y*ඝතම කාලයH රඳවා BCන ල_දJ$, 'ෙVෂ ෙලB$ “ශòමය @z$ පwPසංQකරණය” 

යැa අ*ථ දැH'ය හැM ෙල#ගාa ෙවත ±$Ö ] ජනතාවෙග$ සම$'ත ]හ.  ෙ[ මධmම -නැ3න[ y*ඝ 123

කාÜන Bරකරැව$ව හ5දාමය 'ලාසයM$ Qෙකාෙඩ-ා$, බැටෑ,ය$, ක[ප∏, යනාy වශෙය$ සං'ධානයව 

Pã∏. ඔJ$ට B'} අa±$ අ2g ñ PãØ අතර ඔJ$ෙN ශòම සඳහා MBÖ ෙTතනයH ලැãෙ† නැත, එෙQම 
ඔJ$ව බල$නට අ53ත$ට එ$නට අවසර ලැãෙ† ඉතා කලා@රMU. ඒ කඳJරැ @ළම, නැ3න[ සමහර 'ට 

'ෙVෂ තැ$වලy, ෙල#�ෙය# (laojiao) ෙහව3 “ශòමය @z$ පwPඅධmාපනය” ලබාග$නා අය ෙලB$ ෙදවැU 

ව*∫කරණයH ද ]හ. දHÁණාංශ 'ෙර#ü ෙමෙහSෙ[ උØ<ම @z$ 1957 අෙග#Q@ෙT >2nවා ගැෙනන ලද 

එHතරා 'äයක පõපාලනමය ර^ඳJ[ කçමයH ] ෙමa$ ආරHෂක හ5දා වල අ£කරණ-බාහm කටS@ ය[ Uල 
ත3වයකට ෙගෙනන ලä. '$äතය$ට සැබැ'$ න° ±$Ö ෙනාලැÅණ, ඒ Uසා ඔJ$ෙN ර^ඳJ[ කාලය ගැන 

UVWත කාලයH ෙනාපැවPණ, ඔJ$ෙN B'} අa±$ Uල වශෙය$ ඉව3 කර දමා ෙනාPã∏, ඒ3 

උදාහරණයH වශෙය$ ඔJ$ට කඳJරැ @ළ BCය y ච$දය පwකාශය වැ$නකට හැMයාවH ෙකාෙහ3ම ෙනාñය. 
ඔJ$ට <X ෙTතනයH ලැÅණ, ඒවා ෙබාෙහ# 'ට ආහාර සහ ඉƒ[ 2n[ ෙවDෙව$ Mයා කපා ග$නා ලä. 

ඔJ$ට එ}ල ñ PãØ ෙච#දනා එතර[ බරපතළ ෙනා]හ, ඒ Uසා වසර Qව}පයකට වැ©ය ඔJ$ ඒවාෙe ර^Ù 

ෙනාBC න53 ෙබාෙහාමයH රඳා පවP$ෙ$ ඔJ$ හැBෙරන අ$දම මත යැa ඔJ$ට පහදා Pã∏. ෙල#�ෙය# 

2 ර^ඳJ[ සහ වැඩ කරන ත3වය$ ෙල#ගාa හා පැවP ත3වය$ට සමාන ] අතර ඒ ෙදකම ෙමෙහයවන ල_ෙ_ 
රාජm ආරHෂක යා$ත‘ණ 'BU. 

 �Sෙය (jiuye) “බලා3මක ර^Mයා-ප3M≥[ ෙQවකය$” යD ය[ තරමM$ වරපwසාäත ෙකාhඨාශය, සමහර 

'ට “UදහQ ෙQවකය$” යැa ද හැ¬$Jව3, සාමානmෙය$ කඳJරH ] ඔJ$ෙN වැඩ කරන තැ$ ව,$ සමහර 

'ට වසරකට ෙදවතාවකට වැ©ෙය$ ඉව3ව යෑමට UදහසH ෙනාñය. ෙල#�ෙය# Bරකරැව$ට වැ©ෙය$ ෙහා¬$ 
සැලu[ ලැãØ සහ ඒ අයට වැ©ෙය$ ෙTතන ලැãණ ඔJ$ට පJ}වල අයව කඳJරැ ඇ@ලට ෙගෙන$නට3, 

එෙQම එ2 y 'වාහ ෙව$නට පවා අවසර PÅණ. ෙකෙQ න53 ඔJ$ ìව3 ]ෙe අ*ධ Bරගත ත3වය$ වලa. 

ෙ[වා කඳJරැ සඳහා P— ය[ ආකාරයක 'ස[Ÿඩක uC වැU ආකාරයM$ පව3වාෙගන ය$නා ලද ඒවාa, 

UදහQ කරන ල_දJ$ව ඔJ$ෙN ඉPõ ì'ත කාලය දHවාම ඒවාෙe රඳවා PÅණ. 1960 ගණ$ දHවා ෙල#ගාa 
2 BයX Bරකරැව$ ෙග$ Bයයට 95 H ඔJ$ෙN Bර ද‚ව[ කාලය ෙගවා ඉවර කරන ලද ප<ව �Sෙය 2 

රඳවා තැÅණ. 1980 ගණ$ 5ල y ඒ ද3තය තවම3 Bයයට 50 H 'ය, 2ටΩ ෙල#�ෙය# Bරකරැව$ෙග$ Bයයට 

20 H සහ 30 H අතර >õසH එයට එක@ කළ S@a.  ඔJ$ෙN සමාජ පõසර ව,$ කපා හැර, ර^Mයා සහ 124

නගරය වාසය අ2g ñ íය, එෙQම Uර$තරෙය$ අ£කා≥$ 'B$ “අපරාධකාර” සැgය$ අ3හැර දමා ය$නට 

බලකරන ලද Uසා äHකසාද ] භා*යාව$ BCන ලද, වරH “පT” කරන ලද Uසා ෙස< ì'ත කාලයම 

සැකකරැව$ හැCයට ±$Ö ෙවන ෙමාJ$ට ය$නට ෙවන තැනH ෙනාPã∏, ඒ Uසා ෙ[ ත3වයට ප3ව 
BCනවා හැෙර$නට ඔJ$ට කළ හැM යමH ෙනාñය. බලාෙපාෙරා3@ තබාගත හැM ෙවන3 MBවH ෙනා] 

ෙහa$, ෙල#ගාa 2 Bරකරැව$ පවා ඔJනට අDක[පාව දැH]හ: 

අ>ට හ5ෙවන UදහQ ෙQවකය$ මහා පTකාර ෙකාටසH. ඒ අය äQෙව$ෙ$ Bරෙගදරට අaP අය 

හැCයට. ක[මැ,, ΩáØවH නැP, MzC. MBම ෙදයH ගැන MBÖ වෑයමH ගැ®ම ඵලH නැතැa ඔJ$ 
පැහැä,වම ±රණය කරලා Pෙයන බවH ෙපෙනනව, එක 'äයකට ඔJ$ Uවැõäa, ඔJ$ Uර@රැව 

බඩí$ෙ$ ඉ$නවා, එෙQම 5රකරැව$ සහ Bර පාලකය$ෙN Uෙය#ග වලට ලHෙවනව, අ>ව වෙNම 

ඔJ$ව3 රාP‘යට අ⁄} දාල Pෙයනව. අෙF ත3වෙe සහ ඔJ$ෙN ත3වය අතර එකම ෙවනස ඔJ$ට 
ෙගදර í2$ එ$න ඇP වරපwසාදයa. ෙවන MB ඵලH නැහැ, ඔJ$ට ෙTතන ලැãණා Mයන එක 

 Wu prefers “retraining.”123

 Ibid., pp. 142-143.124
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ඇ3ත, ඒ3 ඒවා ඔJ$ ආහාර සහ ඇƒ[ වලට ෙගව$න Jණා, තව Öරට3 ඒවා ආ†°ෙT තෑí 
ෙනාෙවන Uසා. ෙ[ UදහQ ෙQවකය$ට MBම ෙදයH තැ–මH නැහැ.  125

මාඕ යටෙ3, ඕනෑම Bර ද‚වමH එයාකාරෙය$ ì'ත කාලය දHවාම ] ±$ÖවH ]ෙeය. 

“නව frසා” ෙසායා යෑම 

 සමාජයට ආපá ය$නට MBÖ හැMයාවH නැPව Bරගත M≥ම යD, ර^ඳJ[කරැවා පwPසංQකරණෙය$ 

“නව gUෙසH” බවට හැරñම යන ÿ,ක වශෙය$ ද†ඩන ප_ධPයH ෙවP$ අගයන අර5ණට පටහැU ]වM. 

ෙඡ#$-ÕH ෙඩාෙමනාH ෙප$වා Ö$ පõä, කçමය යD “රඳවා තැÆම ද‚වමH ෙනාෙT, එය අපරාධකරැෙවuට තම 
හැäයාව$ පwPසංQකරණය ගැ®මට පෑෙදන අවQථාවM.”  ආරHෂක ෙQවාවල එක අභm$තර ,>යH අDව 126

නව ර^ඳJ[කරැව$ 5áණ ෙදන Mçයාව,ය පැහැä, ෙකõණ: “අෙයuට ®Pයට අවනත 'ය හැMව$ෙ$ අෙයH 

තම වැරä >zග3ෙ3 න[ පම∏. Bරකරැව$ට ඉගැ$'ය S@ පwථම පාඩ[ ෙදක >zගැ®ම සහ යට3ñමa, 
ඔJ$ ර^Ù BCන කාලය Ωරාම ඔJ$ ෙ[ පාඩ[ මතකෙe තබාගත S@a.” Bරකරැව$ ඔJ$ෙN අ±තෙය$ කැ∂ 

íය ප<ව ඔJනට “Uවැරä අදහQ” බාරගැ®ම පට$ගත හැM ]හ: අපරාධකරැවාෙN ෙ_ශපාලන අදහQ Uවැරä 

මගට ෙගන යෑමට ÿ,ක අධmාපUක B_ධා$ත හතරH අවශm 'ය: මාHQවාy-ෙලU$වාදය, මාඕවාදය සහ 
සමාජවාදය ගැන ශò_ධාව, ෙකාgSUQh පHෂය, සහ ජනතාවෙN පwජාත$ත‘වාy අඥාදායක3වය.  එ2 127

පwPඵලයH වශෙය$, 2H∞මH නැP සහ ඉෙගන ග$නට පwමාද බවH දHවන ෙ[ “නරක B<$ට” උග$වන 

ඉහළම තැන Bරබ$ධානාගර ]හ, පHෂය පමණH ෙහ# B@ෙT එෙලBU. ශòම කඳJරක y “අෙF අ&3 B< 

සෙහ#දරය$ සාදරෙය$ >zගU5!” යැa එ}ලා P— බැනරයH පැQuවා,U දMන ÖnෙTය.  එෙQම අධmයනය 128

B_ධ ]හ. ΩáØ කාලය @ළ y, සෑම äනයකටම රා±‘ ආහාරෙය$ ප<ව අ°ම වශෙය$ පැය ෙදකH ව3 

BරuCෙe y අධmයනය කළ S@ 'ය. ඒ3 සමහර Bරකරැව$ෙN පwගPය ස@nදායක ෙනා] 'ට, නැ3න[ 

ෙ_ශපාලන ෙමෙහS[ Pෙබන 'ට, පාඩ[ M≥ම 5X දවස, සPය,  නැ3න[ මාසයH Ωරා පවා ද B_ධ ]හ. 
සමහර අවQථා වල y සP ෙදකක Bට මාස @නH දHවා ] “ෙනානවPන අධmයනය” ද†ඩන ප_ධPය ය[ 

ආකාරයM$ හƒ$වා yමH හැCයට සැලMණ.  පංP ඉතාම3 දරද‚ ආකාරයM$ ෙගන යන ලä. ඒ කාලෙe y 129

එහා ෙමහා ඇ'yම, නැÂµම (2ඳෙගන BCන ඉõයTව ෙවනQ M≥ම පවා), කතාබහ, එෙQම දවස Ωරා බර වැඩ 
කර අවසන Pර ෙලB$ පැවP Uäමත Uසා Uදා වැµම3, තහන[ ]හ. කෙත#,ක භHPකෙයH ෙලB$ ඇP 

දැ© ] පැQuවා,U, භාවනා, පාෙපා´චාරණ, සහ මාHQවාy-ෙලU$වාy පwPප3P ව,$ ෙවනQ 'äයකට තැÊ 

ප<තැ', ñ[ යනාäය ගැන ΩÖමයට ප3 ]ෙeය. gUසා සහ ෙද'ය$ අතර පාලමH තැ®ම තව Öරට3 අර5ණ 

ෙනාñය. දැ$ අර5ණ ]ෙe පHෂෙe ෙපාÖ යට3 බවට ඒ–ය Ω_ගලයාව '<රැවා හැ≥මa. ෙවනQක[ සඳහා, 
පාෙප#´චාරණ මත පදන[ ] සැBවාර (ඒවා ඉතා ස'Qතරා3මක ]හ) ෙවDවට වõ$ වර 'ජනතාවෙN äනපතා’ 

පත‘ය Mයැñම සහ ඒවා ගැන සංවාදය නැ3න[ එ2 ඇP B_£යH ගැන සංවාදය උපෙ_ශය බවට ෙයාදා ගැUණ. 

සංQකෘPක 'Fලවය කාලෙe y, සභාපP මාඕ ෙN කෘP ඒ ෙවDවට Mයවන ලä; ඔáෙN B@', ඇ@ළ3 
ෙවXමක >ටපතH සෑම ෙකෙනHම පාෙÄ අෙ3 තබාෙගන යා S@ ]හ. 

 BයX අවQථා වල y අර5ණ එකම එකH ]ෙeය: ඒ–ය Ω_ගල ෙපෟරැෂ3වය 'නාශයa. ඔáද 

BරකරැෙවH J BරuCෙe පwධාUයා, පHෂ සාමා�කෙයH ෙලB$ BCන ල_ෙදHට, එ2 y 'ෙVෂ ‡gකාවH 
රඟපා$නට B_ධ 'ය: ඔá 'B$ සෑම 'ටම ක†ඩාය[ සංවාද පට$ ග3ෙ3ය නැ3න[ ආචාර ධා*gක 

B_ධා$ත ර^ග3 කත$දර අෙF ඉෙග®ම සඳහා Mයන ල_ෙ_ය. අ> කතා කරත හැM ] අෙනH BයX මාතෘකා—

පJල, ආහාර, –çඩා, 'ෙන#ද කටS@, සහ සැබැ'$ම ,ංíක Mçයා—ස[fl*ණෙය$ තහන[ ]හ. ‘ආ†°වට 

5áණ ලා, අ> එකට ඉෙගන ගත S@a සහ එMෙනකා ගැන ෙස#äBෙය$ BCය S@a’; එය ආද*ශ පාඨය 'ය, 

 Pasqualini, Prisoner of Mao, p. 266.125

 Domenach, Chine, p. 162.126

 Wu, Laogai, pp. 49 and 55.127

 Pasqualini, Prisoner of Mao, p. 196128

 Wu, Laogai, p. 50.129
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එෙQම එය Bරෙගදර හැම තැනම ,යා Pã∏.” පාෙප#´චාරණය ෙහාඳ අදහසM, එෙQම අෙයH නරක Uසා කර 
ඇP වැරä >zගැ®ම3 එෙලB$ම ෙහාඳ ]වM: “අ> අය3 uමන ව*∫කරණයකට ෙහ# Jවද, අ> හැෙම#ම @ළ 

ඉතා නරක B@', PÅ Uසා අ> අෙF අපරාධ කර Pã∏,” BරuCෙe පwධාUයා එෙQ MයD ලැÆය.  ඉP$ එය 130

එෙQ ]වා න[, පැහැä, M≥ම ]ෙe සැෙම#ම ධනවාදය, අ£රාජmවාදය, නැ3න[ පwPෙර#ධ අදහQ Uසා නරH ñ 
BCන බවa. අවසාන 'ම*ශනෙe y, ෙ_ශපාලනෙය$ MBවH මඟ ෙනාහැෙරන සමාජයක, BයX අපරාධ 

ෙ_ශපාල®ය ]හ. 

 ඉP$ එ'ට 'සƒම ]ෙe, ඉතා සරල ෙලB$, ජනතාවෙN අදහQ ෙවනQ M≥මa. fනෙe y චාõත‘ය 

හදවෙත$ ෙව$ කරD ෙනාහැM Uසා, U} ෙබාaෙ}රැ වQත‘යH ඇඳග3 තව3 'FලñයකරැෙවH ñෙ[ 
උවමනාව äõග$වD >∏ස මාෂ} ,$ ÅයාT 'B$ ආකෘPයH පwව*ධනය කෙrය. එන[ ‘අර5ණ’ ෙවDෙව$ 

ෙQවය සඳහා ෙVòôඨ ය$ත‘ණයක uඩා චකçද$තයH ñෙ[, නැතෙහා3 1960 ගණ$ 5ල y ෙමෙහSමක ෙයy 

BCය y gය යෑෙ[ වාසනාව 2g ] ෙල ෙෆ$N (Lei Feng) නැමP ñර ෙසා}දාදාවා ෙම$ ñෙ[, ආඩ[බරයa. 
“Bරකරැවා,” ,$ ÅයාT පwකාශ කෙrය, “ඉතා ඉHම∏$ ඉෙගන ග$ෙ$ වග–ෙම$ බැහැර ආද*ශ පාඨ ව,$ 

කතා කර$නටa. ෙම2 අන@රැදායක බව න[ සැබැ'$ම ඔá ආද*ශ පාඨ ව,$ 2ත$නට ΩරැÖ ñමa. 

ෙබාෙහ# අය එෙQ කරP. සාමානmෙය$ කඳJෙ* යථා*ථය$ ඔáව එa$ එzයට ඇද දමa.”  131

 පාෙප#´චාරණ කçමය U*මාණය කරන ලද „$ෙන#$මාද 'Vවය ගැන උදාහරණයH දHවන B_£යH 

ෙඡ#$ පැQuවා,U 'B$ B2 කරa: 

එක  තල, <ළ හමන ර^යක අධmයන කාලෙe y, මම uCෙය$ ඉව3 ෙවලා íයා 5ත‘ා පහ කර$න. 

 තල වයඹ äග <ළං වලට මම අáJනාම, වැBMzය Pෙයන යාර 200 ෙවත ඇ'ä$නට මට එතර[ 
ඕනකමH Pãෙණ නැහැ. මම ගබඩා ෙගාඩනැÂ}ල ෙවතට í2$ එ2 Å3Pයට 5ත‘ා කළා. මම 2@වා 

ෙ[ කXවෙ* මාව කJරැ3 දMන එකH නැහැෙන Mයල. 

මට වැරÖණා. මම ඉවර ෙව$න3 කz$ මෙග පQස පැ3තට PSØ සහ ක©න[ පහරH ලැãණ. මම 
හැõලා බල_ä මට ෙපDෙන ඡායාද*ශකයH 'තරa, ඒ3 කටහඬ Bරෙගදර භාරකාරයාෙN. 

“ඔබ ද$ෙන නැ3ද ස®පාරHෂක ≥P?” ඔá තä$ 'ම<වා. “ඒ ෙකාෙහාම Jණ3 ඔබ කJද?” 

මම මෙN නම Ö$නා, ඊට පQෙස B_ධ Jෙ† මට කවදාව3 අමතක ෙනාෙවන පාඩමH… 

“මම >zග$නවා මම වැරäa Mයල, ෙව#ඩ$, ඒ3 මම කළ ෙ_ Bරබ$ධනාගාර ෙර⁄ලාB උ}ලංඝණය 

M≥මH 'තරa, ඒ3 ඔයා ®Pය කඩල Pෙයනව. ආ†°ෙT සාමා�කය$ට ඉඩH ලැෙබ$ෙන නැහැ 

Bරකරැව$ට අත තැÆමට. ශා≥õක පwච†ඩ3වය තහන[.” 

ඡායාද*ශකය ඒ ගැන ක}පනා කර_y ෙපා© 'රාමයH ඇPJණා, මම නරකම පwPඵලය 
බලාෙපාෙරා3@ෙව$ 2Cය. 

“ÅයාT, ඔබ Mයන ෙ_ Uවැරäa,” ඔá MTෙව 2තාමතා ඇPකර ග3 සං<$ ගPයM$. “මම 

>zග$නවා මම වැර^_දH කළා Mයල—මම ෙ[ ගැන අෙF [2රෙගදර භාරකාරය$ෙN] ඊ ළඟ Qවයං-
'ෙTචන සැBවාරෙe y ම@ කර$න[. ඔබ ∆දාන[ ද ආප< BරuCයට í2$ මට ස'Qතර 

පාෙප#´චාරණයH ,ය$න?” 

ඔáෙN පwPචාරෙය$ මම ΩÖමයට ප3Jණා. මට දැ© සංෙTගයH ද පහළ Jණා; ෙමතැන BරකරැෙවH 
ඉäõෙe ඔáෙN වරදH >zග3ත ෙව#ඩ$ ෙකෙනH ඉ$නවා. කවදාව3 අහල නැP ෙදයH! “ඔT, 

ෙව#ඩ$, මම සතmෙය$ම එෙQ කර$න[,” යැa එකවõ$ම පwකාශ කර$නට හැෙර$නට මට ෙවන 

Mය$න ෙදයH Pãෙ† නැහැ. 

 Pasqualini, Prisoner of Mao, pp. 32, 48.130

 Ibid., p. 50.131
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…මම මෙN තැෙ$ වා©ෙවලා මෙN පාෙප#´චාරණය >zෙයල කරන$ට පට$ ග3ත. දවQ M2පයකට 
ප<ව, සPපතා 'ම*ශනෙe y, මම එය සමQත uCයටම ඇෙහ$න හඬනඟා MෙයTව. 

“මම කළ ෙ_ එතර[ දරැØ නැතැa ම@>C$ ෙපෙන$නට ΩXව$,” Mයවලා ඉවරෙවලා මම එක@ 

කළා,  “ඒ3 තව Öරට 'භාග කරල බැ&වම එa$ ෙප$ව$ෙ$ ආ†°ෙT ඉගැ$ñ[ ගැන තැ–මH 
ෙනාමැPයාව සහ පwPසංQකරණයට පwPෙර#ධ දැHñම. 5ත‘ා M≥ෙම$ මම මෙN ෙක#පය යC 'äයM$ 

පwද*ශනය කළා. එය Åය⁄X MçයාවH. ඒක හõයට කJරැ3 ෙනාබලා BCය y ආ†°ෙT ÿණට ෙකළ 

පහරH ගහනවා වෙN ෙදයH. මට හැM තර[ දැ© ෙලB$ ද‚ව[ කර$න යැa ආ†°ෙව$ ඉ}ලා 

Bµම පමණa මට කළ හැM ෙදය.” 

පාෙප#´චාරණය ෙව#ඩ$ යෑ$N ෙවත යැJණා, මම බලාෙගන 2Cය. මම ∆දාන[ BCෙය තව3 සැරයH 

áදකලාවට දා' Mයල. රා±‘ ෙදකකට ප<ව යෑ$N BරuCයට ආව එයාෙග ±$Öව3 එHක. 

“දවQ M2පයකට ඉහත y,” ඔá MTව, “ඔබ අතõ$ එH අෙයH ඔá ®Pයට ඉහz$ ඉ$නව Mයල 
2තල ෙලාu වැර^_දH කළා…අ> එයාට ෙ[ සැෙ* ය$න ෙදනව, ඒ3 2ත$න එපා ඒක Uසා ඔබට හැම 

'ටම පාෙප#´චාරණයH ,ñම පමණM$ කරදර ව,$ õංගලා ය$න ΩXව$ Mයල.”  132

 ෙමාළ ෙQyම යැa බට2ර U≥Hෂකය$ M2ප ෙදෙනH 'B$ 'Qතර කරන ලද එයම ]ෙeය. එ ය 
MB3 ෙලසM$ BS[ ෙනාñය; සරලව ග3ෙතා3 එය සෑම ෙදයකටම සරල ආකාර 'සƒමH සපයන, තä$ 

Mçයා3මක කරන ලද අa©යෙලා�යක මෘග Qථා>තයa. ඒ–ය Ω_ගල3වෙය$ අදහQ පwකාශයH M≥මට 

Bරකරැව$ට MBÖ අවQථාවH ෙනාමැP ñම එ2 වැදග3ම අර5ණ ]ෙeය. එය සඳහා ෙයාදා ග3 මා*ග ''ධ 

]හ. ඒවා අතõ$ වඩා3ම අ&3 කçමය ]ෙe UP ෙලB$ අ°ෙව$ ආහාර සැපÓම මා*ගෙය$ පwPෙර#ධය Ö*වල 
කර තැÆම සමඟ ÿ,ක දහෙ[ ප∏'ඩය Q≠ර කාÜන ෙලසM$ යා$තg$ ෙහ# සැපÓමa. ෙ[ කçමෙTදය$ 

ෙයාදා ගැDෙ$ Uවා° පා° අවQථා නැP (අධmයනය, වැඩ, y*ඝ දවQ Ωරව$නට අUවා*යෙය$ කළ S@ 

වmායා[) එෙQම ෙපෟ_ග,ක ඉඩකඩH ෙනාමැP (BරuC පමණට වඩා >≥ Pã∏, රාP‘ය Ωරාම ලah ද}වා 
Pã∏, එෙQම ෙපෟ_ග,ක ෙ_ව} ඉතා අ}පයH පමණH ළඟ තබා ගැ®මට අවසර ලැÅණ), සහ තම$ ෙN ම ] 

අදහQ පwකාශයට MBÖ අවQථාවH ෙනාJ∏: සංවාද වලට සහභා∫ ñෙ[ y Mව S@ ] BයX ෙ_ පwෙTසg$ 

වා*තා ගත කර ඒ පwකාශ කළ Ω_ගලයාෙN ,>ෙගාDවට ඇ@ළ3 කරන ලä. fනය 'B$ Cෙබh රටට 
මැäහ3ñම ගැන එතර[ උන$ÖවH ෙනාදැHñෙම$, 1959 y කළ එක පwකාශයකට පැQuවා,U සෑෙහ$න ද‚ව[ 

ලැÆය. කçමය @ළ පැවP තව3 අ&3 ලHෂණයH ]ෙe Bරකරැව$ටම අa©යෙලා�මය වැඩ පවරා PÆමa. 

එa$ කçමෙe ඵලදාÓ3වය ෙප$වන ලä. Bරකරැව$ එMෙනකා ගැන ෙසායා බැÕහ, ඔJ$ තම සගය$ෙN වැඩ 

තHෙQරැ කළහ, එෙQම ඔJ$ ෙකාපමණH අDභව කළ S@ දැa පාලනය කළහ, UදහQ කර$නට Uයgත අය 
ෙකාතර[ Öරකට “පwPසංQකරණ” වලට භාජනය ñ ඇ3දැa 'වාද කළහ; ඒ Bය}ලටම වැ©ෙය$, තම$ෙN 

පwගPය ෙකාතර[ දැa ෙප$ñම සඳහා තම$ව Qවයං-'ෙTචනයට ත}& කර$නට තම BරuCෙe සගය$ව 

'ෙTචනය කළහ.  133

ආහාර අ'යH කරග3 ආකාරය පැQu',U B2 කරa: 

ආහාර වලට ෙකාතර[ බලයH Pෙයනවාද—එය තමa වැදග3 එකම දැය, ෙVòôඨතම ස@ට, සමQත 

Bරබ$ධනාගාර කçමෙeම වඩා3ම බලව3 අ„ෙFwණ බලය. පwVන M≥[ Mçයාව,ෙe '£ම3 අංගයH 
හැCයට සලාක කçමය හƒ$වා yලා මාසයකට පQෙස, මෙN අවාසනාව Uසා මම íෙe ගkාQ gQh ෙ}$ 

(Grass Mist  Lane) [ෙබa�ං 2 'ශාලතම ර^ඳJ[ මධmQථාන ව,$ එකH] ෙවතට. සහෙය#ගය 

ලබාග$නට ∞ට වඩා වැදග3 ෙවන MBම අ'යH නැහැ. වmසනකා≥ ෙලB$ ෙකhn සහ äයාරැ බඩ 

ඉõfi කැඳ, [උ@රැ fනෙe සහ} වලට වැ©ෙය$ අDභවයට ගැෙනන, පා$ ෙවDවට ග3 fනෙe ඒ හා 
සමාන ]ව] ෙවා’+ (wo’tou) uඩා පා$ෙග©, සහ එළවX B2$ ±රැ අෙF ì'තවල ෙH$ÃQථානය සහ 

අෙF ගැˆරැ අවධානය එHතැ$ ]ව බවට ප3'ය. සලාක äí$ äගටම පැවෙත_y අ> ෙකhn ෙව_y, 

සෑම අාහාර ඇÅ3තHම අපමණ සැලM}ලM$ S@ව හැM තර[ කාලයH අරගUg$ අDභව කර$නට 

 Ibid., pp. 253-254.132

 Ibid., pp. 51-56, 110-115, 249.133
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අ> ඉෙගන ග3ෙත5. කඳJරැ @ළ y Bරකරැව$ ෙකාතර[ ෙහා¬$ කෑම කෑවාද ය$න ගැන කටකතා 
සහ ඉතා දැ© ෙලB$ ආශා කරන ලද B2න පැPර íෙeය. මම ප<ව දැනග3 පõä, ෙ[ කටකතා 

Å2කරන ල_ෙ_ පාෙප#´චාරණ äõ ගැ$ñම >∏ස පwVන 'මස$න$ 'BU. වසරH Ωරාම ෙ[ ආහාර 

ෙTල ගැ®මට B_ධ ] ප< මම වැ©ෙය$ ආහාර ලබාගැ®ම සඳහා ඕනෑම ෙදයH කළා යැa >zගැ®මට 
∆දානg$ BCෙයg. 

හාමතෙe තැÆම ඉතාම3 ∆Hෂම ෙලB$ අධmයනය කරD ලැÆය—අ>ව ìව@$ අතර Pය$නට 

පwමාණව3, ඒ3 MBම 'ෙටක අ>ට uසí$න අමතක ෙනාවන තරමට. පwVන M≥[ පැවැ3ෙවන 

මධmQථානෙe මා ෙග] මාස පහෙළාෙT y මම බ3 කෑෙT එකම වතාවH පමණH ] අතර MB äෙනක 
මQ කෑෙT නැත. මාව අ3 අඩං⁄වට ෙගන මාස හයකට ප<ව, මෙN uසය ඇ@ළට හැM˝ ෙගාQ 

PÅණ, සාÿ2ක ඇෙÒ සරල ෙලB$ ඇෙ& ෙකාටQ වැyම පම∏$ අත පය වල ඇPෙවන තැÜ[ මෙN 

Bරැෙ* දM$නට ලැÅණ. මැහැ}ලකෙN >යSරැ ෙම$ මෙN පQසා පැ3ෙ3 හම ද ,2} ñ එ}ලා වැµ 
PÅණ. ඇQ ෙප®ම අපහැä, ]ෙeය, එෙQම අවධානය රඳවා ගැ®ෙ[ බලය ද මට අ2g 'ය. Uයෙපා@ 

කප$නට ෙමවලමH පා'´W ෙනාකර කuෙ} Uයෙපා@ කඩා ඉව3 කර$නට හැM තර[ ] 'ටg$ 

ඌණතාවක වා*තාගත ලHෂmයකට මා >'ස BCෙයg. මෙN හම Ωරා Öá', පටලයH පැPර Pã∏. 
මෙN ෙකා†ඩය හැෙල$නට පට$ ගP… 

“ෙමතැන ì'තය ෙම´චර නරක 'äයට Pøෙබ නැහැ,” Õ (Loo) මට –ෙTය. “අ>ට සෑම äන 15 කට 

සැරයH බ3 ආහාරයH ලැãණ, සෑම මාසයකම අග y ත[බΩ <Ö පා$ ලැãණ, ඒ වෙNම අ&3 

අJරැ_ද, මැa 1 වැUදා, ඔHෙත#බ* 1 වැUදා, වෙN ෙලාu Uවා° වල y මQ CකH ලැãණ. ඒ දවQවල 
ෙහාඳa.” 

‘ම} Bයෙe’ Sගෙe y [සැබැ'$ම ඊට ප<ව ආ දHÁණාංශ 'ෙර#ü වmාපාරෙe y] Bරෙගදර ගැන ෙසායා 

බල$නට ජනතාවෙN Uෙය#�ත >õසH පැg∏යාට ප<ව ඒ Bය}ල ෙවනQ ]ෙeය. Bරකරැව$ 
පwමාණව3 තරමට කන හැC දැ–ෙම$ ඔJ$ තැP ග3හ. ෙ[ පwP'Fලñයවාy$, සමාජෙe 

වැදගැ[මකට නැP >õස සහ ජනතාවෙN හ@ර$ ] අය ෙබාෙහ# ග[බද ජනතාවට වැ©ෙය$ ඉහළ 

ìවන මhටමක Bµම යD MBෙQ3ම ඉවBය ෙනාහැM යැa ඔJ$ ±රණය කළහ. 1957 ෙනාවැ[බ* Bට 
තව Öරට3 උ3සව අවQථාවල y Bරකරැව$ට බ3, මQ ෙහ# Põfi >C ෙනාලැÅණ. 

ආහාර ගැන ඇP උන$Öව අ>ව ෙකාතර[ දැ© ෙලB$ ෙවළාෙගන Pãණාදැa Mවෙහා3 අ> එක 

'äයකට 'යරැ වැµ BCෙය5. අ> ඕනෑම ෙදයH කර$නට ∆දාන[ව BCෙය5. එය පwVන M≥[ සඳහා 

කäම වාතාවරණයH ]ෙeය. අ> සෑම ෙකෙනHම අ>ව කඳJරකට යව$න යැa අයä$නට ñ5. 
,යැ'}ලM$ 'ෙVෂෙය$ ඉ}ලා BµමH ෙනාමැPව ගkාQ gQh ෙ}$ ව,$ MBෙවH ඉව3ව ෙනාíයහ. 

ඒ සඳහා ෙප#රමයH ද Pã∏. “කඳJරැ @ළ වැඩ M≥ෙම$ මෙN පT ගැන 'Qෙස#පය දැHñමට 

කරැණාකාර මට අවසර ෙද$න.” 

ප< කාලෙe y, කඳJරැ @ළ ත3වය$ ෙකාරත[ නරක Jවද, හැම Bර කඳJරැ පාලකෙයuටම අ> 

එතැන ඉ$ෙ$ අ> එය ඉ}ලා BC පමණH බැ'$ යැa අවංකව Mයත හැMයාව ලැÅණ.  134

 Bරකරැව$ව කැමP කරවා ගැ®ම සඳහා ඊට වඩා සා[පwදාaක ] කçමය$ ද භා'තා ෙකõණ. තම$ෙN 
අපරාධ >zග3, ෙහා¬$ හැBෙරන, ඔJ$ෙN සගය$ව පwP ΩáØ කරñම සඳහා MçයාœÜ ෙලB$ සහාය ෙදන 

අය, සහ ඔJ$ෙN හJ}කාරය$ ෙහ# කැර,කාර ස∞පතය$ව ෙහළා දM$ෙ$ න[, වැ©ෙය$ ෙහා¬$ සැලM, 

ලැෙබ$ෙ$ යන ෙපාෙරා$Öව äõගැ$ñමH 'ය. ෙහළා දැ–ම අවmාජ පwPසංQකරණය B_ධ ñ ඇ3දැa බලන 

වැදග3 'භාගයH 'ය. Uල වhෙට#රැෙT වද$ ව,$ MTෙවා3, “අෙනH අයව ෙහළා දැ–ම පT කමා 
කරගැ®ෙ[ ඉතාම3 ෙහාඳ කçමයM.” 'ම*ශන ÅSෙර#ෙT ඇ@ළත බැනරයH ෙමෙQ පwකාශ කරන 

ලä:  “පාෙප#´චාරණය කරන අයට ,2} ද‚ව[; පwPෙර#ධය දHවන අයට දැ© ද‚ව[; 'ˇôට ලuØ ග$නා 

අයට 5HPය; ඉතා 'ˇôට ලuØ ග$නා අයට තෑí.”  y*ඝ කාÜන ද‚ව[ ලැ— ෙබාෙහ# ෙදෙනH ඔJ$ෙN 135
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Bරගත කාලය අ° කරගැ®ෙ[ බලාෙපාෙරා3@ෙව$ අPශය උන$ÖවM$ ෙපwාපගැ$ඩා කටS@ වල UයැXන 
බවH දැH]හ. එ2 y ඇP ] ගැටXව—පැQuවා,U 'B$ උදාහරණ M2පයH දHවන ලä—ඔJ$ට ඒ සඳහා 

ආපá MBවH ෙනාලැÆමa: දැ© Bර ද‚වමH වළHව$නට ඔJ$ෙN යහප3 හැäයාව එHෙක# පwමාණව3 

ෙනාñය, නැ3න[, තව3 නරක අතට íෙe, අ° කරන ලද කාලය අවසානෙe y හැම 'ටම එෙQ ෙTයැa Mයා 
සැලෙකන ලද කාලයම ]හ. ෙබාෙහ# 'ට කට වචනෙය$ පමණH න° ±$Öව දැD[ yම B_ධ ෙව_y තම$ෙN 

න° වලට ෙබාෙහ# 'ට ජනතාව ෙප® ෙනාBCයහ. එක වයසක ර^ඳJ[කරැෙවH කçමය පැහැä, කෙr ෙමෙQය: 

“ඔJ$ෙN හ@ර$ට Ö$ ෙපාෙරා$Ö ර^–ම සඳහා වග–මH ඇතැa Mයා ෙකාgSUQhවාy$ සලක$ෙ$ නැහැ. 

අවසානයට යන මා*ගයH හැCයට, ඒක සා*ථක කරග$න හැM ඕනෑම උFපරවැhCයH නැ3න[ උපකçමයH 
භා'තයට UදහසH ඇතැa ඔJ$ සලකනව, ඒකට ත*ජන සහ ෙපාෙරා$Ö අaP ෙවනව… එ වෙNම තව ෙදයH 

මතක Pයාග$න—පාවා ෙදන අය ගැන3 MBම ෙගෟරවයH ෙකාgSUQh අයට නැහැ.”  136

 බලා3කාර කçමෙTද ඊට වඩා සාමානmයH ]ෙeය. පාෙප#´චාරණයට අසම3 ෙවන අය, තම පHෂ 
සෙහ#දරය$ ෙහළා දැ–ම පwPHෙôප කළ අය (“රජයට ෙතාර@රැ ඉäõප3 ෙනාකර Bµම යD ද‚ව[ ලැÅය හැM 

වරදM”) , ෙකාgSUQh ධ*ම 'ෙර# ü ෙලB$ යැ a සැලෙකන ආකාරෙය$ කතා කරන අය, තම$ෙN න° 137

±$Öව ගැන ඇපෑ} ඉäõප3 M≥ම Uසා ෙපාÖ ජනතාවෙග කැමැ3ත >zගැ®ම පwPHෙôප කරන ලද බව දHවන 
අය, යනාy$ෙN Bර ද‚ව[ y*ඝ ෙකõණ. එයාකාරෙය$ වසර පහක Bර ද‚වමH ì'තා$තය දHවා y*ඝ M≥ම 

ෙබෙහ'$ පහ< 'ය. ෙස< Bරකරැව$ෙN ì'ත වලට බලපෑ[ කර$නට ද Bරකරැව$ට හැMයාව PÅණ. 

BරuCෙe පwධාUයාෙN “වෘ3±ය” රඳා පැවPෙe අෙනu3 අය මතa, ඒ Uසා වැ©ෙය$ම පwPෙර#ධ දHවන 

ල_දJ$ට ඔá වැ©ෙය$ම පහර Ö$ අතර සාමානmෙය$ එ2 y ඔáට ෙස< Bරකරැව$ෙN සහාය ඒ සඳහා 
ලබාගත හැM ද ]ෙeය. ෙ[ අa$ කර දැ∞[ වලට අමතරව, “'භාගය” නැ3න[ “අරගලය” යැa හැ¬$ෙවන 

ල_දH ද පැවPණ. එය MB3 ෙලසM$ ඕපපාPක ]ෙe නැත; '$äතයාව ෙත#රාෙගන Pãෙ† Bරෙගදර 

අ£කා≥$ 'BU, එෙQම ෙTලාව හා Qථානය ද කz$ම ±රණය කර ග$නා ල_දM. කෘÁ කටS@ පwPසංQකරණ 
Sගෙe y පැවP ග[බද B_ධ කළ සං'ධානා3මක ජනවා*íක සංහාරය$ ඒ පõසරය 'B$ B2යට නඟන ලද 

Jව3 ෙම2 y මරණය අPශෙය$ම Öලබ ඵල'පාකයH පමණH 'ය. පැQuවා,U ෙමෙQ B2 කරa: 

ෙබාරැ පාෙප#´චාරණයH කළ බවට ෙච#දනා ලැබ BC අෙF '$äතයා මැä වයෙQ BරකරැෙවH 'ය. ඔá 
5ර†° පwP'FලñයවාäෙයM යැa කාඩ*වරයා අප ෙවත කා’ෙබ#’ ව,$ හැÌ ලJ’QŸකරයM$ කෑ 

ගසg$ MSෙTය…ඔá uමH ෙහ# Mය$නට 2ස ඔසවන හැම අවQථාවක y ම—ඇ3ත ෙහ# ෙබාරැ, එය 

අ>ට වැදග3 ]ෙe නැත—“ෙබාරැකාරයා! වැදග[මකට නැP තැනැ3තා! එෙහම3 නැ3න[ “බැ},ෙග 

Ωතා!” යනාy වශෙය$ Mයg$ ඔáෙN හඬ මැ– යන ෙලB$ අ> මහ3 හඬH නැfiෙව5…ෙමයාකාර 
'äයට තව3 පැය @නH Ωරා අරගලය ඇy íෙeය, ප<ෙවන හැම gU3@වක y ම අ> තව3 දරද‚ 

සහ නΩරැ ෙලB$ හැBරැෙන5. අ>ට අවශm ෙ_ ලබාග$නට අ> ඔáව කෑ, කෑ, වලට කඩා දම$නට 

තර[ සම3 බවM$ BCයා යැa මට Bෙ3. ප<ව මට ඒ ගැන Bතා බල$නට කාලයH ලැãණ ප<ව, අප 
5áණ Ö$ gUසාෙN ⁄ණ යහප3ක[ uමH Jව3, ආ†°ෙT Qථාවරය සමඟ අ> දැ© ෙQ එකඟ ñ 

එය මානBකව >zග$නට ∆දානg$ ඒ අවQථාෙT අ> අප ෙවDෙව$ අරගලෙe ෙයෙදg$ BC බව මට 

වැටá∏.  138

 එවැU ත3වය$ යටෙ3 y Bරකරැව$ මහ3 බáතරය අවසානෙe y යට3 කරගැ®මට හැMයාව ලැÅණ. 

ෙ[ Mçයාව,ෙe y අනනmතාවය >zබඳ fන පwෙTශය _ñ±ය ෙලසM$ පමණH පැවPණ. S_ධෙe y 'ෙයh g$ 

'B$ අ}ලා ග$නා ලද පwංශ Bරකරැව$ට, සමQත ෙලසM$ fන Bරකරැව$ට වඩා ෙහා¬$ සැලu[ කරන ලද 

Jව3, ෙ[ ආකාරය හා සමාන ] පwPඅධmාපන Mçයාව,යකට ඔJ$ ද හ< ] අතර ඔJ$ ද එයාකාර ෙලB$ම 
පwPචාර දැH]හ.  පwPඅධmාපන Mçයාව,ෙe ඵලදාÓ3වය ලබා ගැෙන$ෙ$ මෙන#'දmා3මක කැමP කරවා 139

ගැ®ෙ[ බලව3 කçමෙTද ෙදකක gශòණයMU. එකH, ර^©ක} ළදරැකරණයa, එන[ පHෂ සහ පõපාලනය මව 

සහ >යා ñෙම$ Bරකරැවාට කතා කර$ෙ$ සහ ඇ'ä$ෙ$ ෙකෙQදැa (කර බාෙගන, ගමන ෙද⁄ණයM$ 

 Ibid., p. 298.136

 Ibid., p. 147.137

 Ibid., p. 81.138

 Albert Stihlé, Le prêtre et le commissaire (Paris: Grasset, 1971).139
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ෙTගව3 කර, 5රකරැවා 'B$ උපෙදQ මහා හaෙය$ කෑ ගසා Mය_y) සහ Bය}ල පරම පරාüන3ව 
සබඳතාවයM$ S@ ] ඔáෙN ආහාර රැWක3වය සහ ෙසෟඛm >zෙව3 පාලනය M≥ෙමU. අෙනක, Bරකරැව$ව 

එක ඒකකයH හැCයට එක@ M≥මa, එ2 y සෑම ඉõයTවHම, සෑම වචනයHම වැදග3 'ය. සැබෑ පJල සමඟ 

ස[බ$ධ ñම පවා ෙකාෙහ3ම ෙනාහැM ෙව_y, ෙ[ ක†ඩායම පJල බවට හැõණ. භා*යාව$ට තම$ෙN 
සැgය$ ෙවP$ äHකසාද ෙව$නට3 සහ දරැව$ හා ෙදමT>ය$ අ3හැර දම$නට3 බලා3මක ෙකරැ∏. 

 ෙපෟ_ග,ක පwPසංQකරණ ෙකාතර[ ගැˆරැ ෙලB$ B_ධ ]වාද ය$න ගැන අ>ට 2ත$නට පමණH 

ΩXවU. ආද*ශ පාඨ ව,$ කතා කරg$, යා$P‘ක ෙලB$ පwPචාර දHවg$, Qවයං-පõභව කරගැ®[ ආකාර 

ව,$ “ෛචතBක Bයä'නසා ගැ®මට”  පාර කපන ල_දා ෙQ ම ඒවා Qවයං-ආරHෂාව සහ ä' ගලවා ගැ®ම 140

සඳහා ද ෙයාදා ග3 කçම ]හ. ෙපෟරැෂය MBය[ ආකාරයM$ ෙදකඩ කරෙගන ෙහ# ෙපෟ_ග,ක ඉඩකඩක 

ආකාරයH පව3වාග$නට ජනතාවට හැM ]වා යන අදහස සමහර 'ට ෙබාළඳ 'ය හැMa. න53 ‘ෙලාu 

සෙහ#දරයා’ ගැන තව Öරට3 _ෙTෂ ෙනාකරන ලද ජනතාව ෙබාෙහ# 'ට එෙQ කෙr වැට˜මH Uසා ෙනාව 
කçෙම#පායය ෙලසM$ ත*ක කළ බැ'U. ඔáෙN පwPඅධmාපනය ස[fl*ණ කරන ලද ෙලB$ ෙප® íයා යැa සහ 

5රකරැව$ 'B$ ඔáට Mæ ෙ_ව} Bය}ල ඔá අවංක ෙලB$ 'Vවාස කළා යැa ද 1961 y පැHuවා,U 

සඳහ$ කරa. න53 ඔá ෙමෙQ එක@ කරa: “ඒ වෙNම මම දැන BCයා මෙN හැB≥ම ΩXව$ තර[ ®Pෙe 
අuරටම ස∞පව පව3වාෙගන යාම මෙN ෙහාඳට ෙබෙහ'$ බලපාන බව.” අ$තගා∞ මාඕවාy BරuCයක 

පwධාUෙයuට පwPචාර දHවන තව3 උදාහරණයH පැQuවා,U සපයa: ෙර�මයට ඇP ඔáෙN ආදරය සහ 

භHPය ඔFΩ කරD >∏ස, ෆැර$හah ÅංÖවට අංශක පහH ඉහz$ ඇP ®Pමය  මාවට වැ©ෙය$ 

උôණ3වය පහළ íයද Bරකරැව$ට වැඩ M≥මට ඉඩ äය S@ යැa ද, එෙQම වැ©ෙය$ වැඩ M≥ම සඳහා ක,$ 
නැÂට යාමට ඉඩ äය S@ යැa ද Mයා ඔá Mයා BCෙeය. එය “5XමU$ම ස[පwදාaක ෙනාෙT” යැa ±$Ö 

කරg$ 5රකරැවා ඔáෙN කතාවට බාධා කෙrය, එ'ට අෙනu3 BයX Bරකරැව$ ෙබාෙහ# ෙසa$ සැන<[ 

<<[ ෙහළන ලදහ.  ෙබාෙහ# f$D  ෙම$ම, ඔJ$ට ද කç මය ගැ න ය[ 'VවාසයH PÅණ, ඒ3 ඔJනට 141

උවමනා ]ෙe හැM ඕනෑම වැයH ෙගවg$ කරදරෙය$ ගැලñ ඉ$නටa. 

වර> අපරාධකරැෙව> uවා සෑම Iටම අපරාධකරැෙවH 

 ෙච#දනාවH වැරä ]වා යන ෙහ# න° මඟට ෙගන යන ඕනෑම අෙයH UදහQ ෙකෙ*' යන අදහසට ෙ[ 

කçමය @ළ MBÖ ඉඩH ෙනාමැP 'ය. fනෙe y ජනතාව අ3 අඩං⁄වට ගැDෙ$ ඔJ$ වරදH කරන ලද Uසා 

ෙනාෙT; ඔJ$ වරදකරැව$ ]ෙe ඔJ$ අ3 අඩං⁄වට ෙගන Pãණ Uසාa. BයX අ3 අඩං⁄වට ගැ®[ 

ෙපාÜBෙය$ කරන ලä, එය ෙකාgSUQh පHෂෙය$ ෙමෙහයවන ලද “ජනතාවෙN ආ†°ෙT” ෙකාටසH ] අතර 
මාඕ ෙQ@ං 'B$ පාලනය කරන ලä. අෙයu තම$ව අ3 අඩං⁄වට ගැDණ ෙÄ@ව පwVන M≥ම සභාපP මාඕට 

එෙර2 ෙවන තර[ වරදH ]ෙeය, එa$ අෙයH සැබැ'$ම පwP'FලñයවාäෙයH යැa ෙහzදරT ෙකõණ. 

එයාකාර ] ත*කනෙය$ම, Bරෙගදර 5රකරැෙවuට අවනත ෙනාව$නා ෙවත ද “ෙමාකද! ජනතාවෙN ආ†°වට 
අවනත ෙනාෙව$න තර[ ඔබ U*·ත ද?” යැa සරලවම කෑ ගසා 'මBය හැMa. අෙයuෙN අපරාධ >zගැ®ම 

සහ සමQත ෙලB$ යටහ3 ñම පමණH එකම ෙත#රාගැ®[ ]හ. BරuC වල ≥Pය තම$ට තä$ ද‚ව[ කර 

ගැ®ම 'ය: “ඔයා පwP'FලñයවාäෙයH. අ> හැෙම#ම එෙහමa. නැ3න[ අ> ෙමතැන ඉ$ෙ$ නැහැ.”  කçමෙe 142

ෙ[ B2'ක} ත*කනය අDව, තම$ අ3 අඩං⁄වට ප3ñෙ[ ෙ´තනා ෙමානවා දැa Mයා ¯äතයා 'B$ම 

ඉäõප3 කළ S@a. “අ>ට Mය$න ඇa ඔබ ෙමතැන ඉ$ෙ$ Mයල” ය$න ΩáØකරැෙවu 'B$ අ&3 

BරකරැෙවH ෙවP$ සාමානmෙය$ අහන පළ5 පwVනයa. තම$ට එ}ලෙවන ෙච#දනා Bරකරැවා 'B$ම සැකBය 

S@ ] අතර ද‚වම සඳහා ද තම$ 'B$ම U*ෙ_ශයH ඉäõප3 කළ S@ 'ය. Bරකරැව$ 'B$ අDකçgක 
ෙලB$ පාෙප#´චාරණ ඉäõප3 කළ S@ ] අතර (දැ© ගැටXවH පැන නැÛ වහාම ඔJ$ට නැවත3 5ල පට$ 

ඇර#ය S@ Jහ), සමහර අවQථාවල y එයට මාස ගණනH යන ලä, එෙQම සමහර 'ට ජනතාවෙN ì'ත ගැන 

5XමU$ දශක ගණනාවH 'Qතර කර$නට >n Bය ගණU$ y*ඝ ද ]හ. පwVන M≥[ ද y*ඝ කාලයH 

 Domenach, Chine, p. 170.140

 Pasqualini, Prisoner of Mao, pp. 219, 231.141

 Ibid., p. 32.142
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PQෙQ B_ධ ]හ, සමහර අවQථාවල y පැය 3,000 H තර[ y*ඝ ]හ.  ජනතාව Mæ පõä පHෂයට කාලය 143

ඕනෑ තරg$ Pã∏. පwVන කළ අය 'B$ ෙබාෙහ# 'ට U$දට ඉඩ ෙනාÖ$හ (එය තහJරැ කර$නට පwVන 

M≥[ ෙබාෙහාමය රා±‘ කාලෙe y B_ධ 'ය), දරැØතම ද‚වම >zබඳ ත*ජනය—මරා දැ∞ම පවා—නැ3න[ 

ශා≥õක වධ2ංසා කාමරයට යන Åයuරැ ගමනH, ප< කාලෙe y හැ¬$]ෙe “ෙකෟ@කාගාරය” Mයාa.  144

®$ ෙච$N (Nien Cheng) ෂැ$හa Bරෙගදරක 2ටΩ ර^ඳJ[කරැෙවH ෙමෙQ B2කරa: 

Bරෙගදර ඉQ>õතාලෙය$ ආපá ආΩ äනෙe y ෙQවෙe 2ටΩ 5රකරැවා මෙN අතට පෑනH සහ ±$ත 

uF>යH Ö$න. ඇය MTවා,  “ඔෙø පාෙප#´චාරණය ,යන එක පට$ ග$න! පwVන කරන අය එය 

එනෙතH බලාෙගන ඉ$ෙන.” 

පwVනකරැවා 'B$ මට ෙදන ලද ෙකාළ ෙර#ල මම අතට ග3ෙතg, මෙN චõතපදානය ,ය$න යැa Mයා 

1966 ෙÄම$තෙe y මා හට ෙදන ලද 2Q ෙකාළ ෙවDවට, පළ5 >nෙT මාඕෙN 'ෙVෂ පාඨයH සඳහ$ 

'ය. එය ර@ ඉõ ගැ∆ හතර^Q ෙකාnවH ඇ@ෙ} “<Ÿw[ Uෙය#ගය” යන BරQතලය යටෙ3 'ය, එ2 
ෙමෙQ සඳහ$ 'ය, “ඔJ$ට ඉඩ ෙද$ෙ$ <වච –කරැ ෙලB$ ඉ$නට පමණa. ඔJ$ට තම$ෙN 

වාරෙe y හැෙර$නට කතා කර$නට ඉඩ ෙනාලැෙø.” ෙකාළෙe අග, Bරකරැවා 'B$ සාමානmෙය$ 

තම$ෙN නම අ3ස$ කරන තැන, ෙමෙQ ,යා PÅණ, “අපරාධකරැවාෙN අ3සන.” 

මෙN Hෂ∏ක පwPචාරය ]ෙe “අපරාධකරැවා” යන පõභව වචනය ගැන ඇP ] ෙක#පයa, සහ මෙN 

නම එ2 ෙනා,යන ±රණා3මක බවa. ෙකෙQ Jවද, gU3@ M2පයH සලකා බැÜෙම$ ප<ව, මම ෙ[ 

ත3වෙය$ පwෙය#ජනයH ගැ®මට කçෙම#පායH හදා ග3ෙතg… 

උΩටා දHවන ලද මාඕෙN පාඨය යC$ මම තව3 හතර^Q ෙකාnවH ඇඳ එ2 උ©$ මම3 “<Ÿw[ 
Uෙය#ගය” යැa ,Tෙවg. ෙකාnව ඇ@ෙ}, මම තව3 මාඕෙN පාඨයH ,Tෙවg: එය ‘uඩා ර@ ෙපාෙ3’ 

ෙනාමැ3තM, ඒ3 ඔáෙN “ජනතාවෙN අභm$තර පරQපරතාවය$” නමැP රචනාෙව$ එය මෙN 

මතකෙe සටහ$ව Pã∏. පාඨය ෙමෙQය: “පwP'FලවයH ඇ3ෙ3 න[, අ> සහPකෙය$ම එය යටප3 
කර5. අ> වැර^_දH කළෙහා3, අ> සහPකෙය$ම එය Uවැරä කර5”… 

මම ෙQවෙe BC 5රකරැවාට කඩදාBය Ö$ෙනg. එäනම සවQ කාලෙe y මාව පwVන M≥ම සඳහා 

කැඳවන ල_ෙ_ය. 

ෙසා}දාÖවා හැෙර$නට කාමරෙe ක,$ BC gU<$ම BCයහ. හැෙම#ෙNම 5áØ ඔරවන බැ'$ අƒරැ 

ñ PÅණ, මම අපරාධකාරෙයH ෙනාවන කළ එෙQ යැa අභ1පගමනය කර$නට ඔJ$ට ඇP අaPය 

ෙසායා බල$නට ±රණය කළ අවQථාෙT y එය මම බලාෙපාෙරා3@ෙව$ BCෙයg. මම 

පwVනකරැවාෙග$ සංඥාවH ලැෙබන ෙතH බලා ෙනාBට හUකට මාඕෙN ඡායාරෑපයට කඳ නවා ආචාර 
කෙළg. පwVනකරැවා මා ෙවත හඬ නඟා Mයවන ලද උΩටාග3 ෙ¨දය ෙමෙQය, “අ£රාජmවාy$ෙN Öවන 

බ}ල$ සහ එෙQම ug$ටැ$N 2 පwPගා∞ ක}, සහ ඉඩ[ 2gය$ෙN කැමැ3ත Uෙය#ජනය කරන 

අයව3 යටප3 කර$නට අ> ආඥාදායක3වෙe ස[fl*ණ බලය ෙයාදාගත S@a. ඔJ$ට ඉඩ ෙද$ෙ$ 
<වච –කරැ ෙලB$ ඉ$නට පමණa. ඔJ$ට තම$ෙN වාරෙe y හැෙර$නට කතා කර$නට ඉඩ 

ෙනාලැෙø.” 

මම ,æ කඩදාBය පwVනකරැවා ඉäõෙe PÅණ. මම වා© ] ප<ව, ඔá ෙ[සයට තä$ ගැ<ෙT මා äහා 
රවාෙගන බලා BCgU. අන@රැව ඔá යz3 ෙ[සයට තä$ ගසා ෙමෙQ කෑ ගැ<ෙTය,  “ඔබ ෙමතන 

ෙමාකHද කරලා Pෙය$ෙන?” ඔá අැÂ}ල ä⁄ කරg$ කඩදාBය ෙප$ñය. “ඔබ 2තනවද අ> ඔබ 

එHක ෙස}ල[ කරනවා Mයල?” 

මම Uහඬව BCෙයg. 

 Domenach, Chine, p. 168.143

 Pasqualini, Prisoner of Mao, p. 42.144
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“ඔබ එතර[ බරපතලකමH ෙනාදHවන හැäයාවM$ ඉ$ෙන,” වයසක ෙQවකයා –ෙTය. 

“ඔෙø හැäයාව ෙවනQ කරග3ෙත නැ3න[, ඔබ ෙ[ Qථානෙය$ MBදා >ටෙවලා ය$ෙන නැහැ,” තරැණ 

ෙQවකයා –ෙTය. 

මම MBවH Mය$නට ෙපර, පwVනකරැවා මෙN 'Qතරය Åමට 'B කෙrය, >n Åම 'B≥ íයහ, ඔá 
Ωnෙව$ නැÂhෙhය. ඔá ෙමෙQ –ය, “ආපá ඔෙø Bර uCයට í2$ ඒක ආෙය3 ,යනවා!” 

5රකරැවා ෙදාර ළඟ ෙප® BCg$, “එzයට එ$න!” යැa කෑ ගැ ය.  145

 අ°ම වශෙය$ 1950 ගණ$ මැද Bට සංQකෘPක 'Fලවය දHවා කාලය අතර y  ෙමයාකාර ෙහ# 

පwච†ඩ3වයH දැHñම ඉතාම3 Öලබ 'ය. වධ2ංසාවH >zÅˆ ෙවන MBවH, පහර ගැ ම ෙහ# අවලාද –ම 
පවා දැ© ෙQ තහන[ 'ය, Bරකරැව$ එය දැන BCයහ; තම$ට D<Ö< ෙලB$ සලකන ලදැa ඔFΩ කරත හැM 

න[ ය[ සහනයH ලබාගත හැM බලාෙපාෙරා3@වH ඔJනට ඇPකරගත හැMයාව ලැÅණ. ඉP$ ඒ Uසා සැබෑ 

පwච†ඩ3වය මහ3 ෙලB$ BS[ ]ෙeය, ඒවා පැවPෙe එHෙක# '$äතයාට පහර ෙද$නට අUu3 
Bරකරැව$ට අවසර ලැෙබන “අරගල සැBවාරයක” y; නැ3න[ Q≠ර කාÜන ෙලB$ යද[ ෙහ# ආහාර ගැ®මට 

සහ ෙසෟඛm කටS@ සඳහා MBÖ ඉඩH ෙනාමැP ෙලසM$ ෙබාෙහ# 'ට අ3 >nපසට කර මාං≈ දමා තැෙබන ලද 

Bරකරැව$ව උØ<මH ෙනාමැP, වාS සංසරණයට ඉඩH ෙනාමැP ඉතා uඩා Bර uCවල äග හැෙර$නට බැõ 
ෙලB$ BCය y ය. ෙ[ uCවල ර^ඳවන ලද Bරකරැව$ ඔJ$ෙN ද‚ව[ කාලය äන අටකට වඩා වැ© Jවෙහා3 

ෙබාෙහ# 'ට gය íයහ. Q≠ර කාÜන ෙලB$ 'ලං⁄ෙT BCන, MC MCෙe අ3 තද ෙවන පõ_ෙද$ මාං≈ දමා 

තැÆම සාමානmෙය$ ෙබාෙහ# Öරට B_ධ ] වධ2ංසාවM, එa$ ඉතා ඉHම∏$ අ3 ඉä∞, දරැØ ෙTදනාව සමඟ 

ෙබාෙහ# 'ට සදාක} පවPන කැළැ} ඇP 'ය. 

BරකරැෙවHෙN මැ∏Hකn තද ෙවන ෙලB$ 'ෙVෂ මාං≈ දැ∞ම යD මාඕවාy fනෙe Bරබ$ධනාගාර 

කçමෙe සාමානmෙය$ ෙයාදා ග$නා ලද වධ2ංසාවM. සමහර අවQථාවල y අමතර යද[ BරකරැවාෙN 

වළ&කර වලට දමD ලබa. අෙනH අවQථාවල y 'ලං⁄ෙT BCන BරකරැවාෙN මාං≈ ජෙ$ලෙe 
ෙපා}ලකට ගැට ගසා තැෙø, එ2 y ඔáට ක$නට, ෙබා$නට, ෙහ# වැBMzයට ය$නට ජෙ$ලෙය$ 

එහාට යා ෙනාහැMa. එ2 අර5ණ ]ෙe ඔáෙN අ£ôඨානය ÅÙම සඳහා ඔáව පõභවයට ප3 M≥මa…

ජනතාවෙN ආ†°ව BයX වධ2ංසා ආකාරය$ ÿෙල#3පාටනය කරන ලදැa පwකාශ M≥ම Uසා, 
Uලධා≥$ 'B$ සරලවම ෙ[ කçමෙTදය$ හැ¬$]ෙe “ද‚ව[” නැ3න[ “කැමP කරවා ගැ®[” 

යDෙවU.  146

 ෙ[ ෙමෙහS[ වල Uල අර5ණ ]ෙe පාෙප#´චාරණයH ලබා ගැ®මa. එය සාHÁයH හා සමාන බලයM$ 

S@ 'ය. ෙහළා දැ–[ ද එයාකාර ]හ. එa$ BරකරැෙවuෙN අවංක භාවය ෙප$ñම ෙQ ම, එa$ ෙපාÜBෙe 
ෙච#දනා සැබෑ ]වා යැa ද ඔFΩ M≥ම3 B_ධ 'ණ. අෙයH ෙවත ෙහළා දැ–[ @නH එ}ල Jවෙහා3 එ2 y 

ඔáව අ3 අඩං⁄වට ගත හැM යන ≥Pය Uසා ද[වැල äí$ äගටම y*ඝ ñ íෙeය. වmPෙ*ක අ}පයH 

හැෙර$නට ෙපාÜBය 'B$ ෙයාදා ග3 කçෙම#පායය$ යD සෑම තැනකම ෙපාÜB 'B$ ෙයාදා ග$නා ලද ඒවාම 
]හ: පරQපර 'ෙර#ධතා ඉQම@ කර දැHñම, Bය}ල ගැන දැන BCන ෙලB$ ෙප$D[ M≥ම, අෙයuෙN 

පාෙප#´චාරණය ෙවන3 පාෙප#´චාරණ සහ ෙහළා දැ–[ සමඟ සංස$දනය M≥ම. බලා3කාරෙය$ ග3තා ෙහ# 

ඕපපාPකව ලැãණා ෙහ# ෙහළා දැ–[  (ෙබාෙහ# නගරය$ 2 ñä වල 'ෙVෂ  “ෙහළා දැ–[ ෙපhCයH” 'ය) 
ෙකාතර[ ගණනාවH ]වා ද Mයෙතා3 අෙයuෙN අ±තය ගැන වැදග3 MBවH සැඟñම ඉතාම3 Öôකර ]ෙeය. 

පැQuවා,UෙN පwPෙර#ධය අවසානෙe Åඳ වැෙට$ෙ$ ඔáව ෙහළා දMන ලද ,S[ Mයñෙ[ y ය: “එය 

Åයජනක ෙහzදරTවH. ඒ Bය ගණU$ ] අP$ ,යන ලද >n වල ෙස< 'දmා*$$, g@ර$, වරH ෙහ# ෙදකH 

පමණH හ5 ñ ඇP ''ධ ජනතාව 'B$ කරන ලද ෙහළා දැ–[…—මම 'Vවාස කරΩ ෙකාතර[ >õසH 
ෙදවරH 2ත$ෙන නැPව මාව පාවා yල Pයනවද!”  1973 y MBÖ පාෙප#´චාරණයH ෙනාකර (ෙමය ඉතාම3 147

අසාමානm B_£යM, අPශය ශHPම3 ෙපෟරැෂයH ෙම$ම සංQකෘPක 'Fලවෙය$ ප<ව ෙපා,Q පwPප3P 

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

 Ibid., pp. 298-299.146

 Pasqualini, Prisoner of Mao, p. 72.147
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ෙවනQ ñම3 යන ෙදෙHම පwPඵල Uසා) UදහQ කරD ලැ— U$ ෙච$N වෙhට ඇයව ආරHෂක ෙQවා ෙවත 
රෙප#*@ කරන ලද ඥා±$, g@ර$, B<$, සහ ෙQවකය$ යනාy Bය}ල$ම එH ෙරාH ]හ. සමහර අය එෙQ 

කළා යැa Mයා BCෙe ඔJ$ට ඒ ගැන MBÖ ෙත#රා ගැ®මH Pãෙ† නැතැa MයgU.  148

 අවසානෙe y න°ව ∆දාන[ ] ප<ව, BරකරැවාෙN වදmතාවය ගැන “සැබෑ කතාව” Bරකරැවා සහ 
'U<රැවා අතර සහ-Uôපාදනෙය$ රඟ දැHෙව$නH 'ය, එය “සැබෑ පõB_£ අ*ථ 'චාරමය උපකçමœÜ ෙලB$ 

ෙනාමඟ යැñමM”.  සැබෑ ෙලසM$ බලපා න ලදැ a Mයැෙවන “අපරාධයH” ('U<රැවා සහ Bරකරැවා යන 149

ෙදෙදනාම ෙමය ය[ තරමකට ෙහ# 'Vවාස M≥ම වැ©ෙය$ පwෙය#ජනව3 'ය, එෙQම ෙවන3 වරදකරැව$ 

ගැන3 සඳහ$ ෙව$ෙ$ න[ එය ද වාBයට ෙÄ@ 'ය), ය[ තරමකට ර^©ක} සහ ෙ_ශපාලන එäõවාදය$ UP 
ෙලසM$ ඉäõප3 කරන එය Ÿඩෙන#$මාy 'ලාසයM$ සහ5,$ම නැවත චõත පණ ෙපාවන ල_දM. ඒ Uසා, 

‘ෙVòôඨ ඉäõ >[ම’ කාලෙe y, සරල ෙලB$ 'ෙ_ශයකට යවන ,Sමක ෂැ$හa 2 ධානm සලාක යා$තමට 

පහළ වැµ ඇතැa සඳහ$ M≥ම යD අෙයH චරΩරැෂෙයH යැa Mයන Uල සාHÁ බවට ප3 ]ෙe ඒ ද3ත Uල 
Ωව3ප3 ව,$ ඒ වන 'ට3 පwකාශනය කරන ලÖව සහ ඒවා නගරෙe BCන BයX 'ෙ_ˇකය$ 'B$ දැන 

BCන ලද Jව3 යන පõB_£ය පැවPය y ය.  150

ෙපෟරැෂ3වය අ3හැර දැ∞ම සාමානm ඵල'පාකය ]ෙeය, පැQuවා,® දHවන පõä: 

ආ3ම 'Vවාසය නැP ව$නට Bරකරැෙවuට වැ© කාලයH ය$ෙන නැහැ. කාලයාෙN ඇවෑෙම$ මාඕෙN 

ෙපාÜBය ඔJ$ෙN පwVන M≥[ කçමෙTද පõfl*ණ ෙලB$ ඉතා PSØ ලHෂmයකට හදාෙගන Pෙයනවා 

ද MTෙවා3, මම අ„ෙය#ග කරනවා ඕනෑම gUෙහuට, fන ෙTවා ෙනාෙTවා, ඔJ$ෙN බලපෑ[ වලට 

හ<ෙනාñ ඉ$න බල$න Mයල. නැP අපරාධ ඔබ ලවා හදන එක ෙනෙමa ඔJ$ෙN අර5ණ, ì'තයH 
ෙග'ය S3ෙ3 ෙමෙහමa Mයන ෙපාÜBෙe සංක}පය අDව ය$ෙන නැP Uසා ඔබෙN සාමානm ì'තය 

ඔබ ෙගවන 'äය Öôටa, පTකාරa, ද‚ව[ ලැÅය S@a, Mයල ඔබ ලවාම >zගැ®ම කරñමටa 

ඔJ$ෙN අර5ණ. ඔJ$ෙN සා*ථක3වෙe පදනම ෙව$ෙන Bරකරැව$ @ළ බලාෙපාෙරා3@ ර2ත ñම, 
Bරකරැවාට 5XමU$ම Bරබ$ධනාගාර 5රකරැව$ෙN >2ට යටෙ3 හැමදාම, බලාෙපාෙරා3@ ර2තව 

BC$නට ෙවනවා යැa අවෙබ#ධ කරñම. BරකරැවාෙN අ3 අඩං⁄වට ගැ®ම පරම Uසා, එෙQම එය 

ඔáෙN වදmතාවය ගැන පwVන කළ ෙනාහැM සාHÁයH Uසා, Bරකරැවාට MBÖ '3PවචයH නැහැ. 
(මෙN 5X Bරගත අJරැÖ ගණනාව Ωරාම, වැරyමM$ අ3 අඩං⁄වට ගැDණ එH අෙයHව මම දැන 

BCය—Uවැරä නම ඒ3 වැරä gUහා. මාස M2පයකට ප<ව ඔá අUH එHෙකනාෙN වැරä ඔHෙකාටම 

පාෙප#´චාරණය කරල Pøබ. වැර^_ද ෙහායාග3තට පQෙස, Bරබ$ධනාගාර අ£කාõ$ට ෙබාෙහාම 

අපහ< Jනා එයාව ආපá ෙගදර යව$න කැමP කරවා ග$නට. එයාට 2@ෙ$ ෙගදර ය$න බැõ 
තරමට එයා වැරäa Mයල.) Bරකරැෙවuට න°වH නැහැ, ෙහා¬$ ෙපර ∆දාන[ ] උ3සවයH සමහර 

'ට පැය බාගයH 'තර පැවැ3ෙවන; ®±ඥය$ සමඟ සාක´ඡා නැහැ; බට2ර අදහෙස$ ඇපෑ} MBවH 

ද නැහැ.  151

 න° ±$Öව Ö$ ප<ව, Bරකරැවාව ශòම කඳJරකට යවD ලබa, රජෙe ෙගා'ෙපාළH ෙවත, පතලකට, 

නැ3න[ ක[හලකට. ෙ[ කඳJරැ @ළ අධmයන äගටම කරෙගන íය ද (ඒවා ෙපර ෙම$ ෙනාව ±වÔ බැ'$ අ° 

]හ), එෙQම Bරකරැව$ට ඔJ$ෙN ත3වය B2 කරවD >∏ස 'C$ 'ට “අරගල සැBවාර” වලට භාජනය 
කරD ලැãව ද, පwධාන ෙලB$ B_ධ ]ෙe වැඩ M≥මa. “ශòමය @z$ පwPසංQකරණය” ය$ෙ$ y 5} වචනය 

ගැන MBÖ ෙස#පා£ක බවH ෙනාñය. අ3 අඩං⁄ෙT තබන ලද මධmQථාන වල y ෙම$ම ලැෙබන <X පwමාණෙe 

ආහාර ෙT} ෙදකM$ දවෙQ පැය ෙදාළහH වැඩ කරත හැM ඔJ$ෙN හැMයාව මත ඔJ$ව ලuØ ෙදන ලä. 

සාමානm ෙQවකෙයuට වැ©ෙය$ ක$න ලැෙබනවාය ය$න Mයැෙවන, “ඉහළ මhටමM$ UΩණතා දHවන 
වැඩකරැෙවH” හැCයට ආහාර සලාක ලබා ගැ®ම දැ$ ඔJ$ෙN äõගැ$ñම 'ය. පwPඵල 5X Bර ක†ඩායම 

නැ3න[ කාමරය අතර සාමානmයM$ දHවන ල_ෙ_ ක†ඩාය[ වැඩ äõම3 කර ක†ඩායෙ[ යහපත >∏ස පැය 

 Nien, Life and Death, part 3.148

 Domenach, Chine, pp. 170 and 185.149

 Nien, Life and Death, p. 318.150

 Pasqualini, Prisoner of Mao, pp. 39-40.151
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දාසයH නැ3න[ දහ අටH වැඩ කරත හැMයාව ඇ3ෙ3 කාටදැa ෙසායා බල$නටa. 1950 ගණ$ අග y, 
“QΩhUH එකH කරනවා," ෙමය හැ¬$ෙවන ලä. UමH නැP ෙ_ශපාලන ෙ_ශන අහ$නට Bරකරැව$ට B_ධ 

ෙවන වැදග3 ජාPක Uවා° äනය$ හැෙර$නට ෙවන Uවා° දවQ ෙනා]හ. ඔJනට පwමාණව3 තරg$ වQත‘ 

ෙනාñය. 1950 ගණ$ වල y, ජනතාව සරල ෙලB$ම හැඳෙගන BCෙe ඔJ$ෙN අ3 අඩං⁄වට ගැ®ම B_ධ ] 
අවQථාෙT y හැඳ BC වQත‘ය$ම ]හ.  තල කබා සපයන ල_ෙ_ fනෙe සaÆõයාව හා සමාන ] උ@රැ 

මැ$¯õයාෙT කඳJරැවල BC අයට පම∏, Bරකරැව$ට වසරකට එක වQත‘යH පමණH ලැÆම ඒවාෙe ≥P$ 

]හ.  152

 සෑම මාසයකටම සාමානmෙය$ ලැෙබන ලද ආහාර සලාකය Mෙල# 12 3 15 3 ධානm ] අතර තම$ 
ෙවP$ අෙFHෂා කරන ෙවෙහස ෙයාදව$ෙ$ නැP ඕනෑම Bරකරැෙවuට මාසයකට Mෙල# 9 ක හäB සලාක 

<X පwමාණය ලැÅණ. ෙමම සලාක පwමාණය දහනව වැU BයවෙQ පwංශ Bරෙගව} වලට වඩා අ° ]හ, ෙස#'යh 

කඳJරැ වලට වඩා අ° ]හ, 1975-1977 කාලෙe y 'ෙයhනා[ Bර කඳJරැ @ළ පැවP මhට[ හා සමාන ]හ.  153

'ටg$ සහ ෙපw#µ$ ඌණතා Åයuරැ ]හ: Bරකරැව$ට MBÖ මාංශයH ලැãෙ$ නැත, එෙQම  U ෙහ# ෙත} 

MBවH ලැãෙ$ ද නැත. එළවX අ}පයH සහ පළ@රැ ඇÅ3තH පමණH ලැãණ Uසා ඔJ$ දැ© ද‚ව[ 

ලැෙබන අපරාධයH ] ආහාර ෙහාරක[ කර$නට ෙපළˆනහ. තම$ ෙවDෙව$ ආහාර ෙසායා ග$නට ද ඔJ$ 
හැM තර[ වෑය[ කළහ. ක$නට ΩXව$ පැළෑC සහ uඩා ස3@ ෙසායා íයහ, 'යz ∞ය$ ඉතාම3 'ෙVෂය$ 

ෙසායා යන ල_දM. දැ© ෙQ ෙබ#ෙවන ෙර#ගයH නැP අවQථාවක y ෛවදm පහ<ක[ අවම ෙලB$ පමණH 

සපයන ලද අතර, දැ© ෙQ Ö*වල, ෙබාෙහ# ෙසa$ මහX, නැ3න[ කරMයා ග$නට ෙනාහැM අයව සැබෑ මරණ 

කඳJරැ ෙවත යවන ලä, ඒවාෙe ආහාර සලාක ෙකාතර[ අ}පයH ]වාද Mයෙතා3 ì'තය ඉතා ඉHම∏$ 
අවස$ ]හ.  අ3 අඩං⁄ෙT තබා ග$නා ලද කඳJරැ වලට වඩා ශòම කඳJරැ  @ළ ඇP වාBය ]ෙe 'නය 154

තරමH අ° බවM$ පැව±ම ෙÄ@ෙව$ 5රකරැව$ ෙනාදMන කළ දරද‚ ] Bරකරැව$ ≥P තම$ට කැමP 

ෙලB$ ෙවනQ කර$නට සම3 ñමa. ඒ3 MB'ෙටක ඔJ$ තම කz$ ì'ත වල භාෂාමය ෙහ# හැäයාෙT áරැ 
ΩරැÖ වලට ආපá ය$නට තර[ Öර äග ෙනාíයහ. ෙකෙQ Jවද, ì'තය දරාගත හැM J∏, එෙQම Bරකරැව$ 

අතර ය[ අ}ප තරමM$ සාමíkයH පැවPෙeය. 

 ර^ඳJ[කරැව$ ෙල#ගාa කçමය @ළ ඉäõයට ය_y, පwPඅධmාපනෙe ÿ,ක අදහස අƒරැ ñම වැ©ෙය$ B_ධ 
'ය. ඒ–ය Ω_ගලය$ අDගමනය කළ ගම$ මා*ගය රට Öවන මා*ගය හා සමාන ]ෙeය: g,යන ගණනක 

අධානගkා˜ “B<$” බා2ර මැäහ3ñ[ මඳ පම∏$ S@ව සහ සමහර අවQථාවල y Bරෙගව} ඇ@ළත 

ෙකාgSUQhවාy භHPම@$ ෙවg$ තම$ව ˇHෂණය කරගU_y, ෙල#ගාa 2 “පõfl*ණ” සමෙය$ (1954 Bට 

1965 දHවා) ප<ව කçමය අ}ප ෙලB$ කැ∂ යාමට පට$ ෙගන මා*ගය uමHදැa ෙනාදැන අතරමං ෙව$නට 
පට$ ගP. අ&P$ තව තව3 අපරාධකරැව$ කඳJර ෙවත පැg˛ම ෙ[ සමÂ$ම B_ධ ]ෙeය. ඔJ$ 

ෙබාෙහාමයH ෙදනා ඉතාම3 තරැණ 'ෙe අය ] අතර  ෙපාÖෙT ආ3ම 'Vවාසය$ Åඳ දමන ෙලසM$ ද ] එය 

ප<පB$ සංQකෘPය 'Fලවය පැg∏ෙeය. ප_ධPයට PÅ සමාජ ගkහණය ඉතා ෙසg$ අ2g ෙව$නට පට$ 
ගැUණ. ඒ අතර@ෙ* y කඳJරැ ඇ@ළත ර^ඳJ[කරැව$ අතර ක}, M2පයH හැÖ∏. අ£කාõය ෙවත –කරැ 

ñම සහ ෙගෟරවය දැHñම තව Öරට3 ඕපපාPකව B_ධ ෙනාñය; ඒවා ලබා ග$නා ල_ෙ_ පාෙප#´චාරණ හරහා 

නැ3න[ පwච†ඩ3වයට හැ≥ම @zU—එෙQම ෙ[ පwච†ඩ3වය තව Öරට3 එක පැ3තM$ පමණH äග හැෙරන 
ආකාරයM$ B_ධ ෙනා'ණ. කැමැ3ත යටප3 M≥ම මÂ$ ජනතාවෙN W$තනය පwPසංQකරණය කරත හැM 

යැa යන අදහස සැබෑ '$äතයා 'ය. එන53 වmාපෘPය ඇ@ළත 5ල පට$ම ය[ තරමකට පරQපර 'ෙර#ධයH 

සටහ$ ñ Pã∏. ජනතාව ඔJ$ට වඩා උසQ ත3වයකට ෙගන යා S@a යන 'ධානය එක පැ3තM$ ද, 

ඔJ$ට නැවත3 yFPම3 අනාගතයH සඳහා පා ගම$ කරන U*ධන පංPෙe ෙපාÖ ජනතාව හා එක@ ෙව$නට 
තම තම$ව äSØ කර ගැ®ම සහ >õBÖ කර ගැ®ම සඳහා බලා3මක M≥ම පැවPණ. සාHෂා3 කරග3ෙ3 

uමHදැa ය$ෙ$ වැදග3කමH ෙනාමැP, නැ3න[ ඉතාම3 Öලබ අවQථාවක y සැබෑ Uදහස Uසා සමාජෙය$ 

ෙකා$ කර දැ∞ම, අෙයHව Bර ෙගදරට දැෙම$නට ෙÄ@ ] අපරාධය ෙහ#දා හõ$නට ෙවන3 MBÖ කçමයH 
ෙනාමැP ] Uසා Bර අඩQBෙe ෙගවා දමන ì'තයක Ö*දා$ත යථා*ථය අෙනH පැ3ෙත$ ]ෙeය. ඉP$ 

ෙකCෙය$ MTෙවා3, ඉරණම යD ෙමාෙහාතක y පමණH කළ වැර^_දH ]වාද නැ3න[ වැරä පJෙ} ඉ>ද 

 Domenach, Chine, p. 211.152

 Ibid., p. 213.153

 Pasqualini, Prisoner of Mao, pp. 178-181.154
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BCයාද ය$න Jවාද, ඉරණම @z$ පාලනය ෙකෙරන පරම දරද‚ සමාජය ෙවQ වසා තබ$නට gUසා පõfl*ණ 
M≥ෙ[ සංවාදය අසම3 'ය. එකම ෙලB$ අමාDÁක සහ උ3තර බැ¬ය ෙනාහැM පරQපර 'ෙර#ධය 'B$ 

සංQකෘPක 'Fලවය යැa හැ¬$ෙවන සමාජÓය පwසාරණය සහ එ2 'ස¬ය ෙනාහැM අසා*ථක3වය යන ෙදකම 

Å2කරන ලä. 

අ> ෙල#ගාa ව,$ UHම ය$ෙ$ ල2 ඝාතන ගැන 'QතරයH සමÂU: 

ඔJ$ Bය}ල$ම මැද BCෙe යද[ සහ 'ලං⁄ ව,$ බ¬න ලද කරනවෑgයාa. ඔáෙN ෙගල වටා දමා 

ඉන වෙh තä$ අäන ලද කඹයH Uසා ඔáෙN 2ස නැ∞ Pã∏. ඔáෙN අ3 >nපසට කර බැඳ තැÅණ. 

5රකරැව$ 'B$ ඔáව අප ඉäõයට ත}& කරන ලä. áමාලය ඔáෙN කu} අතõ$ Ö[කැC ෙලB$ 
ඉහළට ය_y, ඔá එතැන ඇඟ බැ¬ ප<තැ', ව$ෙනH ෙලB$ Uහඬව Bටෙගන BCෙeය. ෙය$ (Yen) 
කථාවH පව3ව$නට ∆දාන[ කරෙගන BCෙeය. 

“ඉතාම3 නරක ෙදයH ගැන මට කතා කර$නට Pෙයනවා. ඒක M≥ම ගැන මට ස@ටH නැහැ සහ ඒක 
MB3 ෙලසM$ ආඩ[බර ව$නට ෙදයH ෙනෙමa. න53 එය මෙN වග–මa සහ එය ඔබට පාඩමH 

ෙව$න ඕන. ෙ[ ෙමතැන ඉ$න නරකයා Bරගත කෙr ආචාර ධා*gක ෙච#දනාවH යටෙ3—ෙකා}ෙලH 

එHක සම,ංíක සබඳතාවයH පැවැ3ñම Uසා. ෙ[ වරදට ඔáට ලැãෙන වසර හතක ද‚වමH 'තරa. 
ප<ව කඩදාB ෙම#ෙල වැඩ කර_y ඔáෙN හැäයාව Uර@රැවම නරක ]වා එෙQම ඔá හැම PQෙසම 

ෙහාරක[ කළා. ඔáෙN ද‚ව[ කාලය ෙද⁄ණයM$ ඉහළ දැ[මා. දැ$ අ> ෙසායාෙගන Pෙයනව ඔá 

වයස දහනවයක තරැණ BරකරැෙවHව ,ංíක අපහරණයට ෙයාදාග3 බව—මානBක ආබා£ත 

BරකරැෙවHව. ෙමය සමාජෙe y B_ධ ]වා න[, ඔáට දැ© ෙQ ද‚ව[ කරනවා. ඒ3 ෙම2 y ඔá කළ 
ෙ_ Uසා, ඔá ආචාර ධා*gකව පමණH ෙනෙමa, Bරෙගදර ෙහාඳ නම සහ ශòමය @z$ පwPසංQකරණ 

Mයන ෙVòôඨ පwPප3Pය3 MzC කරන වරද කරල Pෙය$ෙන. ඉP$ ඒ Uසා ඔá නැවත නැවත3 

කරන වැරä සලකා බැÜෙම$, ජනතාවෙN <Ÿw[ උසා'ෙe Uෙය#�තයා 'B$ දැ$ ඔබට ඔáෙN න° 
±$Öව Mයවනව.” 

U} Uල ඇƒම හැඳග3 gUසා ඉäõයට ඇ'3, අපරාධ ගැන නැවත සඳහ$ කර අන@රැව ජනතාවෙN 

උසා'ෙe ±$Öෙව$ අවස$ ෙවන, කනQස& සහගත වා*තාව Mයැñය: වහාම මරණයට ප5Øñෙම$ 
මරණ ද‚වම. 

Bය}ල ෙකාතර[ හäBයM$ B_ධ ]වාද Mයෙතා3 මට ග}ගැෙස$නට ෙහ# Åය ෙව$නට තර[ 

කාලයH ෙහ# ෙනාPÅණ. U} Uල ඇƒg$ S@ gUසා අ$Pම වචනය Mයවා හමාර ෙව$නට3 ෙපර 

කරනවෑgයා මරණයට ප3ව Pã∏. ඔáෙN >nපB$ Bටෙගන BC 5රකරැවා ත© >Qෙත#ලයH එzයට 
ෙගන ඔáෙN 2ස 'වෘත ෙව$නට ෙව© තබා PÅණ. ෙ} සහ ෙමාළෙe කෑ, ඉQසරහ ෙFzෙe අ<$ 

ෙගන BC අෙF ඇෙ& හැම තැන පැPõණ. Åම ගැෙහg$ Pãණ >zu} සහගත Bරැර ෙවP$ ඉවත 

බලා මම වමනය දැ[ෙමg. ෙය$ නැවත3 කතා කර$නට ඉäõයට ආෙTය. 

“ෙ[ක ඔබට අන@රැ ඇඟñමH. ෙ[ කඳJෙ* තව Öරට3 සැහැ}& ද‚ව[ නැP බව ඔබට Mය$නට 

මට බලය ලැÆ ඇත. ෙමතැ$ පට$, BයX ආචාර ධා*gක අපරාධ ෙ[ 'äයටම ද‚ව[ කරD ලබa. දැ$ 

ඔෙø Bර uC වලට ආපá ෙගාQ ෙ[ ගැන සංවාද කර$න.”  155

සංXකෘ)ක IJලවය: ආරාcක ඒකාxප)වාදය (1966-1976) 

 කෘÁ කටS@ 'Fලවෙe සහ ‘ෙVòôඨ මහා >[ම’ ·Pය දනවන ඒ3 ෙබාෙහ# Öරට ෙනාද$නා සංත‘ාසය$ 

සමඟ සංස$දය කර_y, “U*ධන පංPෙe ෙVòôඨ සංQකෘPක 'Fලවෙe’ ඵල'පාක මධmQථ ෙලසM$ ෙප® යa. 
gයíය සංඛmාව$වල ඇQතෙ[$@ මහ3 ෙලB$ ෙවනQ ෙවP: ෙබාෙහ# ක@වරය$ 'B$ ද3තය 400,000 ක 

Bට g,යන 1 H දHවා යැa දHවP, ඒ3 ෙඩාෙමනාH 'B$ ගණනය කර ඇ3ෙ3 g,යන 1 Bට g,යන 3 H 

 Ibid., p. 187.155
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දHවා Mයාa.  සංQකෘPක 'Fලවෙe බලපෑම, අ±තෙe y සහ ව*තමානෙe y ද ෙල#කෙe පõක}පන ශHPය 156

මත සහ මතකෙe ඇ3ෙ3 එ2 සංවාදෙe සහ Mçයාව @ළ ඇP අ$තවාy ර^©ක}වාදෙය$ පමණH ෙනාව එ2 

ෙප®[ අ$තරය ද @zU; එය 'ශාල වශෙය$ නගරබද පwපංචයM, එය B_ධ ]ෙe රෑපවා2U Sගෙe y ය, ඒ 

Uසා ∆Hෂම ෙලB$ සං'ධානය කරන ලද B3 ඇදග$නා උ_ෙTගා3මක ෙ_ශපාලUක උ3සව ව,$ >රැØ 
'ˇôට ඡායාරෑප ව,$ >zගැ$'ණ. තව Öරට3, කz$ පැවP ෙමෙහS[ ෙම$ ෙනාව සංQකෘPක 'Fලවය 

අවස$ ] සැ∏$ම වාෙN, 'ෙVෂෙය$ම ඒ සදාචාර 'ෙර#ü හැB≥[ වල UයැXෙ$ වයසක කාඩ* ෙහ# 

ෙකාgSUQh නායකය$ ]ෙe න[, ඒ ර@ 5රකරැව$ෙN පමණට වැ© අ$තගා∞ හැB≥[ ගැන පැg∏, M≥මට 

ඉඩ ලැෙබන ලද වහාම එය fනය @ළ Uල වශෙය$ ෙහළා දැMණ. අාපá ®Pය සහ 'නයට ය_y PLA 'B$ BÖ 
කළ ඝාතන ගැන පැg∏, M≥මට එතර[ ඉඩකඩH ෙනාලැã∏. 

 සංQකෘPක 'Fලවය 'රැ_ධාභාස ව,$ >≥ ඇත. පළ5ෙව$ම, එය අ$තවාදය 'B$ සහPකෙය$ම 

දවෙQ ÿ,ක3වය ග3 ෙමාෙහාතH ෙලB$ ෙපUණ. 'Fලñය Mçයාව,ය ශHPම3ව ආයPනකගත කරන ලද 
ප<ව එය BයX බල මධmQථාන හරහා වසරH ඇ@ළත y පැPර íය බවද ෙප® íෙeය. න53 ඒ හා සමඟම 

නගරාස$න පැP ව,$ එහාට ෙනාíය, පාසැ} යන වයෙQ දරැව$ අතර පමණH දැ© බලපෑමH ඇP කරන ලද 

එය ඉතාම3 පn අදහසH ස2ත වmාපාරයH ද ]ෙeය. ඒ කාලෙe y >Cසරබද ෙපෙදQ තවම3 ‘ෙVòôඨ ඉäõ 
>[ෙ[’ වmසන ව,$ පwකෘP ත3වයට පැgෙණg$ BCයහ, U.S.S.R. සමඟ පැවP ෙනාස$<$තාවය$ ඉහz$ම 

පැවPණ, (පරමාØ අ' ෙබාෙහ# ෙසa$ ෙH$ıයව PãØ) ග[බද වැBය$, Sද හ5දාව, සහ 'දmා3මක 

ප*ෙeෂණ යනාäයට ඒවාෙය$ MBÖ බලපෑමH ෙනා'ය S@ යැa ‘සංQකෘPය 'Fලවෙe ක†ඩායම’ (Cultural 
Revolution Group -CRG) 'B$ ±රණය කරන ලä.  CRG 2 නmාය ]ෙe රට ආපá >යවර M2පයH ප<පසට 157

යෑෙම$ එයට ඉäõයට >[මH පU$න හැM යැa Mයාa: කාලයH ය_y සමාජෙe ෙහ# රජෙe MBÖ Hෙôත‘යකට 

'Fලñය Mçයාව,ෙය$ ගැලෙව$නට ෙනාහැM 'ණ. ඒ3 & ශෙක#a 'B$ පwදානය කරන ලද UදහQ ඉඩකඩ 

Qව}පය, 'ෙVෂෙය$ම ඔJනට ලැÆ PãØ uඩා ෙපෟ_ග,ක ඉඩ[ කැබ,, ඈත >Cසර ජනතාව 'B$ තä$ 
අ}ලාෙගන BCයහ. රෙh ආරHෂාව ෙහ# ආ*≠කය 'නාශ කරන අර5ණH ෙනාñය: ‘ෙVòôඨ ඉäõ >[ම’ @z$ 

ලද අ3දැ–[ Uසා ආ*≠කය ගැන සැලM,ම3 අවධානයM$ Bµම ΩãÖවා PÅණ. ඒ ෙවDවට '_ව3 

පwය3නය$ සහ සමාජෙe කලා3මක “<>õ ව1හය” අ}ලා ගැ®ම සහ රජෙe පාලනය ලබාගැ®ම පwධාන අර5ණ 
'ය. ෙ[ අවසාන ඉලHකය MB3 ෙලසM$ 5XමU$ම 5Ö$ඵල ගැDෙ$ නැත. ≥P සමහර අවQථාවල y කඩන 

ලÖව Jව3, ජනගහනෙය$ බáතරයH තවම3 ìව3 ] ග[මාන සමඟ පwධාන ෙලB$ ගැn[ ෙහ# සÿල ඝාතන 

හටග3තා යැa Mය$නට MB3 වා*තා ෙනාමැත; Öôකර පළා3 2 B_ධ ]වා යැa සැලෙකන B_ü$ ව,$ 

Bයයට 64 H BÖ ]ෙe පwධාන නගරබද ෙපෙදQ ආˇòතවa.  ෙකෙQ න5Ö, 'Fලවෙය$ ෙගාඩ එන අවස$ අäයර 158

වල y ගැnෙ[ වැරä පැ3ත ග3 ඒ–ය Ω_ගලය$ ගණනාවH සහ >Cසරබද ෙවත පලා íය ර@ ෙසා}දාÖව$ව 

මරා දමන ලදැa වා*තා ෙT. ෙ[ B_ü$ සහ 1950 ගණ$ වල B_ධ ] É_ධකරණ අතර ඇP පwධාන ෙවනස න[ 

ෙම2 y ජනගහනෙe MBÖ සමQත ෙකාhඨාශයH @ර$ කර දමන පැහැä, ඉලHකයH ෙනාñමa. 5} කාලෙe 
y මහ3 ෙසa$ බලපෑ[ වලට භාජනය ] '_ව@$ පවා කාලයH ය_y වධ2ංසා වල පwධාන ෙගාÖරැ ෙනා]හ. 

තව Öරට3 පැහැä, කෙළා3, ෙබාෙහ# 'ට වධ2ංසා කරන ල_දJ$ පැg∏ෙe ඔJ$ අතõ$මa. වඩා3ම 

දරැØතම ඝාතන B_ü$ ෙපාÖෙT ෙපාÜBෙe මෘග හැäයාව නැ3න[ පõQථා®ය මhටෙම$ පැවP සාෙFHෂව 
ඕපපාPක ] පwච†ඩ3වය Uසා හට ග3තH gෙසක ෙපාÖ උපාය මා*ගයක පwPඵල ෙනා]හ. මධmම අා†°ව 

'B$ හ5දා ෙමෙහSමH 'ධානය කරg$ Uu3 කළ Uෙය#ග පැවP Öලබ අවQථා වල y සÿල ඝාතන B_ධ 

]ෙe පාලනය කරගත ෙනාහැM තරමට දරැØ ත3වයH සඳහා ෙයාදාග3 පwPචාර හැCයටa. සාමානmෙය$ ඒ 

අවQථාව$ කෘÁ කටS@ 'Fලවයට වඩා ස∞ප ෙලB$ 1989 B_ü$ වලට සමාන ]හ. ෙබාෙහ# පැPකඩ ව,$ 

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

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

 ෙමම කgnව 1966 මැa 16 වැUදා අPෙ*ක ෙපා,CÅSෙර# ර^Qñමක y >2nවන ලද අතර එය Q≠ර කgnවට පමණH වගMව 157

S@ ]ෙeය—එන[, මාඕ ට. සංQකෘPක 'Fලවෙe අධmHෂණය ෙප$N ෙස$ (Peng Zhen) ෙවP$ සහ ,S ශඕM සහ ෙඩ$N 
HÁෙයා>$N 'B$ නායක3වය Ö$ මධmම කgnෙT ෙ}ක[ කා*යාලය ෙවP$ ඉව3 කරන ලä. CRG 2 ෙබෙහ'$ BCෙe මාඕවාy 
අ$තවාy$ ] �යැ$N M$N (“මැඩා[ මාඕ”), ෙච$ ෙබාඩා (Chen Boda), සහ සැ$N ≈$Mෙය# (Zhang Chunqiao) වැU අයa; එ2 
පwධාන උපෙ_ශකයා ]ෙe කැ$N ෙෂ$N (Kang Sheng) ය. එය මාඕ සමඟ ස∞පව කටS@ කෙrය, 1968 $ ප<ව එය මධmම කgnව 
සහ ෙපා,CÅSෙර#ව යන ෙදකම ෙවDවට ප3 ]ෙe ÿ,ක ±$Ö ග$නා සං'ධානය හැCයටa.

 Harry Harding, “The Chinese State in Crisis,” in The Cambridge History of China, ed. Roderick MacFarquhar and John K. Fairbank, 158

vol. 15, Part 2: Revolutions within the Chinese Revolution, 1966-1982 (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), p. 209.
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ෙප® යන පõä සංQකෘPක 'Fලවය යD fන ෙකාgSUQhවාදෙe ගැ[ම අ° ñ එය තව3 ඉäõයට යා ෙනාහැM 
ත3වයකට ප3ව BCන බව ෙප$වන පළ5 සලuණ ෙවa. 

 එයට 'රැ_ධ ෙලසM$ සංස$දනයH දHව_y, සංQකෘPක 'Fලවෙe ෙ[ 'Qතරෙය$ එ2 ] ෙදවැU 

'රැ_ධාභාසයH දැHෙT: ර@ 5රකරැව$ වmාපාරය “ම*ද®ය කැර^}ලH,”  ] අතර එය යටප3 කර දැÿ 159

ආකාරය ඊට3 වඩා ම*ද®ය ]ෙeය. 1920 ගණ$ අග Bට ය[ ·ෂණ ත3වයH fන ෙකාgSUQhවාදය @ළ 

පැවPණ. 1966-67 y වඩා3ම ර^©ක} ] ක†ඩාය[, රාජm ආයතන වලට පහර yෙ[ පwධාන අර5∏$ BCන ලද 

අය, ආ†°ව ඇ@ෙ} එක පයH රඳවාෙගන BC අතර ඔJනට ඒවාෙe 2තව@$ ද BCයහ, ඒ අය අතරට ය[ 

කçෙම#පායaක ±$ÖවH අවශm හැම 'ටකම UP පතා නම සඳහ$ කරන ලද, මාඕ ද ඇ@ළ3 ෙවa. මහා fන 
ස[පwදාය අDව, ෙ[ ර^©ක} ක†ඩාය[ 'B$ කැර^}ල සඳහා ආ†°ෙT අ£කාõය ද ෙයාදා ග$නා ලä, එෙQම 

ඔJ$ MB'ෙටක අෙනකාට වඩා වැ©ෙය$ ම*දනෙe Uයැ˝ම පwPHෙôප ෙනාකළහ. පංP හ@ර$ට එෙර2ව 

ආ†°ව 5Ö බැ'$ S@ යැa Mයා 'ෙTචනය කරg$ ඔJ$ බර අ'ග3 ඔJ$ෙNම “'ම*ශකය$” S@ 
ක†ඩාය[, ඔJ$ෙNම ආචාර ධා*gක බැ'$ S@ ෙපාÜBයH ද, ඔJ$ෙNම “උසා'” සහ ඔJ$ෙNම 

Bරබ$ධානාගර >2nවා ග3හ. සංQකෘPක 'Fලවය Ωරාම “අෙයuට පහළ අය 'B$ ඉහළ අයට එෙර2 

අරගලෙe ෙයyම නැවත නැවත3 හ5ෙT, න53 ‘පහළ’ අය සං'ධානය කරන ල_Öව$ය, ΩáØ කරවන 
ල_දJ$ය, එෙQම ආ†°ව 'B$ ·ෂණයට ප3 කරන ල_Öව$ ] අතර එÜh ]ව3 එෙQ යැa හƒ$වාග$නට 

U*·ත ෙනා]ව$ය.” ආ†°ව 'B$ ෙවන3 නමH යටෙ3 යz නෙව#3පාදනය කරගැ®ම යD “මාඕවාදෙe 

UVWත ස∞කරණයH ]ෙeය, එය y*ඝ ගෙTෂණයක Uයැ˝ෙම$ ප<ව කැර^}ල සහ අ£කාõය ෙදක එක@ෙව$, 

රජයට3 සහ සමාජයට3 උ©$ පවPන ෙ_ශපාලනෙe 'ක}Ÿය ආකාරයM$ Q≠රකාÜන B_ධා$තයH 
අවසානෙe හැyමa.”  ෙමය සැබැ'$ම සැබෑ 'ක}පයH ෙනාñය, එය ෙසායාෙගන Pãෙ† මායාවH මතa; ඒ 160

Uසා 'FලවයH U*මාණයට සැබැ'$ම වෑය[ කළ අය අතර එය දැවැ$ත ඉ´ඡාභංග3වයH ]ෙeය. 

‘ෙකාCයා’ (The Leopard) 2 ස[භmව ස∞කරණෙe එන “Bය}ල එෙQම පව3වා ගැ®ම සඳහා  Bය}ල  ෙවනQ 

M≥ම,” යD ජනතාව 'B$ 'Fලවය පමණH ෙනාව බලෙe 5X ෙH$Ãය ද පwVන M≥ම යැa අවසානෙe y අ*ථ 
දැH'ණ. ෙමය <&තරයකෙN වmාපාරයM, ඒ3 එ2 වැදග3 ඵල'පාක PÅණ. උදාහරණයH හැCයට එa$ 1979 

‘පwජාත$ත‘වාදෙe Å3Pය’ Å2 'ය. සැබැ'$ම පැවP අස@ටට Uසා හටග3 වmාපාරෙe පරම ෙලB$ පැවP 

මාරා$Pක පරQපර 'ෙර#ධයතාවය$ එ2 වඩා3ම U*·ත නmායවාäයා ] ෙවa �$ෙෂ$N (Wei Jingsheng) 
'B$ ඉQම@ කරන ලä: 

ෙක#පෙe ΩΩරා යෑම ඉතාම3 ඉHම∏$ පwජා ŸඩකෙයH ෙH$Ã කරග3 නායකෙයuට අ gත 

ආක*ෂණයH බවට හැ≥ එa$ ජනතාව ෙවත පwජා Ÿඩනය Qථා>ත කරන අරගලයH බවට ෙයා5 

කරවන ලä … ෙමa$ ආ†°ව ආරHෂා M≥ම සඳහා එයට එෙර2ව ජනතාව නැÛ BCන අ‡ත සහ 
පරQපර 'ෙර#ü ත3වයH හට ගැUණ. ඔJ$ට මහ3 ÖකH ඇP කරන 3රාව, කçමයට එෙර2ව 

ජනතාව නැÛ ආෙT කçමෙe U*මාතෘ$ට සහාය පළ කරන බැන* හැම අත පwද*ශනය කරgU. 

පwජාත$ත‘වාදය පා´චලයට ලH කරg$ ඔJ$ පwජාත$ත‘වාy අa±$ උ_යාචනය කළහ, එෙQම ඔJ$ෙN 
අa±$ තහJරැ කරග$නට ග$නා අරගලෙe y, 2@වHකාර පාලකෙයuෙN අදහQ ව,$ තම තම$ට 
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 ⁄ණා3මක සහ u@හලය දනවන සා2තm මහ3 රාˇයH සංQකෘPක 'Fලවය 'B$ Å2 කරන ලä. 
එෙQම '$äතය$ ෙම$ම ඔJ$ෙN වධ2ංසා කරව$ යන ෙදපැ3ත ගැනම ඇB$ Ön සාHÁ වා*තා 

ෙබාෙහාමයH PÅණ. එ2 පwPඵලයH වශෙය$ fන ඉPහාසෙe අෙනH MBÖ Sගයකට වැ©ෙය$ එය ගැන 

ෙහා¬$ දැන ග$නට ලැÆ ඇත. එය මහා ෙමෙහSමකට වැ©ෙය$ සැබැ'$ම 'FලවයH ෙම$ ෙප® íයM (මඟ 

y අ3 හõන ලද, අස[fl*ණ, අU3 අය 'B$ ග3 PLA-වැU අDකරණයH, ඒ3 ෙකෙQ Jවද 'FලවයH). එක 
QථානයM$ තව3 Qථානයකට ඉමහ3 ෙලB$ ෙවනQ ඵල 'පාක ලබා ෙදg$ ම*දනය, ·ෂණය, සහ අපරාධ 

වලට වඩා වැ© ෙදයH එa$ Uෙය#ජනය ෙකõණ. අ> ෙම2 y ම*ද®ය පැPකඩ ගැන පමණH සලක$ෙන5. 

ඒවා පැහැä, ෙලB$ ව*∫කරණ @නකට ෙබäය හැMa: 1966-67 y බáල වශෙය$ පැවP, '_ව@$ සහ 

 Domenach, Chine, p. 259.159

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

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

 Wei, “Mon évolution,” p. 227.161
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ෙ_ශපාලන කාඩ*වරැ$ට එෙර2ව B_ධ ] පwච†ඩ3වය; 1967-68 y ර@ 5රකරැව$ෙN ''ධ පා*ශව අතර 
හටග3 ගැn[ මාලාව$; 1968 y 'නය නැවත >2nñම සඳහා Sද හ5දාව 'B$ කළ මෘග ම*ද®ය කටS@. 

1969 y fන ෙකාgSUQh පHෂෙe නව වැU පHෂ ෙකාංගkසෙe y, ඇ} මැරැØ ගPයM$ S@ව 1966 වසෙර$ 

ෙවනQක[ M2පයH ආයතනගත ෙකõණ. ඒ ෙව_y ෙර#∫ ත3වෙය$ ඉතාම3 Ö*වලව BC මාඕ ෙQ@ං ෙවDවට 
ප3ෙව$නට අරගලයH මා,ගාව ඇ@ළත B_ධ 'ය. ඒ කවෙරHදැa ය$න ගැන කටකතා ෙබාෙහාමයH පැPර 

íෙeය: 1971 y Uල අDපwාFPකයා ] ,$ ÅයාT @ර$ කරන ලä; 1973 y ඩ$N HෂT>$N Uෙය#ජm අගමැP 

හැCයට යz ප3 කරන ලä. බල ව1හයට “සංෙශ#ධනවාy$” යැa @ර$ කර දැÿ අයව නැවත බඳවා ග$නා ලä; 

1974 y පHෂය ඇ@ළත මහා “වාමාංˇක” පwහාරයH හටගP; 1976 y මධmQථ අගමැPවරෙයH ] Ë එ$ලාa 
ජනවාõෙe y gය යෑම3, සැFතැ[බ* මාසෙe y මාඕ ෙQ@ං gය යෑම3 අතෙ* y මාඕෙN භා*යාව ] �යැ$ 

M$N (Jiang Qing) 'B$ ÿ,ක3වය ග3 "ෂැ$හa හතරෙදනා” බලය අ}ලා ග$නට ග3 වෑයම; ඔHෙත#බ* 

මාසය ෙව_y ‘හතරෙදනා’ තව Öරට3 ‘ක},යH’ ෙනාñය, ඔJ$ Bය}ල$ම Bරබාරයට ප3 ]හ. සංQකෘPක 
'Fලවය අවස$ ]වා යැa Uල වශෙය$ පwකාශ කළ áවා ⁄ෙෆ$N (Hua Guofeng) ෙවP$ තව3 වසර ෙදකH 

රට පාලනය 'ය. ර@ 5රැකරැව$ පාගා දැÿ ප<ව එන අJරැÖ වල පැවP ම*දනය$ දැ© Jව3 ඒවා 1950 

ගණ$ ම*දන හා ෙබෙහ'$ සමාන ]හ. 

IJලවෙ: කැy ෙපෙනන චzත 

 සංQකෘPක 'Fලවය යD එක gUෙසH සහ සමQත පර[පරාවH අ„සරණය ñමa. ඒ gUසා මාඕ ෙQ@ං 

ය. ‘ෙVòôඨ ඉäõ >[ම’ වmසනෙe y ආ†°ෙT වැදග3 තැනH ඉBÕ ඔá න[ãව කැළැ} කරග3 බැ'$ බලය 
1962 y ජනරජෙe ජනා£පP ෙලB$ ප3වන & ශෙකාa හට බාර ෙද$නට B_ධ 'ය. (ෙගෟරව®ය යැa සැලෙකන 

ලද) පHෂ සභාපP තන@රට පහ3 කරන ලද ඔá තව තව3 තම$ෙN වmHත කතා ෛශ,යට නැˆරැ ]ෙeය. 

ඔá ෙම$ පwB_ධ ෙ_ශන පැවැ3ñමට සම3 අය BCෙe අ}පයM. මහ3 ෙසa$ ෙ_ශපාලන වmාපාරයට áරැ 
ΩරැÖව BC පැර^$ෙනH ] ඔá නාමමාත‘ නායකෙයu හැCයට ව$දනාවට ප3ñම3 සහ ඒ ත3වෙeම පැ3තකට 

ෙකා$ කර දමා PÆම3 එකවර B_ධ ෙවg$ පැව±ෙ[ අවදාන[ ගැන දැන BCෙeය. ඒ Uසා ඔáෙN 

ෙත#රාගැ®[ වඩා3 ඵලදාÓ ෙලB$ Qථා>ත කරගත හැM කçම ෙසාය$නට ඔá පට$ ග3ෙ3ය. >ටQතර 
බලපෑ[ ව,$ ෙහා¬$ ආරHෂා කරග3 පHෂය ෙහා¬$ පාලනය කරෙගන BCෙe Õ සහ ඔáෙN සහායකයා ] 

මහ ෙ}ක[ ඩ$N HෂT>$N 'BU. BයX ෙකාgSUQh රටව} වල Pෙබන ලද ෙලB$ ෙකාgSUQh පHෂෙe 

පාලනය යටෙ3 පැවP ආ†°ව සා*ථක ෙලB$, ã_£ම3 අවQථාවාäෙයH සහ Mçයාෙව$ ෙනා]ව3 

W$තනෙය$ මධmQථවාäෙයH ] Ë එ$ලාa 'B$ ෙමෙහයවන ලä. සැබැ'$ම පා*ශව ෙදක අතර ගැnෙ[ ඔá 
සාෙFHෂ ෙලB$ මධmQථ චõතයH 'ය. 1957 É_ධකරණ වල y තම$ට කාඩ* සහ '_ව@$ ෙබාෙහාමයකෙN 

සහ 1959-1961 සාගතෙය$ ඈත >Cසරබද ෙපාÖ ජනතාවෙN සහෙය#ගය අ2g ] බව මාඕ දැන BCෙeය. ඒ3 

ෙකාgSUQh fනය වැU රටක, ෙබÖන සහ Åෙය$ BCන Uහඬ බáතරය යD Uවැරä තැන BCන MçයාœÜ 
<&තරයට වඩා අ° වැදග3කමH ගUa. 1959 වසෙ* Bට PLA  සඳහා නායක3වය මාඕෙN 2තව3 

පාHÁකෙයH ] ,$ ÅයාT 'B$ සපයන ලä. කçමාD¥ලව බලෙe 'ක}ප මධmQථානයH බවට ප3ෙවන 

තැනකට PLA හරව$නට ,$ සම3 'ය. එය 1962 $ ප<ව, >'@රැවාදය, ˇHෂණය, සහ 'Fලවයට කැපñම 
යනාy හ5දාමය ⁄ණාංග පwව*ධනය කරන දHÁණාංශ 'ෙර#ü É_ධකරණ ඇ@ළ3 ‘සමාජවාy අධmාපනය සඳහා 

වmාපාරෙe’ පwධාන ‡gකාවH රඟපාන ලä. 1964 $ ප<ව අ&3 ෙ_ශපාලන කාඩ* Bය}ල$ෙග$ම අ°ම 

වශෙය$ @ෙන$ එකH PLA Uලතල හරහා පැgෙණන ලද අය ]හ. ඔJ$ ඉතාම3 ස∞ප ෙලB$ '_ව3 සහ 

අසා*ථක කලාකරැව$ ෙග$ හැෙදන ලද uඩා ක†ඩාය[ සමඟ සාමíkෙය$ කටS@ කළහ. ඒ පHෂ මතය 
අDව ය$නට අසම3 ] BයX කලා සහ සා2තm 5XමU$ 'නාශ කරන ලද සංහාර ෙමෙහS[ ෙගන íය 

�යැ$N M$N වෙh එක@ ] අයa. BයX B<$ට හ5දා ΩáØව අUවා*ය ]හ. 1964 $ ප<ව අ'ග3 gÜෂා 

ක†ඩාය[ BයX ක[හ}, äQP‘Hක, සහ Öôකර පළා3වල එHෙක# >2nවන ලä නැ3න[ ඒවාෙe පැවP ඒවා 
>zගැ®මට පාත‘ ]හ. පHෂය 'B$ සා*ථකව පාලනය කරන ලද Uසා හ5දාව MB 'ෙටක3 බලය සඳහා 

අෙFHෂකෙයH ෙනාñය; එෙQම ෙහෙරාa$ වලට ඇøබැ2 ]ෙවH ෙලB$ ΩX} ෙලB$ කටකතා පැPර Pãණ, 
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එතර[ දHෂ ෙනා] ,$ ÅයාT ගැˆරැ ෙලසM$ ෙ_ශපාලන 'Vවාසය$ ෙනාමැP ]ෙවM.  Bය}ලටම 162

වැ©ෙය$ මාඕෙN ì'ත රHෂණය ]ෙe, ඔá Mæ පõ_ෙද$ම, ඔáෙN ‘මහා පwාකාරය’ ]ෙe, හ5දාවa.  163

 මාඕ 'B$ හැම 'ටම 'Vවාසය තැÅය හැM යැa සලකන ලද ඔáෙN අෙනH කçෙම#පාÓ Üවරය ]ෙe 

තරැණ පර[පරාවa, වැ© UVWත ෙලසM$ MTෙවා3 _ñPය සහ ඉහළ අධmාපනය ලබg$ BCන, වෘ3±ය 
ΩáØ ආයතන වල BCන සහ PLA  'B$ ර@ 5රකරැව$ ඒකක ΩáØ කර$නට අවසර ලැබ BC එකම 

ෙකාටස ] 'ෙVÁත හ5දා අැකඩgය$ @ළ BCන ලද අයa.  ඔJ$ බල අරගලය Uසැකෙය$ම  හටගැෙනන 164

නගර @ළ, 'ෙVෂෙය$ම පwධාන නගර @ළ ෙH$Ãගතව Bµම ඉමහ3 වාBයH ]ෙeය. ෂැ$හa නගරවා $ෙග$ 

හතෙර$ එකH එවැU පාසැලM$ අධmාපනය ලැ— අය ]හ.  1966 y වයස දාහතර3 'Bෙදක3 අතර ] 165

ජනතාව මාඕෙN වඩා3ම උ_ෙT∫ ෙමවල[ ]ෙe ඔJ$ අ$තවාy අධානගkා˜ ෙම$ම දැ© ෙසa$ 

ඉ´ඡාභංග3වයට ප3ව BC අය ] Uසa. 1949 'Fලවෙය$ ප<ව 5XමU$ම අධයාපනය ලද පළ5 පර[පරාවට 

අaP ] ඔJ$ ‘ෙVòôඨ ඉäõ >[ෙ[’ ෙඝ#ර බව ගැන MBවH ෙනාදැන BC තරැණ ෙම$ම නාගõක ද ]හ.  එය 166

Uල වශෙය$ ෙහළා ෙනාදැ–ම ගැන Õ සහ ඔáෙN ෙහංචaය$ට ප<ව ප<තැ', ෙව$නට B_ධ ]හ. ෙර�මය 

'B$ දැ© ෙලB$ කැමP ෙ_ව} y න[වා ෙගන BCන ලද, fන ෙකාgSUQhවාදෙe මහා වංශ කතාව මාඕට 

,ය$නට හැMවන >õBÖ <Ö >n ඔJ$ යැa කැමP කරවාෙගන BC, “ෙල#කය අaP ඔබටa; fනෙe අනාගතය 
ඔබa,” යැa මාඕ 'B$ සහPක ñ Pãණ ලද ඔJ$ එක ර@ 5රකරැෙවuෙN වද$ ව,$ දැHෙවන 

පõä,  “පHෂය අෙF >යා සහ අෙF මව ෙවa,” ය$න ඉතා ඉHම∏$ ඉෙගන ෙගන BCයහ.  >ය පා*ශවය 167

uමHදැa 'මසන ඕනෑම ගැnමක y ඔJ$ෙN ෙත#රා ගැ®ම පැහැä, ]ෙeය: ඔJ$ තම ෙදමT>ය$ අ3හැර 

දැgය S@ ]හ. “වයස අJරැÖ දහයක ෙහ# එෙකාළහක ] නΩරැ uඩා උ_ධ´ච” දරැෙවH 1962 y ෙල#ගාa 2 y 
>යා දM$නට පැg˛ම පැQuවා,U 'B$ B2 කරa: 

“මට ඕනකමH Pãෙ† නැහැ ෙම2 එ$න,” ඔá හැෙම#ටම ඇෙහන ෙQ හඬ ගෑෙTය, "ඒ3 මෙN අ[මා 

මට බල කළා. ඔබ පwP'FලñයවාäෙයH සහ පJලට අවන[ãවH. ඔබ ආ†°වට බරපතළ අවාB 
ෙගනැ}ලා Pෙයනව. Bරෙගදර Bµම Uවැරäව ඔබට B_ධ 'ය S3තH. මට Mය$න Pයන එකම ෙ_ 

ඔබ ඔබව ෙහා¬$ පwPසංQකරණය කරගත S@ බවa, නැ3න[ ඔබට ලැÅය S3ත ඔබට ලැෙø'.” ෙ[ 

අෙතාරH නැPව බැණ වැyම ගැන 5රකරැව$ පවා ΩÖමයට ප3ව BCයහ. Bරකරැවා ආප< BරuCයට 
íෙe හඬා වැෙටg$—එය තහන[ ]වM—“ෙ[ක B_ධ ෙවනවා Mයල මම දැනෙගන 2Cයා න[ ඔá 

උප$ 'ටම මම ඔáෙN ෙබ}ල gõකලා දානව,” යැa ම@රgU. Cෙය$ [5රකරැවා] B_£ය ගැන ඔá 

ෙවත MBÖ තරවnවH පවා ෙනාකරන ලä.  168

 ඒ දරැවා 1966 ෙව_y අJරැÖ පහෙළාවH පමණ ෙව$නට ඇත, ර@ 5රකරැව$ට එක@ ෙවන UB වයසa. 
ඉතාම3 බාල 'ෙe ප< ]ව$ වඩා3ම පwච†ඩ ] අයa, වැ©ෙය$ම තම '$äතය$ව පõභවයට ප3 කර$නට 

දැ© උන$ÖවH දැH ] අයa. 

 ඒ බාල වයQකාරය$ අෙනH පැ3ෙත$ ඉ´ඡාභංග3වෙය$ ෙපෙළg$ BCයහ.  y*ඝ පා ගමන, පළ5 ර@ 
කඳJරැ, 1936-1938 ජප$ 'ෙර#ü ගõ}ලා ෙමෙහS[ යනාy 'Fලñය සහ Sද කාලය$2 අ3දැ–[ ගැන ඔJ$ෙN 

ෙදමT>ය$ෙN පර[පරාව හැම 'ටම Mයා BC ෙලB$ ඔJ$ට ñර Mçයා දHව$නට අවQථා ෙනා]හ. මාHQ 

Mයන ල_ද ෙවන3 වචන ව,$ Mයෙතා3, නැවත වතාවH ඉPහාසය යz äග හැõය S@ 'ය, ඒ3 ෙමවර එය 
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(Honolulu: University of Hawaii Press, 1966).
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Thurston, A Chinese Odyssey: The Life and Times of a Chinese Dissident (New York: Charles Scribner’s Sons, 1991).
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 එයට පටහැUව, ෙවa �$ෙෂ$N (Wei Jingsheng) 'B$ 'Qතර කරන පõä, 1968 y බලා3මක Öôකර පළා3කරණය @ළ y 166

නැ3න[ ෙහාඳ 2ත සංචාර සහ áවමාරැ වල y >Cසරබද පැPර පැවP ÖH™ත ත3වය$ ර@ 5රකරැව$ දැන ගU_y ඔJ$ 
ෙර�මෙය$ තම$ව ඈ3 කර ගැ®ම ෙTගව3 ] ආකාරය.
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ෙබාරැවH ෙලBU. 1957 “Uවැරäකරණය” ම*දනෙය$ ගැලෙවන ලද පමණට වැ© 'චHෂණෙය$ S@ ] 
⁄රැවරැ$ 'B$ පැවැ3] ඔJ$ෙN සා2තm උරැමය සහ Uදහස >zබඳ සංවාද ෙබාෙහාමයH ෙනාලැෙබන ෙ[ 

අය ඔJ$ට ලැÆ Pãණ අ}ප දැDම—මාඕ සහ ෙලU$ ©ංගක එක@වM$—ෙයාදාෙගන 'Fලවෙe නාමෙය$, 

එය අායතUක කරන ල_ෙ_ පwPඵලය ] අපැහැä, 'යJල පwVන කර$නට පට$ ග3හ. පංP පදනෙම$ S@ 
ෙත#රා ගැ®[ >zෙව3 සහ ෙක#ටා වැU බාධක වලට භාජනය ] ඔJ$ අතõ$ බáතරයH “කX” යැa 

ව*∫කරණය කරන ලද සමාජ ෙකාhඨාශ ව,$ පැg∏ අයa. ඔJ$ට රQසාවH ලබාගැ®ම ෙහ# ඔJ$ෙN අගය 

ෙප$D[ කරන ෙහ# අෙFHෂාව$ 5Ö$ප3 කරන ìවන ත3වයH ගැන සැබැ'$ම බලාෙපාෙරා3@ තබාගත 

ෙනාහැM ] අයa. “කX” අය ෙබාෙහ# 'ට බáතරය ] එÜh '_ව3 ආයතන @ළ වැ©ෙය$ම 'Fලවකා≥ ]ෙe ද 
ඔJ$මය, 1966 ඔHෙත#බ* 1 වැUදා ‘සංQකෘPක 'Fලව ක†ඩායෙ[’ UෙTදනය Uල වශෙය$ “D<Ö< 

උප3Pෙය$ S@” අයට ර@ 5රකරැව$ ñෙ[ හැMයාව 'වෘත ñම Mçයාව,ය äය3 කරන ලද පwධාන >යවරH 

]ෙeය.  169

 ෙනාවැ[බ* 16 සහ ෙදසැ[බ* 15 වැUදා ලැෙබන Uල අවසර ව,$ ක[හ} @ළ සහ ග[මානවල ර@ 

5රකරැව$ ක†ඩාය[ U*මාණය M≥ම වmාපාරය ±රණා3මක ෙලB$ වmාFත කරන ලä. සංQකෘPක 'Fලවය 

ආර[භෙe y ෙQවකය$ පාලනය කරග$නට ®Pගත කළ ඍනා3මක ෙ_ශපාලන ෙර⁄ලාB ෙබාෙහාමයH ද 
සමාෙල#පනය කරන ලä. අවQථාෙව$ පwෙය#ජන ගUg$ Ωනරැ3ථාපනය ñ Pãණ අය “දHÁණාංශ” යන 

ෙ}බලය ÿෙල#3පාටනය කරග$නට සහ Bය}ල$ෙNම මP සහ “වැරä” සටහ$ ] රහBගත ,>ෙගාD 'නාශ 

කරග$නට ද ෙවෙහස ]හ. B<$ සමඟ ෙQවක ව*∫කරණය$ ෙදකH එක@ ]හ: ඔJ$ෙN වයස uමH Jව3 

“ප<ගා∞ කාරකය$” සහ ෙ_ශපාලනමය ෙලB$ ෙවනQ 'äයකට සැලu[ ලබා Pãණ අය (ඒ3 පwාෙය#íකව 
Bය}ල ෙ_ශපාලUක ñ PÅණ); ඉතාම3 තරැණ වයQවල BC äනපතා ෙTතන ලබන ඒ Uසා ර^Mයා <රHÁත 

බවH ෙහ# වෘ3±ය සgP සාමා�ක3වයH ෙනාPãණ ඍ@ අDව ර^Mයා කළ ෙQවකය$ සහ ෙTතන ඉහළ 

දැ∞ම සහ Q≠ර කාÜන ෙකා$ත‘ා3@ අෙFHෂා කළ ෙQවකය$.  අ&P$ හදන ලද 'ශාල ක[හ} @ළ බáතර 170

ෙQවකය$ ඒ අවස$ ව*∫කරණෙe BC අයa. Bය වෘ3±$ ව,$ ඉහළට යා හැM අනෙFHÁත අවQථාවH Ön 

තරැණ කාඩ*වරැ, අ±තෙe y ය[ 'äයM$ ද‚ව[ '¬න ලද Uසා ය[ 'äයM$ පzගැ®මට කçම ෙසායg$ BC 

කළමනාකරැව$, සහ සාමානmෙය$ BCන අවQථාවy$ යනාy වශෙය$ මහ3 >õසH  ]හ.  එa$ හට 171

ගැෙනන ඒකාබ_ධය, සමාජමය වශෙය$ ෙහාඳ ත3වයකට ප3ව$නට ආශාෙව$ BC අස@C$ >≥ BCන අයෙN 

එක@ව, —පාසැ}, ක[හ} සහ කා*යාල යන BයX ආයතන වලට පහර එ}ල කර$නට ∆දානg$ BC අයa. 

ඒ3 අවසාන 'Vෙ}ෂණය @ළ y ඔJ$ සැමදාම BCන <&තරය බව පසH ]ෙeය. ඔJ$ෙග$ Bයයට 20 H 

පමණH නගරෙe වාසය කළහ. >Cසරබද 2Cෙe ඊට3 අ° <&තරයM. මධmම පාලනෙය$ සහ PLA ව,$ එන 
පරQපර 'ෙර#ü Uෙය#ග Uසා ඔJ$ෙNම ෙර⁄ලාB ව,$ ගමන වළHව_y පමණH ඉහත සඳහ$ කළ අයට 

ජයගkහණයට හැMයාව ලැÅණ. ෙකෙQ ෙහ# අවසානෙe y 'Fලවයට පණ Ö$ෙ$ සහ එ2 ෙTගය 'භාග කර 

බැ&ෙT සැම 'ටම මාඕ 'B$මa. ඔá ද සමහර 'ෙටක කළ S3ෙ3 uමHදැa දැන BCෙe නැත. බල අරගල 
සහ පõQථා®ය ත3වය$  ඝ,ෙය$ ෙවනQ ෙව_y ඔá Uර@රැවම කැර^}ල සහ ඔáෙN අත ] බලය අතර 

සං2¬යාවH  ෙසායg$ BCෙeය. ෙ[ “කැර,කරැව$”—(ඔJ$ෙN එකම එක5@ව ]ෙe නම පමණM)—

අවසානෙe y බලය අ}ලා ග$නට සම3 ] 'ට (නැ3න[ හõයට MTෙවා3 එය ඔJ$ අතට බාර Ö$ 'ට), 
ඔJෙනාJ$ අතර ඇP පරQපර 'ෙර#ධය$ සහ ඔJ$ෙNම ආ3මා*ථකා∞ අෙFHෂාව$ වහාම ඉQම@ ෙවg$, 

uõරැ අරගල ඇP කරg$, ෙබාෙහ# 'ට අ'ග3 අරගල, තම$ව යමකට ‘එෙර2’ යැa පමණH U*වචනය 

කරග$නට සම3 ] ක†ඩාය[ බවට ප3ව BCයහ.  172

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

activity; Hinton, Shenfan, p. 529.

 White, Policies of Chaos, pp. 245-247.170

 ෙමය Uසා වාසනාව$ මහ3 ෙලසM$ අU3 පැ3තට හැõණ. උදාහරණයH වශෙය$ ෙහනා$ (Henan) 2 පwධාUයා ] පැ$ ¿ෙෂ$N 171

(Pan Fusheng) ව අ$ත මාඕවාy ] BΩ (Wu Zhipu) ෙN උවමනාවට අQකරන ලද න53 ‘ෙVòôඨ ඉäõ >[ම’ට මඳH කz$ ෙÄ ෙච$ 
ෙබාඩාෙN අ$ත වාම ක},ෙe ෙකාටසH හැCයට 1966 y නැවත3 තන@රට ප3'ය. ඒ අතර@ර y ] අ3 අඩං⁄වට ගැ® 1967 y 
සමහර 'ට කැ$ට$ 2 ර@ හ5දාව අP$ මරා දැෙමන ලä. See Domenach, Origins of Great Leap Forward, p. 167.

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

Shaoguang, Failure of Charisma: The Cultural Revolution in Wuhan (Hong Kong: Oxford University Press, 1995), pp. 95-111, and 
161-209.
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රV {රකරැවCෙo |.)ම7 ෙහgරාව 

 සමQත සංQකෘPක 'Fලවෙe “'Fලñය කැර,කරැව$” බáතරය ෙලB$ සැලෙක$ෙ$ 1966 y 

වධ2ංසනෙe ෙයÖØ B<$ සහ පාසැ} දරැව$ය. සාෙFHෂ ෙලB$ මරණ සංඛmාව අ°ෙව$ දM$නට ලැãØ 

අතර MBÖ නව කçෙම#පායයH ෙයාදා ෙනාගැUණ. උ_ෙTගකා≥ ෙලB$ සහ ෙයෟවනෙe පරŸඩාකා∞3වෙය$ B_ධ 
Jව3, අෙනH පැPකඩ ව,$ ඒ වධ2ංසනය$ 1950 ගණ$ වල y '_ව@$ට එෙර2ව äය3 කළ É_ධකරණ හා 

සමාන ]හ. ඒවා ඕපපාPක ]වාදැa Mයා පවා අපට 'මBය හැMa. සෑම ර@ 5රකරැ ඒකකයHම මාඕ සහ 

ඔáෙN ෙහංචaය$ෙN රෑකඩ බවට ප3ව Pãණා යැa 'Vවාස M≥ම අ‡ත යැa ෙපDන3, උදාහරණයH 

හැCයට මාඕෙN භා*යාව ] �යැ$N M$N @ළ ජනා£පP ,S ශඕMෙN භා*යාව ] වැ$N ⁄වා$Nෙම (Wang 
Guangmei) ෙවත පැවP ඊ*ෂmාව වැ$ෙන$, ,S ෙවත කඩා පා3 ] ෙ˙දවචාකය ප<පස ]ෙe uමHදැa Mයා 

පැහැä,ව පහදාගත හැMa.  ඔáට Qවයං 'ෙTචනයක ෙයෙද$නට3, එ2 y ඇP පමණට áදකලා ]වා යැa 173

මාඕ 'Vවාස කළ ප<ව ඔáව Bරෙගදරකට දමන ලÖව එ2 y වධ2ංසා යටෙ3 ඔá gය íෙeය. අෙනH අතට, 
Ë එ$ලාa ෙකාතර[ දැ© ෙලසM$ 'ෙTචනයට හ< ]ව3 U$දාෙව$ ගැලෙව$නට සම3 ]ෙවM. වmාපාරෙe 

ඉතාම3 ආෙTගœÜ පැPකඩ ]ෙe ඉහළම තන@රැවල BC අය පරණ ෙක#$තර >õමසා ගැ®ම සඳහා ර@ 

5රැකරැව$ භා'තා කර ගැ®මa. එa$ ‘y*ඝ පා ගමන’ ෙපර පට$ම පHෂ සාමíkෙe UVWත අවසානයH 
පැවP බව දHවa. ෙමය තව3 වැ© කරන ල_ෙ_ තරැණ ෙකාgSUQh කාඩ* É_ධකරණය M≥ම Uසa, 

ඔJ$ෙN තන@රැ ව,$ Bයයට 60 H පමණ අa$ කර දැ5ණ3 ඩ$N HෂT>$N වැU ෙබාෙහ# ෙදෙනuව 

වසර M2පයකට ප<ව, එන[ 1976 y මාඕ ෙN gය ය$නට3 කz$ නැවත Qථා>ත කරන ලä. ෙ[ B_ü$ වල 

y පවා පwච†ඩ3වය uõරැ ෙනාñය. 1930 ගණ$ වල y Qටා,$ෙN U.S.S.R. y ෙම$ ෙනාව, තමනට 2g ] 
අයහප3 ත3වය$ ව,$ ගැලෙව$නට ෙබාෙහ# ඉහළ තන@රැ දරන ලද Uලධා≥$ සහ කාඩ*වරැ සම3 ]හ. 

එතර[ ෙදෙනH දැන ෙනාBC පත} කටS@ ඇමPවරෙයH ර@ 5රකරැව$ 'B$ බැට yම Uසා gය íෙeය, ඒ3 

ඉහළ මhටමM$ B_ධ ] අ£කරණමය ඝාතන MBවH ෙනාñය. 1969 y ,S උම@ ñෙම$ gය íෙeය. 1967 §, 
මාසෙe y ඉළ ඇට ෙදකH කැ∂ම Uල වශෙය$ “අරගලයH” යැa සැලෙකන ලද ෙප$N ෙඩáආa (Peng Dehuai) 
1974 y >zකා ෙර#ගෙය$ gය íෙeය. 'ෙ_ශ කටS@ ඇමP ෙච$ a (Chen Yi) 1969 y >Cසරබදට යැ'ණ. ඒ3 

ඔá අ£කා≥$ව කැමP කරවාෙගන ,$ ÅයාT මරණාස$නව BCය y ඔá හා BC$නට සම3 ]ෙeය. ÅයාT 
gය ෙගාQ වැ© ක} ෙනායා ෙච$ a ද gය íෙeය. අflරැ B_£යH ]ෙe ආරHෂක ඇමP ] &ඕ රැaMං (Luo 
Ruiqing) ටa. 1965 ෙනාවැ[බ* මස පැවP É_ධකරණයක y ඔáව ඉව3 ෙකෙර$ෙ$ කැ$N ෙෂ$Nට ඒ 

තන@රට ප3ෙව$නට මග පාදා yමටa. ඊ ළඟ වසෙ* y Bරගත වන රැaMං ජෙ$ලයM$ පU$නට තැ3 කර_y 

පාදයH බරපතළ ෙQ @වාල 'ය. ඔáෙN ස[fl*ණ පාෙප#´චාරණය ලැෙබන ෙතH පwPකාර සඳහා අවශm ] 
ශලmක*මය ක} දමන ලද Uසා ඔáෙN පාදය 1969 y කපා දමන ලä. ෙකෙQ Jව3 ඔá මාඕට වඩා ä⁄ කලH 

ìව3 ]ෙeය. නායකය$ රඳවා තැෙබන ලද Bරබ$ධනාගාර ත3වය$ අවමානය ඇP කරන සහ ෙTදනාකා≥ 

]ව3, ෙල#ගාa ෙවත යවන ලද g,යන ගණනක Bරකරැව$ 'B$ අ3 දMන ල_දH හා MB3 ෙලසM$ දරැØ 
]ෙe නැP අතර ඔJනට අවම ෙසෟඛm පහ<ක[ පවා ලැÆ Pã∏.  174

 ර@ 5රකරැව$ ෙයාදාග3 උපාය මා*ගය$ රෙh හැම තැනකම, හැම නගරයකම සහ හැම 

'Vව'දmාලයකම, ෙ˙ද®ය ෙලB$ ඒකාකා≥ ]හ. රෙh වඩා3ම න[ãකාර 'Vව'දmාලය ෙලB$ සැලෙකන ලද 
ෙබa�ං 2 ෙබaඩා (Beida) 'Vව'දmාලෙe ද*ශනය ඉගැ$] ⁄රැවරෙයH ] ® Sආ$B (Nie Yuanzi) 'B$ 

ෙ*©ෙය#ව හරහා ‘'ශාල අuරැ ව,$ UෙTදනයH’ (dazibao) 1966 §U 1 වැUදා Mයැñෙම$ ප<ව Bය}ල 

ආර[භ ]වා යැa සැලෙH. UෙTදනෙය$ “අරගලය” කැඳ'ණ, එෙQම හ@රා භයානක යැa දැH'ණ: 

“සංෙශ#ධනවාy$ෙN Öôට බලපෑ[ කඩා දම$න, එය ±රණා3මකව, ර^©ක}වාy ෙලB$, සමQත සහ ස[fl*ණ 

ෙලB$ කර$න! ෙ[ භයානක ස3@$ව, ෙ[ කෘVෙචT-වැU පwPසංQකරණවාy$ව 'නාශ කර$න!”  g,යන 175

ගණU$ B<$ කgn සං'ධාන M≥ම පට$ ග3හ. ඔJ$ෙN ආරHෂාව ෙවDෙව$ කටS@ කර$නට තැ3 කළ 

නගර සහ පළා3 අ£කා≥$, ඔJ$ෙN ⁄රැවරැ සහ ඔJ$ෙN මහාචා*යවරැ ඔJ$ වහාම හඹා ෙගාQ දඩය[ කළ 

S@ “භයානක ස3@ සහ යHu” හැCයට සැල¥හ. ය[ පõක}පන පwමාණයM$ S@ ඔJ$ ඒ අයව “Öôට 
yUයQවරැ,” “ඌරැ ෙහා}ම$,” නැ3න[ “උරග QŸw@” යනාä ෙලB$ න[ කළහ. 1967 §, 18 වැUදා සංQකෘPක 

 Roux, La Chine populaire, 2: 45-46.173

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

 Ibid., p. 28.175
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'Fලñය ක†ඩායෙ[ අ$තවාäෙයH ] M ෙබ$S (Qi Benyu) ෙප$N (Peng) ගැන ෙමෙQ  –ෙTය: “'ෂuරැ 
ස*පයා තව Öරට3 ෙසලෙව$ෙ$ නැත, ඒ3 ඔá තවම gය ෙගාQ නැත. ෙප$N ෙඩáa නමැP කඩදාB 

ෙකාCයාට ඇB>ය ගහ$ෙ$ නැPව මර$නට ΩXවU. ඔá මරණෙe පwñණෙයM. ෙනාෙස}ෙවන කnQෙසH ෙම$ 

BCන ඔáෙN ඉõයTෙව$ ර^වෙට$න එපා, ඔá මරණයට ප3ව BCන ෙලසH රඟපානවා, ඒ එයාෙN සහජ 
ආශයa. uරැg∏ය$ සහ පහළම මhටමක BCන ස3@$ට පවා ä' ගලවා ගැ®ෙ[ සහජ ආශයH Pෙයනවා; 

එයා වෙN මාංශ භHෂකය$ ග3තම ත3වයට ඊට3 දරැØa. එයාව Åමට වැෙට$න පa$ ගහ$න, ඊට පQෙQ 

පa$ පාගා දම$න.”  ෙ[ මැ ෙවන W3ත රෑප බරපතල ෙලB$ >zගත S@ ]හ, ඒවා ෙe අර5Ø ]ෙe 176

'$äතයා සමඟ අනනmතාවයH MBෙQ3ම ෙනාහැෙදන ෙලB$ අDක[පාවට යටප3 කර දැ∞මa. එවැU න[ 
ව,$ හැ¬$ñම @z$ “අරගලය” සහ ෙබාෙහ# 'ට එයට ඉලHක ෙවන Ω_ගලයාෙN මරණය ද, පwව*ධනය 

කරන ලä. ෙබa�ං  2 y 'Vව'දmාලÓය වmාපාරයH ෙලB$ äය3 කරන ලැ— “BයX Åයuරැ ස3වය$ මරා 

දම$න,” යැa කැඳñම ය$න Uක[ කරන ලද ත*ජනයH ෙනාñය. “පංP හ@ර$” තම >ෙh එෙQ යැa 
Mයැෙවන දැ$ñ[ එ}ලා ෙගන íයහ. ඔJ$ට '2X සහගත වQත‘, (කා$තාව$ට 'ෙVෂෙය$ම) ෙතාF> 

පැළඳෙගන ය$නට B_ධ ]හ. එෙQම >zu} සහගත සහ ෙTදනකා≥ ඉõයT ව,$ BC$නට බලා3මක 

ෙකෙරන ලä. ඔJ$ෙN 5áØ වල ±$ත ගාන ලä. එෙQම gUQ බෙT ෙගෟරවය නැP කර දැ∞මට ඔJ$ට අ3 
සහ දණ2Q ව,$ Bට බ}ෙලH ෙම$ ãර$නට ද B_ධ ]හ. “අVවයා” යන අ*ථය ඇP මා (Ma) නමැP එක 

මහාචා*යවරෙයHට තණෙකාළ කෑම බලා3මක 'ය. ඔáෙN B<$ ෙවP$ එ}ල ] ⁄Cබැට ව,$ මරණයට ප3 

මහාචා*යවරෙයHෙN සගෙයH ] තව3 මහාචා*යවරෙයH ෙමෙQ –ය: “ඒක B_ධ Jෙ$ ෙකාෙහාමදැa Mයල 

මට වැටෙහන තර[. ඉඩ[ 2gය$ එවක y හ@ර$. ඔJ$ සැබෑ ජනතාව Jෙ$ නැහැ. ඒ Uසා ඔJනට එෙර2ව 
පwච†ඩ3වය ෙයාදා ග$න ΩXව$. ඒක >zගැෙනන ල_දH.”  1976 අෙග#Q@ මාසෙe y ෙබa�ං 2 Ωව3ප3 177

UෙTදනය කර BCෙe මාඕවාy-'ෙර#ü$ “ñä äෙN Öවන ∞ය$” Uසා ඔJ$ව මරා දැgය S@ බවa.  ෙමවැU 178

gUQ ත3වයට Uගkහ කරන Mçයාව,ය ක,$ ද අ3දැක Pã∏. ඒ 1949 y කෘÁ කටS@ පwPසංQකරණ Sගෙe 
y ය. එක උදාහරණයH න[, එක ඉඩ[ 2gෙයHව නfiලට බැඳ තබා uˆර හා$නට යැa Mයg$ කස පහර 

ෙදන ලä, එ2 y ග[බද වැBය$ ෙමෙQ කෑ ගැ∆හ: “ඔබ අපට ස3@$ට වෙN සැලuවා, දැ$ ඔබට ΩXව$ අෙF 

සතා ෙව$න!”  ෙවන3 “ස3@” g,යන ගණU$ එයාකාර ෙලB$ @ර$ කර දමන ලä. සමහර අයව 179

අDභවයට ගැUණ: ⁄වා$  (Guangxi) 2 'දmා ල 5}⁄රැවරැ $ සහ ⁄රැ වරැ $ බáතරයH ෙවP$ අ°ම 

වශෙය$ 137 ෙදෙනHව පළාෙ3 ෙකාgSUQh පHෂ ශාඛාෙT කාඩ* ෙවP$ ලැෙබන සහාය අDව එෙQ අDභවය 

B_ධ 'ය. සමහර ර@ 5රකරැව$ කැ$Cෙ[ y gUQ මQ ඉ}ලා BCයහ, සමහර Qථාන වල y එය සතmෙය$ම 

B_ධ 'ය. 1970 y ෙල#ගාa 2 මරණයට ප5Øවන ලද එක gUෙසuෙN ෙමාළය ආරHෂක හ5දාෙT 
සාමා�කෙයH ãäන ලද බව, හැõ ] (Harry Wu) B2 කරa. ඒ මරණයට ප5Øවන ලද Ω_ගලයාෙN අපරාධය 

]ෙe තාFපයක “සභාපP මාඕ භංග ෙTවා” යැa ,ñමa.  180

 ඒ 5} äනවල y ර@ 5රකරැව$ෙN පwධාන අ„ෙFwරණය uමH ]වා දැa Mයා පැහැä, නැත. සමාජය 
ෙවනQ කරන සැබෑ ආශාවH අතර සහ y*ඝ උØ<[ í[හානයක පwPÅ[බයH 'ය හැM ] 'ශාල පõමාණයක 

“BÖñ[” වලට සහභා∫3වය ගැන හැÛමH ය$න අතර ෙදí©යාවM$ ප<ෙවg$ BC බවH ෙප® යa. ෙ[ 

හැÛ[ සමඟ සා[පwදාaක ෙලB$ එකඟ ෙවg$ බා2ර කරදර වලට හ< ෙනාñ Bµෙ[ ආශාවද එක@ ñ Pã∏. 
ඒ MB3 ෙනාකර BCෙe න[ එ2 y අෙයH සංෙශ#ධනවාäෙයH හැCයට සැලෙකන කාලයM. ෙ[ BයX සාධක 

Qවභාවෙය$ම මග පාදන ල_ෙ_ 'Fලවය තව3 Öරට ෙගන යෑමටa. ÿලාර[භෙe Bටම පරQපර 'ෙර#ü 

ත3වය$ පැහැä,ව ෙපෙන$නට Pã∏: අෙග#Q@ 18 වැUදා මාඕ 'B$ UෙTදනය කරන ලද “අෙයH 'Fලව 

M≥ම සෑම 'ටම Uවැරäa,” යන සරල සට$ පාඨය හැම තැU$ම ඇ<∏. ෙකෙQ ෙහ# ෙ[ සට$ පාඨෙය$ 
මාHQවාදෙe “දහසH >zෙව3” සාරාංශ කරන ලදැa අභ!පගමනය ෙකෙරන ලä. ඒ කාලෙe y ම, ජනා£පPෙN 

සහ ඔáෙN ජන>wය ‘uඩා ර@ ෙපාත’ වැU කෘP වෙh සැබෑ ෙපෟරැෂ ඇද2, ක},වාදයH හට ගැUණ. ඒ 

Bය}ලටම උ©$ පැවPෙe 'Fලවෙe ෙයෙද$නට අaPයH ඇ3ෙ3 කාටදැa Mයා3 සහ එය ෙකාතැන y B_ධ 
'ය S@දැa Mයා3 ±රණය කරන ආ†°වa. “වම” යන වCනා ෙ}බලයට <Ö<ක[ ලැ— සං'ධාන ෙව$නට ර@ 

 Ibid., p. 210.176

 Quoted in Thurston, “Urban Violence.”177

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

 Belden, China Shakes the World, p. 228.179

 Becker, Hungry Ghosts, p. 218; Wu, Laogai, p. 46.180
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5රකරැව$ අතර උගk තරඟයH ඇPñම පwPඵලය ]ෙeය. BයX සං'ධාන පහරට 5áණ ෙදනවා යැa Mයැෙවන 
ලද Jව3, ,$ ÅයාTෙN පාලනය යටෙ3 ] Sද හ5දාව ර@ 5රකරැව$ව ආරHෂා කළහ, ඔJනට 1966 BBරෙe 

y 5X fනය Ωරාම ෙනාgෙ} පwවාහන පහ<ක[ සහ ඔJ$ෙN වැඩ කටS@ වලට ÿ,ක QථානයH ලැÅණ. ෙමය 

සාධාර˛ය කර$නට “අ3දැ–[ áවමාරැ” යැa Mයන ලද ෙමෙහS[, එන[ එ2 ඉහළම ස@ට වන සභාපP මාඕ 
5ණ ගැBය හැM තරැ පෙÄ අවQථාවH දHවන ල_දා Jවද, MBදා ඔJ$ෙN ග[මාන ව,$ බැහැර ෙනාíය 

තරැණ අයට බමන ගPය ඇP කරන සංචාරක ගම$ හැෙර$නට ෙවන3 ෙදයH ෙනාලැÅණ. එවැU ර^Qñ[ වල 

y ෙක}ල$ ෙවP$ කƒX වැí≥ම සහ අPශය ආෙTගœÜ හැB≥[ අUවා*ෙය$ අඩං⁄ ]හ. තදබදය @ළ y 

සමහර Ω_ගලය$ පෑ∫ gය íයහ.  181

 “අ>ට කරැණාව$ත බව එපා; අ>ට ඕනෑ S_ධයa,” යැa අෙග#Q@ 18 වැUදා මාඕ UෙTදනය කෙrය. ර@ 

5රකාõයH ] ෙසා$ Å$Å$ (Song Binbin) (“කරැණාව$ත  ෙසා$” ය$න ඇයෙN  නෙ[ අ*ථයa) හUකට 

ඇයෙN නම ෙසා$ ෙය#J (Song Yaowu) (“S_ධය ඕනෑ ] ෙසා$”) යැa ෙවනQ කරග3තාය.  අෙග#Q@ අග y 182

ෙපා,Q කාඩ* ර^Qñමක y �යැ$N M$ෙN කවෙe ] නව ආරHෂක ඇමP ] H… 4B (Xie Fuzhi) සභාවට 
ෙමෙQ Mයා BCෙeය: 

අ>ට අUH හැෙම#ම වෙN හැBෙර$න බැහැ සහ සාමානm ෙපා,Q >zෙව3 අDගමනය කර$න බැහැ. 
අU3 අයට පහර Ö$න Uසා ඔබ ජනතාව අ3 අඩං⁄වට ග3තා න[ ඔබට වැරäලා: මරා දැ∞[ කළ 

ර@ 5රකරැව$ට ද‚ව[ කළ S@ද? ජනතාව මැõලා න[, ඉP$ එෙහන[ ඔJ$ මැõලා ය$න මෙN 

මතයa; ඒ ගැන අ>ට කර$න MB ෙදයH නැහැ, සහ ඒක අෙF ගැටXව ෙනෙමa. ෙපාÖ ජනතාව ඝාතන 

වල ෙයෙදනවා යන අදහQ ගැන මම ස@ටH දHව$ෙ$ නැහැ, ඒ3 ෙපාÖ ජනතාව නරක අය ගැන 
_ෙTෂ කරනවා න[ අ>ට ඒ අයව නව3ව$න බැහැ, ඉP$ අ> ඒ අයව නව3ව$න වෑය[ ෙනාකර 

BC5. ජනතාවෙN ෙපාÜBය ර@ හ5දාව >nපB$ BCය S@a. අ> ඔJ$ සමඟ 2තවාyව BCය S@a 

සහ ඔJනට ෙතාර@රැ ලබාäය S@a, 'ෙVෂෙය$ම ව*∫කරණ [කX] පහ ස[බ$ධෙය$.  183

 එයාකාරෙය$ 5} අව£ෙe y ගැnම සාෙFHෂ ෙලB$ අවදාන[ ෙනාමැPව පැවPණ: පරQපර 'ෙර#ü ර^, 

ව,$ ෙøරා ගැෙනන පHෂය හ5ෙT, මාඕෙN U*ල»ජ හැB≥ෙම$ ග}ගැ , ඔJ$ Ön ෙ_ව} ෙහළා දM$නට 

Åෙය$, BයX පා*ශවය$ට පහ<ෙව$ එකඟ ෙව$නට හැMයාව ලැãෙ$ '_ව@$ සහ ඔJ$ හා ස[බ$ධ 
BයX ෙ_—ෙපා3, Wත‘, >ඟ$ මැCෙය$ තැDණ භා†ඩ, ΩQතකාල, ෙකෟ@කාගාර, සහ Qමාරක—යන Bය}ලම 

පහ< ඉලHක ñමa. 

 '_ව3 'ෙර#ධය fන ෙකාgSUQh පHෂෙe y*ඝ කාÜන ස[පwදායM. මාඕ එ2 සැලMය S@ උදාහරණයM. 

හැම තැනම BCන ර@ 5රකරැව$ 'B$ ඔáෙN සට$ පාඨය නැවත නැවත3 Mයන ලදහ: “ධනපP පංPය හම 
ෙවa; '_ව@$ යD හෙ[ වැෙඩන මa} ෙවP. හම gය íයාම තව Öරට3 මa} පවP$ෙ$ නැහැ.”  184

Uලධා≥$ට “'_ව3” යන වචනය “ගඳ ගහන” යන 'ෙVෂණ පදය ෙනාමැPව උ´චාරණය කළ ෙනාහැM 'ය. 

ඌරැ ෙකාnවM$ එzයට පැg∏ ප< ෙසෙරFΩවH >õBÖ කළ ෙඡා$ පැQuවා, ෙවත 5රකරැෙවH වරH ෙමෙQ 
–ෙTය: “ඔෙø ෙමාළය ඊට වඩා අ>õBÖa, එය ඊට3 වැ©ෙය$ ගඳ ගහනව3 එHක! වහාම ඕක නව3ව$න. 

ඕක ã*èවා  හැäයාවH. ඒ ෙවDවට ඔෙø ඔX >õBÖ කරග$න!”  සංQකෘPක 'Fලවය පට$ ගU_y BයX 185

පාසැ} දරැව$ට සහ B<$ට මාඕ ෙවP$ ඉගැ$ñම ගැන ] uඩා ෙවXමH සපයන ලä, එ2 ඔá ධානm ව*ග 
පහH හƒනාග$නට ෙනාද$නා BයX ⁄රැවරැ$, “ඔJ$ තව වැ©ෙය$ ඉෙගන ගU_y තව වැ©ෙය$ ෙම#ඩ 

ෙවනවා,” යැa Mයg$ ෙහළා දැ–ය. අධmයන කාලය$ ෙකC M≥ම සහ තරඟ 'භාග ව,$ 'Vව'දmාලය$ට 

ෙත#රා ගැ®ම ÿෙල#3පාටනය කර දැ∞ම ඔá >wය කරන ලä: 'Vව'දmාලය$ යD 'ෙVෂඥය$ ෙනාව ර@ 

 Ling, Reg Guard, pp. 174-183; Zhai, Red Flower, pp. 84-90. මාඕ ස∞පෙය$ දැ–ම ෙබාෙහ# 'ට කළM≥මH ඇP කෙrය: “ඔá මම 181

2@වාට වඩා වයසකa, ඔáෙN ෙකා†ඩය බාෙගකට වැ©ෙය$ <Öa. ඔáෙN 5áණ වයසක gUෙසuෙN වැUa, එය äz<ෙ$ නැහැ 
එෙQ 'ය S@ ෙලB$. ඔáෙN හැB≥ම ඉතා ෙසg$ B_ධ ]වා. ඔá හõයට W3ත 'Hෙôපෙය$ S@ වයසක >õgෙයH වෙN”; Zhai, p. 
87.

 Thurston, “Urban Violence,” p. 149.182

 Yan and Gao, Turbulent Decade, p. 76.183

 Nien, Life and Death, p. 69.184

 Pasqualini, Prisoner of Mao, p. 184.185

500



5රකරැව$ ΩáØව සඳහා පවP$නM, ඒ Uසා ඒවා ර@ 5රකරැව$ ෙලB$ උපäන ඕනෑම ෙකෙනuට 'වෘත 
'ය S@a.  186

 ඒ ෙව_y ෙබාෙහ# Öරට Qවයං-'ෙTචන වලට 5áණ y BCන ලද '_ව@$ට පwPෙර#ධයH දHව$නට 

එතර[ උවමනාවH ෙනාñය. '2X සහගත වQත‘ ව,$ S@ වෙය#වෘ_ධ ෙ}ඛකය$ව 'ඩාෙව$ ඇද වැෙටන 
ෙතH පාර ෙදපැ3ෙ3 BCන තරැණ අයෙN අපවාද වලට සහ පහර y[ වලට ලH කරg$ ñä @ළ ඇ'_දවන 

ලä. M2ප ෙදෙනH එෙQ gය íයහ. අෙග#Q@ෙT y ෙVòôඨ ෙල# œ (Lao She) සහ සැFතැ[බ* මා සෙe y 

බ}සැH (Balzac) සහ මැලා*ෙ[ (Mallarmé) රචකය$ෙN කෘP පõව*තනය කරන ලද ¿ ෙලa (Fu Lei) ඇ@X 

තව3 සමහර අය Bයä'නසා ග3හ. ෙට$N ෙට# (Teng To) ව මරා දමන ලä; ] හා$ (Wu Han), චාඕ Ë-, 
(Chao Shu-li), සහ Õ W$N (Liu Ching) Bරෙගදර @ළ y gය íයහ; පා M$ (Pa Kin) වසර ගණනාවH Uවාස 

අඩQBෙe BCෙeය. ©$ ,$N (Ding Ling) 'B$ වසර ගණනාවH PQෙQ කළ අධmයන කටS@ අ}ලා 'නාශ 

කර දමන ලä.  ෙ[ 'Fලñය ඝාතකය$ @ළ ] පරŸඩක සහ අ$තගා∞ හැäයාව$ හäB 'නාශයH ඇP 187

කරg$ PÅණ; 4�ය$ (Fujian) 2 >2C HÁයාෙම$ 'Vව'දmාලෙe “සමහර ⁄රැවරැ$ තව Öරට3 'ෙTචනය 

සහ Uර$තර පහර y[ ඉවසා දරාගත ෙනාහැMව ෙබාෙහ# Öරටකට අප ඉäõෙeම ෙර#∫ ñ gය íයහ. එෙQම 

ජෙ$ල ව,$ එzයට පැන Bයä'නසා ග3 අතෙලාQස ගැන සහ අෙF උØ ව@ර උ}පතට පැ®ම Uසා තැ[Æ 
gය íය gUසා ගැන කණගාnවH නැ3තා ෙQ ම, මට ඔJ$ ගැන ද කණගාnවH ෙනාñය.”  BයX ⁄රැවරැ$ 188

ෙග$ දහෙය$ එකH පමණ ඉව3 කර දැgණ, තව3 ෙබාෙහාම ෙදෙනH මහ3 ෙලB$ ත*ජන ග*ජන වලට 

ලH ]හ. 

 ර@ හ5දාව එනෙතH නගරවා $ බලා BCෙe අෙයH uණාnවH පා3ෙවන ෙතH බලා BCන ෙලසMU, 
අෙග#Q@ 18 වැUදා ,$ ÅයාT 'B$ äය3 කළ “පරණ තාෙ} ෙ_ව} හතර” —පරණ අදහQ, පරණ සංQකෘPය, 

පරණ චාõත‘, සහ පරණ හැäයාව$—වලට එෙර2 ෙමෙහSම කාලෙe y 'ෙVෂෙය$ම එෙQ 'ය. ප$ස} වලට 

ඇ@} 'ය ෙනාහැM වන ෙQ බාධක දමා PÅණ (මහ3 සංඛmාවකට දරැØ ෙලස හාU B_ධ ñම3 සහ 'නාශ ñ 
Pãණ3, ෙබාෙහ# 'ට ද‚වමH ෙලස gසän යැa Mයා ΩXQසා මරා දැ∞ම3 (autos-da-fé) B_ධ 'ය), වCනා 

වQ@ සඟවා තැÅණ, Å@ B@ව[ අාරHෂා කරග$නට ඒවාට උ©$ <Ö áØ ගා PÅණ, ෙපා3 සඟවා තැÅණ. 

මාඕෙN භා*යාව 'B$ ඉ}ලා P— පõä සමකාÜන ෙ3මාව$ යටෙ3 'Fලñය ඔෙපරා ද*ශන වලට ඉඩ yම 

සඳහා ෙබa�ං ඔෙපරා 2 BයX ෙTäකා ප<Å[ U*මාණ සහ නාටm ඇƒ[ ΩXQසා දමන ලද අතර Ωරා දශකයH  
@ළ y අවසර ෙදන ලද සංQකෘPක ෛශ,ය$ සඳහා පමණH ඉඩ ලැÅණ. ඌරැ ෙකාn හද$නට ගෙඩා} ඉව3 

කර ග$නා ලද බැ'$ fන මහා පwාකාරෙe බාගයH 'නාශ ñ íෙeය. ෙබa�ං 2 රාජ–ය මා,ගාව (Imperial 
Palace) Ë එ$ලාa 'B$ තාFපයM$ අ*ධ ෙලB$ ආවරණය කරෙගන ඔáෙN හ5දා භටය$ එ2 ආරHෂාවට 

දමා Pã∏.  ''ධ ආගgක ක†ඩාය[ වලට බලපෑ[ එ}ල ]හ: Jටාa ක$ද (Wutai Mountain) නමැP ෙබෟ_ධ 189

ආශòමෙe පැ'_ද$ව එa$ ෙනරපා හැර Pã∏, එ2 Ωරාතන ,යMයැ', ΩXQසා දමන ලä, එ2 ප$ස} හැෙට$ 

M2පයHම බාෙගට 'නාශ කරන ලä; HÁ$�යැ$N (Xinjian) 2 ñග* (Uigurs) බැPම@$ෙN ෙක#රා$ ΩXQසා 

දමන ලä; fන අJරැÖ උ3සවය සැම≥ම තහන[ ෙකõණ. fනෙe y*ඝ ඉPහාසයH පැවෙතන 'ෙ_ˇකය$ ගැන 
ÅයH දැHñම අ$තයකට ෙගන යD ලැÆය. සමහර ∆සාන ‡g @ළ ] “අ£රාජm” ෙසෙහා$ ෙකා}ලාකන ලä,  190

BයX MçQPයාU ඇද2, සහ වතාව3 ෙබාෙහ# Öරට තහන[ කරන ලä, ෂැ$හa ෙT}ෙ} සටහ$ව Pã ඉං∫kB 

ෙහ# පwංශ ˇලා ෙ}ඛන කnගා දමන ලä. භා†ඩ කැඳñ[ කරන ෙQවෙe Uයැ˝ BC ර@ 5රකරැෙවuට ෙක#> 
ෙක#FපයH ෙදන ලද අවQථාවක y, ඉං∫kB ජාPකෙයH සමඟ 'වාහ ñ BC ®$ ෙච$N ෙවP$ 5රකරැවා 

ෙමෙQ 'ම ය: “ඇa ඔබ 'ෙ_œය පානයH ෙබා$ෙන? ඇa ඔබ 'ෙ_œය ආහාර ක$ෙන? ඇa ඔබ ළඟ ෙ[ තර[ 

'ෙ_œය ෙපා3 Pෙය$න? ඇa ඔබ ඔය තර[ 'ෙ_œය ෙවලා ඉ$ෙන?”  ර@ 5රකරැව$ තම$ව ඉතාම3 191

වැදග3 අය යැa සලකන ලä. ඒ Uසා ඔJ$ flස$, uරැ}ල$, සහ ම} වැU “'Fලñය ජවය නාQP කරන” 

 Zhai, Red Flower, p. 62.186

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

Turbulent Decade, p. 79.

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

 Yan and Gao, Turbulent Decade, p. 70.189

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

 Nien, Life and Death, p. 76.191
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ෙ_ව} තහන[ M≥ම ෙහාඳ අදහසH යැa B"හ. ර@ මා*ග සංඥා සලuණ යD “ය$න” යැa ෙවනQ කර$නට 
ග3 ®Pමය උ3සාහය නව3ව$නට අගමැPවරයාට මැäහ3 ෙව$නට B_ධ 'ය. äග නැ3න[ äzෙසන ෙකා†ඩා 

ඇP අය අá Jව ෙහා3 ඔJ$ව තhට ගාන, පමණට වැ© තදට හැඳ BCන ක,ස[ ඉරා දමන, සප3@ ව,$ 

උස අ© ගලවා දමන, උ} සප3@ කපා ඇර දමන, සහ කඩ වල න[ ෙවනQ කර$නට බලා3මක කරන 
ක†ඩාය[ ෂැ$හa වැU 'ශාල නගරවල BCයහ, “නැෙගන2ර ර@ ෙවa,” නg$ Bය ගණනක කඩසාFΩ 

පැවPණ, ඒ Bය}ෙ}ම නායකයාෙN එකම ෙලB$ ] ඡායාරෑප >≥ Pã∏, ඒ Uසා නගරවා $ට තම$ ය$ෙ$ 

ෙකාෙÄදැa Mයා ෙසායා ගැ®මට ෙනාහැM ] අවQථා හටගP.  ඒ ®P අDගමනය ෙනාකරන අයට 'නාශ M≥ම 192

පTකාර යැa සැෙලකන ලද මාඕෙN >$"රයH ලැã∏. ර@ 5රකරැව$ පාෙ* යන අයව නව3වා ඔJ$ෙN 
>wයතම මාඕෙN ආද*ශ පාඨය හඬ නඟා Mය$නට යැa අණ කළහ.   193

ෙබාෙහ# ජනතාවH තම$ෙN ෙගව} ව,$ එzයට යෑමට Åය ]හ. 

 g,යන ගණනක “කX” පJ} වලට 5áණ ෙද$නට B_ධ ] Öôකරතම අවQථාව$ ]ෙe ර@ හ5දාව$ 
භා†ඩ කැඳñ[ කර_yය. මවාග3 අපරාධ සඳහා සාHÁ ෙහායg$ පළා3 අ£කා≥$ ෙවDෙව$, ඔJ$ෙN 

සං'ධානය ෙවDෙව$, සහ ඔJ$ ෙවDෙව$ ර$ සහ õy ෙහායg$ ඔJ$ අපචා≥ ෙ_පල හාUෙe ෙයÖනහ. 

5රකරැව$ ෙගව} මහ3 ගණනාවකට කඩාපැන බ° ෙහාරක[ කරg$ ඒවා 'නාශ කළහ. U$දා අපහාස සහ 
පහර y[ Bය}ල Mçයාව,ෙe ෙකාටසH ]හ. පwPෙර#ධයH දHවන MBෙවH ෙව3 න[ ඔJනට දැ© ෙQ ද‚ව[ 

කළහ. “වQ@” ඇP තැ$ ෙහz M≥ම පwPHෙôපය ෙහ# අපwසාදය දැHñම ෙහ# සම´ච} M≥ම යන වරදකට පහර 

y[ ව,$ පwPචාර y ෙබාෙහ# 'ට එය මරණෙය$ අවස$ 'ය, නැ3න[ අ°ම වශෙය$ ෙ_පල 5XමU$ම 'නාශ 

කර දැ∞ම B_ධ 'ය.  5රකරැව$ අතර ද මරණ අ}පයH B_ධ ]හ. ''ධ ක†ඩාය[ ව,$, ඒ U$දාවට 194

ප3ñම වළHවා ග$නටa, M2ප වතාවH ජනතාව “බල$නට” පැg∏යහ, පJලට ìව3ව$නට හැMයාව 

ලැෙබන පõä ඉPõ ñ ඇP බ°5hn අ}පය ෙබාෙහ# 'ට අවසානයට එන අය 'B$ ර^ෙගන යන ලä. එවැU 

ත3වය$ වල y ෙබාෙහ# මරණ B_ධ ]ෙe Bයä'නසා ගැ®[ හැCයටa. ෙබාෙහ# ඝාතන Bයä'නසා ගැ®[ 
ෙලB$ දHවන ලද Uසා ඒ3 ඒ මරණ ගැන සංඛmාවH දHව$නට අපහ<a.   

 ද3ත M2පයH ඒ3 ෙසායා ගැ®මට හැM ñ Pෙø. ෙබa�ං 2 ර@ ·ෂණය ෙÄ@ෙව$ දළ වශෙය$ මරණ 

1,700 H, Uවාස 33,600 කට කඩා පැ®ම, සහ නගරෙය$ “කX” යැa සැලෙකන ලද ව*∫කරණයට අය3 ] 
84,000 ක >õසH පළවා හැ≥ම B_ධ 'ය.  ෂැ$හa වල y වාසQථාන 150,000 H ඔJ$ යටතට ගැUණ, ර$ 195

ෙටා$ 32 H අ}ලා ගැUණ. áෙබa පwා$තෙe ]හා$ නැමP මහා කා*gක නගරෙe ඉඩ[ 21,000 කට කඩා 

පUන ලä, 32 ක >õසකට gය යන ෙතH පහර ෙදන ලä, සහ Bයä'නසා ගැ®[ 62 H 'ය.  සමහර 196

අවQථාවල y සැබෑ Åයuරැ අපරාධ B_ධ ]හ. නගරෙe දuØ ෙපෙදෙQ >2C ඩැHB$ (Daxing) äQP‘Hකෙe 
äන පහH ඇ@ළත y “කX” යැa ව*∫කරණය ] පJ} 325 H ඝාතනය කරන ලä—වයසකම තැනැ3තා අ∆ 

'යැP ] අතර ළාබලතම තැනැ3තා උපත ලබා දවQ PQ අටH 'ය. ෙපUB,$ වලට අසා3gක පwPචාරයH 

දැHñම Uසා gය යන ලද ෙර#íෙයuෙN ෛවදmවරයාව “ර@ අෙයH ඝාතනය කළ බැ'$” Mයා මරා දැgණ.  197

ආ†° පõපාලනය @ළ “'ම*ශන” පව3වන ල_ෙ_ ර@ 5රකරැව$ ෙම$ හැඳ BC ෙපා,Q Uලධා≥$ 'BU. ඒවා 

දැවැ$ත සහ සමහර අවQථා වල y සාහBක ]හ: ආරHෂක අමාතmාංශය É_ධකරණය @ළ y 1,200 H මරා 

දැgණ; ,S ශඕM ගැන පැවැ3] 'ම*ශනෙe y 22,000 ක >õසH පwVන කරන ලද අතර ඔJ$ෙග$ 
ෙබාෙහාමයH Bරබාරයට ප3'ය; මධmම කgnෙT සාමා�කය$ෙග$ Bයයට 60 H (ඔJ$ හ5 ]ෙe 

කලා@රMU) සහ BයX පළා3 සභා පHෂ ෙ}ක[වරැ$ෙග$ Bයයට 75 H ෙනරපා හැර ෙබාෙහ# 'ට අ3 

අඩං⁄වට ද ගැUණ. 5X වශෙය$ ගණ$ බල_y, සංQකෘPක 'Fලවය Sගෙe y, කාඩ* g,යන 18 $ g,යන 3 

H සහ 4 H අතර සංඛmාවH Bරගත කරන ලä, එෙQම PLA  @ළ ර@ 5රකරැව$ තහනමH P— න53 

 Ibid., p. 56.192

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

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

 Ibid., p. 100.195

 Wang, Failure of Charisma, p. 72.196

 Yan and Gao, Turbulent Decade, p. 77.197
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ෙසා}දාÖව$ 400,000 H ද Bරගත කරන ලä.  '_ව@$ අතර ⁄රැවරැ $ 142,000 H, 'දmාඥය$ සහ 198

තාHෂණෙTy$ 53,000 H, ෛවදm ⁄රැවරැ$ 500 H, සහ කලාකරැව$ සහ ෙ}ඛකය$ 2,600 H ®Pමය ද‚ව[ 

සඳහා ඉäõප3 කරන ලද අතර ඔJ$ෙග$ බáතරයH එHෙක# මරා දැgණ නැ3න[ ඔJ$ Bයä'නසා ග3හ.  199

'_ව@$ ෙබාෙහාමයH වාසය කරන ලද ෂැ$හa වල y 1978 y දHවන ලද Uල ඇQතෙ[$@වට අDව 
සංQකෘPක 'Fලවෙe පwPඵලයH හැCයට පwච†ඩ මරණ ව,$ 10,000 ක >õසH gය යන ලදහ.  200

 1966 සහ 1967 y සමාජෙe ෙවන3 Qතරය$2 සාෙFHෂ ෙලB$ gත‘පාHÁකය$ ඉතා අ}පයH BCන ලද 

ෙ[ තරැණ ර@ 5රකරැව$ට ෙබa�ං 2 'ශාල ෙTäකා @ළ y පHෂ නායකය$ට පහර yම සහ 'ෙTචනය 

M≥ම, ෂැ$හa නගරා£පPවරයා සහ Cයැ$�$ පHෂ නායකයා ස[බ$ධෙය$ B_ධ Jවා ෙQ සමහර 'ට 
ඔJ$ව මරණය ෙතH ශා≥õක වධ2ංසා M≥ම පවා, ෙකාතර[ පහ< ]වා යැa දැa ΩÖම සහගත ෙT. ෂැ$හa 

2 නගරා£පPවරයා MBවH පාෙප#´චාරණය කරනවාට වඩා මරණය සැපa Mය_y කැ©´ච ñä වාහන ට÷H 

රථයක ෙදාඹකරයට බැඳ තබා gය යන ෙතH දැ© ෙQ පහර ෙදන ල_ෙ_ය.  එකම පැහැä, M≥ම හැCයට 201

ඉäõප3 කළ හැM ෙව$ෙ$ සභාපP මාඕ, එන[ රාජm යා$ත‘ණය “'Fලවකරැව$ට” සහාය Ö$නා Mයාa. 1966 

§, 26 වැUදා BයX _ñPය පාසැ} සහ ඉහළ අධmාපන ආයතන මාස හයකට වසා දමා, එන[ g,යන 50 ක 

පාසැ} දරැව$ව බලා3මකව ෙයාදවා ගැ®මට ග$නා ලද ±රණය වැU ±රණ වලට සහාය Ö$ බවa (ප<ව එය 
අෙහ#B කරන ලä). කර$නට MBවH ෙනාමැPව, කැමP ෙදයH කර$නට Uදහස ලැෙබ_y, ඝාතන පවා (මරණ 

ප<ව 'Qතර කරන ල_ෙ_ “හäB අන@රැ” Mයාa), Uල මාධm ව,$ ෙනානැව± äõ ග$වg$ පැවPය y ෙ[ 

පාසැ} දරැව$ ෙම}ල කර$නට MBවH ෙනා'ය. 

 ඔJ$ෙN 5}ම වා*íක සÿලඝාතනය HÁයාෙම$ (Xiamen) 2 ඉහළ ෙපෙr _ñPය පාසැලක y B_ධ 'ය: 

දහව} ෙදාළහ ෙව_y…5áෙ_ නාලා අ> Cක ෙදෙනH ආපá එ_y, අ>ට පාසැ} ෙNhnව ෙවත ළංෙව_y 

අෙඳ#නා සහ කෑ ගැ [ අහ$නට ලැãණ. සමහර සගය$ අප ඉäõයට Öවෙගන ආවා, “අරගලය පට$ 

ෙගන! අරගලය පට$ ෙගන!” යැa කෑ ගසg$.  

මම ඇ@ළට Öවෙගන íයා. –çඩා >hටUය සහ තව3 අෑතට ය_y, අ&3 තhn හතරක පංP 

ෙගාඩනැÂ}ලH ඉäõපට, මම දැHක 40 H 50 H 'තර ⁄රැවරැ$ව ෙFz ගහලා Pයනව, ඔJ$ෙN ඔX 

සහ 5áØ ව,$ කX ±$ත ෙපෙරනවා ඒ Mය$ෙන දැ$ ඔJ$ සැබැ'$ම “කX ක},ය” ෙවලා. 
ඔJ$ෙN ෙබ}ෙල එ}ෙලන ෙප#Qට* ව,$ Mයැෙව$ෙන “පwPගා∞ ශාQ±‘ය අහවලා,” “ÌÁත ක}, 

නායකයා අහවලා,” “පංP හ@රා අහවලා,” “ධනවාy පාෙ* යන අහවලා,”: ඒ BයX සට$ පාඨ Ωව3ප3 

ව,$ ග$නා ලද ඒවා. ඒ හැම ෙප#Qටරයකම ර@ uරැසයH Pøබ, ඒෙක$ හැම ⁄රැවරෙයHම හõයට 

මරණය Uයgත ෙව´ච BරකරැෙවH වෙN ෙපDණ. ඔJ$ Bය}ල$ම අර වෙNම ෙ_ව} ,යැ'ලා Pãණ 
ෙම#ඩ ෙතාF> දාෙගන 2Cය, MzC ෙකා<, සප3@ උQසෙගන සහ Öá', >ස දමන ඒවා ඔJ$ෙN >ටට 

බැඳලා Pãණ. 

ඔJ$ෙN ෙබ}ෙල$ එ}ලා Pãණ බා}ä වල ග} Ωරවලා Pãණ. මම 5} ⁄රැ@මාව දැHක: ඔáෙN 
ෙබ}ෙල එ}ලා Pãණ බා}äය ෙකා´චර බරද MTෙවා3 මම දැHකා එයාෙග ෙබ}ල කැ>ලා එයා 

වැෙට$න වෙN ඇ'_ද බව. හැෙම#ෙNම පාවහ$ ගලවලා Pøෙබ, කැ©´ච ගංටාර නැ3න[ සාQපා$ 

වලට ගහg$ ඔJ$ >hටUය වෙh ඇ'_දා ෙමෙQ කෑ ගසා Mයg$: “මම කX ක},ෙe අහවලා.” 
අවසානෙe y ඔJ$ Bය}ල$ම දණ ගැහැTවා, හƒ$¥රැ ප3@ කළා, සහ මාඕ ෙවP$ “ඔJ$ෙN 

අපරාධ වලට සමාව ෙද$න,” Mයල යාFΩ Jණා. 

ෙ[ B_£ය දැකලා මම ග}ගැ2ලා BCය, කරMයා ග$න බැõව යනව වෙN මට දැDණ. ගෑØ ළමa –ප 

ෙදෙනH Hලා$ත ෙවලා වැnණ. 

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

 Yan and Gao, Turbulent Decade, p. 212; එතර[ 'VවාසයH තබාගත ෙනාහැM ෙ[ ද3ත 1981 ‘හතරෙදනාෙN ක},ෙe’ න°ව 199

සඳහා ෙයාදා ගැUණ ලද ද3ත ෙවP.

 Nien, Life and Death, p. 443.200

 Roux, La Chine populaire, 2: 50.201
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පහර yම සහ වධ2ංසාව äí$ äගටම B_ධ Jණා. මම ඒ වෙN වධ2ංසා ෙවන කවදාව3 දැකලා නැහැ: 
අ∆W සහ uරැg∏ය$ අDභව කරg$, 'Ö, සැර වලට ලH කරg$, ñÖරැ කn මත දණ ගහ$නට 

B_ධ ෙවg$, අ3 සහ පය ව,$ “⁄ව$ යානාවH වෙN” එ}ලා තබg$, යනාäයට ඔJ$ව ප5Øවන 

ලä. 

වහාම 5⁄රැ අතට ෙගන වධ2ංසා ප5Øවන ල_ෙ_ පාසැෙ} හaරංකාරය$ය, පHෂ කාඩ*වරැ$ෙN සහ 

Sද හ5දා Uලධා≥$ෙN දරැව$ ෙලB$ ඔJ$ “ර@” යන ව*∫කරණ පහට ඇ@ළ3 ]ව$ය, එයට 

ක[කරැව$ෙN, පහළ මැද පංPෙe ග[බද වැBය$ෙN සහ 'Fලñය මෘතñරය$ෙN දරැව$ද ඇ@ළ3 

]හ…අˇôට සහ uõරැ ] ඔJ$, ඔJ$ෙN ෙදමT>ය$ෙN ත3වය$ ෙප$D[ කරg$ අUu3 B<$ 
සමඟ දබරයට íය අයa. ඔJ$ පාසැ} කටS@ සඳහා Ö*වල ] අතර පාසැෙල$ ෙනරප$නට Uයgතව 

BC අයa, ඒ Uසා ඔJ$ ⁄රැවරැ$ව DරැQසන ලද අයa. 

ෙ[ අDබල ෙදන B<$ ෙවP$ මහ3 ෙQ ෛධ*යම3 ] ෙස< B<$ ද “ඔJ$ට පහර ෙද$න!” යැa 
Mයg$ ⁄රැවරැ$ ෙවත පැන ඔJ$ෙN gC ෙමාළවා ග3 අ3 ව,$ සහ පාද ව,$ පහර ෙද$නට ]හ. 

පැ3තM$ BC අයට gC ෙමාළවා ග3 අ3 ව,$ සහ මහා හ5$ ඔJනට සහාය ෙද$නට බලා3මක 

කරන ලä. 

ෙම2 අ53තH ]ෙe නැත. තරැණ B<$ සාමානmෙය$ සාමකා∞ සහ යහප3 හැäයාෙව$ S@ ] අයa, 

ඒ3 පළ5 >යවර ග3 ප<ව, Bය}ල$ම අDගමනය කර$නට පට$ ග3හ… 

එදා මට දැDණ දැ©ම ෙTදනාව න[ මෙN වඩා3ම ෙගෟරව®ය සහ අාදර˛ය ⁄රැවරයා ] ෙච$ u-

ෙටÄ (Chen Ku-teh) මරා දැ∞මa. 

ෙච$ ⁄රැවරයා, හැට 'යැP සහ අ£ රැ£ර Ÿඩනෙය$ ෙපෙළන ල_දා, 11:30 ට එzයට ඇද දමා, පැය 

ෙදකකට වැ© කාලයH í[හාන අTෙT තබන ල_ෙ_ය, ඊට ප<ව ගංටාරයH ගසg$ ෙප#QටරයH 

එ}ලාෙගන ඇ'_දවන ල_ෙ_ය. අන@රැව ඔáව පංP ෙගාඩනැÂ}ෙ} ෙදවැU තhnවට ඇදෙගන íෙe 
5X ගමන @ළ y ම gC ෙමාළවා ග3 අ3 ව,$ සහ ෙකා< ව,$ පහර ෙදgU. ෙදවැU තhnෙT y 

ඔáට පහර Ö$ සමහර අය පංPයකට Öව íෙe ඔáට තව Öරට3 පහර yම >∏ස උණ බට ෙපා& 

අර$ එ$නටa. “ඔබ ෙ[ක කර$න අවශm නැහැ. ෙ[ක පමණට වඩා වැ©a!” Mයg$ මම ඔJ$ව 
නැවැ3@ෙවg. 

ඔáට M2ප වතාවH B2<$ නැP ] න53 ඒ හැම වතාවක y ම  තල ව@ර ඔáෙN 5áණට දමg$ 

නැවත3 >ය' ත3වයට ෙගනන ලä. ඔáට Bරැර ෙසාලව$නට ෙහ# අපහ< 'ය. කn සහ ñÖරැ කn 

ව,$ ඔáෙN පාද කැŸ Pã∏. ඒ3 ඔáෙN QŸw@ව කැ∂ ෙනාPã∏. “ඇa ඔබ මාව මර$ෙ$ නැ3ෙ3? 
මාව මර$න!” යැa ඔá කෑ ගැ ය. ෙමය තව3 පැය හයH Ωරා, ඔáෙN මළ 5ත‘ා පාලනය අ2g ෙවන 

ෙතHම පැවPණ. ඔJ$ ඔáෙN ⁄ද මා*ගයට ෙක#nවH ඇ@} කර$නට වෑය[ කළහ. ඔá අවස$ 

වතාවට B2 නැPව ඇද වැnෙ$ය. ඔJ$ ඔá ෙවත  තල ව@ර ව3 කළහ—ඒ3 ඒ ෙව_y පwමාද ñ 
වැ©a. ෙමාෙහාතකට g®මරැව$ ග} ගැ<ණහ, ඔJ$ gUෙහuට පහර y මරා දැÿ පwථම අවQථාව එය 

'ය හැMa, එෙQම අ> ෙබාෙහ# ෙදෙනH එවැU B_£යH අ3දැM පwථම අවQථාව ද එය ]ෙeය. >õස 

Öව$නට පට$ ග3හ, එෙකuට ප<ව එෙකH බැí$…ඔJ$ ඔáව >hටUය හරහා ⁄රැවරැ$ >$N-
ෙපා$N –çඩා කළ Ü ම°වකට ඇදෙගන íයහ. එ2 y ඔJ$ ඔáව MzC –çඩා පැÖරH මත දමා පාසැෙ} 

ෛවදmවරයාව කැඳවන ලä. 

“ෙහා¬$ ප≥Hෂා කර බල$න ඔá gය íෙe අ£ රැ£ර Ÿඩනය Uසා ද Mයල. ඔබට ඔá ෙවDෙව$ 

MBවH Mය$නට ඉඩH නැහැ.” 

ෛවදmවරයා ඔáව ප≥Hෂා කර බලා වධ2ංසාව Uසා gය íෙe යැa පwකාශ කෙrය. එතැන BC සමහර 

ෙදෙනH ෛවදmවරයාව අ}ලාෙගන ඔáට පහර ෙද$නට ද පට$ ග3හ. 

“ඔáෙN නාQ Ω° ව,$ම ඇa ඔබ3 áQම ග$ෙන? ඔබට ඕන ද ඔá වෙN ෙව$න?” 
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අවසානෙe y ෛවදmවරයා මරණ සහPකෙe ෙමෙQ ,ñය “අ£ රැ£ර Ÿඩනය හäBෙe හට ගැ®ම Uසා 
මරණය B_ධ 'ය.”  202

IJලවකරැවC සහ ඔmCෙo Xවාfයා 

 ඉතා y*ඝ කාලයH Ωරා බට2ර මහ3 ඇ}ෙම$ අ}ලාෙගන BC Ωරාවෘ3තයH ]ෙeය: එන[ ර@ 

5රකරැව$ යD 1968 පwංශ 'Fලවකරැව$ට වඩා ය$ත[ අ$තගා∞ ]වා gෙසක ඊට වැ© යමH ෙනා] අය 

Mයාa.  'හතරෙදනාෙN ක},ය’ කඩා වැµෙම$ ප<ව, එවැ Uම සතmෙය$ ඉතාම3 ඈතක ] Ωරවෘ3තයH 203

fනෙe පට$ ගැUණ: එන[ ර@ 5රකරැව$ යD ෙ_ශපාලUක අවQථාවාy$ M2ප ෙදෙනuෙN පw´ඡ$න 
ෆැÁQhවාy$ Mයාa. යථා*ථය ඒ3 මහ3 ෙQ ෙවනQ ]වM: “කැර,කරැව$” තම$ ෙවන3 MBÖ පwජාත$ත‘වාy 

ෙහ# ,බෙhõයාD පරමාද*ශයM$ ඉƒ} ෙනාවන ලද ෙහාඳ මාඕවාy ෙකාgSUQhකරැව$ යැa සැල¥හ. එෙQම 

ෙබාෙහ# Öරට ඔJ$ එෙQ ]හ. පwජාත$ත‘වාy මධmQථවාදයH ෙනාපැවP Uසා, ස[fl*ණ ප*ෙeෂණ වසර 
ෙදකකට අ° කාලයක y 5XමU$ම Uමා ]ෙeය. ඒ3 ඒ කාලය @ළ y, සැබෑ “ෙකාgSUQh පHෂය” එ2 

අභm$තර @ළ ] ෙබy[ ව,$ අපwා∏කව BCය y ඔJ$ සාÿ2කව Uෙය#ජනය කෙr ෙකාgSUQh පHෂෙe 

අ5@ 'ක}පයM. ඔJ$ මාඕ ෙවDෙව$ ඔJ$ෙN ì'ත Ωද කර$නට ∆දානg$ BCයහ. ඔJ$ ,$ ÅයාT සහ 
�යැ$N M$ෙN ෙN සංQකෘPක 'Fලñය ක†ඩායම සමඟ ෙපෟ_ග,ක සහ පරමාද*œ දැ© සබඳතා ව,$ S@ 

]ව3, ඔJ$ සැබැ'$ම 'ක}පයH ]ෙe මාඕට 'රැ_ධව BC නගර සභා සහ පwාෙ_œය අ£කා≥$ට එෙර2ව 

පමණM. ෙබa�ං 2 මා,ගාව ඇ@ළත ] බල අරගලයට ද ඔJ$ අPෙ*ක හ5දාවH ]හ. ෙ[ g,යන දස 

ගණනක තරැණ >õසකෙN UමH ෙනාමැP ජවය ස[fl*ණෙය$ම වාෙN 'නාශකා≥ ]හ. ඔJ$ බලය ලැ— 
තන@රැ වල ඉතාම3 ෙකC කාලයH BCය ද MBවH සාHෂා3 කර ෙනාග3හ. ය[ වැදග3 ආකාරයM$ ඒ වන 

'ට3 පැවP ආඥාදායක ව1හය ෙවනQ කර$නට ඔJ$ අසම3 ]හ. ර@ 5රකරැව$ ෙබාෙහ# 'ට ෙබාරැවට 

ෙප$D[ කෙr ඔJ$ තම$ව 1871 පwංශ ෙකාgSන සමා�කය$ ෙලB$ හැඩගසා ගැ®මට අර5Ø කරන බවM. 
න53 ඔJ$ සං'ධානය කළ මැPවරණ MB අවQථාවක 'වෘත ෙහ# UදහQ ]ෙe නැත. තම$ 'B$ම ප3 

කරග$නා ලද uඩා ක†ඩාය[ 'B$ BයX ±රණ ග$නා ලද අතර ය[ ෙවනසH ]ෙe න[ එය වmාපාරෙe 

ඇ@ළත සහ ඔJ$ෙN පාලනය යටෙ3 පැවP පõපාලන ව1හය @ළ පැවP අරගල වල සරල පwPඵල ]හ.  204

'C$ 'ට uඩා ඒ–ය Ω_ගල ජයගkහණය$ PÅණ, එෙQම ක[හ}වල ෙQවකය$ෙN සමාජමය උ_යාචනය$ 

M2පයH äනා ගැUණ; න53 ෙ[ ජයගkහණ Uසා 1968 y යz3 අUH පැ3තට යාම වැ©ෙය$ Öôකර කරන 

ල_ෙ_ය.  205

 ර@ 5රකරැව$ ෙකාgSUQh වmාපාරයට ස[බ$ධ ]ෙe ''ධාකාර ෙලසMU. 1966 §U සහ §, මාස වල 
y ,S ශඕMෙN ක†ඩායම 'B$ පw5ඛ ෙපෙr අධmාපන ආයතන වලට MçයාœÜ පාHÁකය$ව යවන ලä. 

ඔJ$ෙN සහාෙය$ ''ධ පwාෙ_œය ක†ඩාය[  පwථම ර@ 5රකරැව$ෙN ක†ඩාය[ වලට ගාමක බලය සපයන 

ලද අතර මහාචා*යවරැ$ සඳහා පwථම “කX ⁄හා” >2nවන ලä. අෙග#Q@ 5ල y ඔJ$ෙN ෙQවය Uල වශෙය$ 
ඉව3 කරD ලැãව3, මධmම කgnව @ළ මාඕෙN 'ෙVෂ කා*ය බලකාෙe ෙකාටසH හැCයට ''ධ පõQථා®ය 

සං'ධාන @ළ y*ඝ  කාÜන බලපෑමH කරන ලä.  ෙකෙQ Jව3 අධmාපන ප_ධ Pය @ළ ⁄රැවරැ$ සහ 206

කාඩ*වරැ$ට එෙර2ව පwච†ඩ3වයට නැවත කçමව3 ෙලB$ >' මට පwධාන ෙÄ@ව ]ෙe ඔJ$ය. එෙQම 
ඔJ$ ‘පරණ තාෙ} ෙ_ව} හතර’ ට එෙර2 වmාපාරයට මඟ පාදන ලä. පõQථා®ය අ£කා≥$ 'B$ සහය ෙදD 

ලැ—වද ඒ වmාපාරය බáතර ෙලB$ ෙපාÜBෙe වැඩH ]ෙeය, ෙපාÜBය 'B$ අවශm BයX ෙතාර@රැ සපයD 

ලැÆය, එෙQම සාHÁ එක@ කරන ලä, සහ ෙ_පල පවරා ග$නා ලä. වසර ෙදාළහකට කz$ පwච†ඩ ත3වය$ 

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

1972), pp. 18-21.

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

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

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

Charisma, p. 89.

 Ling, Red Guard, pp. 260-262.205

 See in particular Ling, Red Guard.206
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යටෙ3 අ}ලා ගැDØ ඇයෙN >ඟ$ මැC භා†ඩ එක@ෙව$ 'ශාල පwමාණයH 1978 y යz ෙසායා ග$නට සම3 
ñෙම$ ®$ ෙච$N ΩÖමයට සහ අPශෙය$ ස@ටට ප3 ]වාය. ඒ කාලෙe y කz$ ෙමෙහS[ වලට සහභා∫ ] 

අය, එෙQම මැද තන@රැ ෙහාබවන ලද කාඩ* M2ප ෙදෙනH ද, සැබැ'$ම ෙමෙහS[ අධmHෂණය කළ අයව 

ආරHෂා කර$නට Å}ලට y Pã∏. 

 ක[හ} @ළට වmාපාරය ෙගන යෑම3, ඒ සමÂ$ තම ගkහණෙය$—BයX ෙ_ශපාලන හ@ර$ @ර$ කර 

දැ∞ම—යන මාඕ ෙN ඉලHකය í,˜ යනවා යැa හැÛ යාම Uසා කැර,කරැව$ සහ නගර සභා නැ3න[ පළා3 

සභා අ£කා≥$ අතර ඇP ගැn[ තව3 ±වÔ ]හ. මහා ෙපළපා, පව3ව$නට පõQථා®ය අ£කා≥$ ෙහා¬$ දැන 

BCයහ, ඒවා මාඕවාy මතයට ස∞ප කැර,කරැව$ පැවැ3] ෙපළපා, ව,$ ෙව$කර හƒනා ගැ®ම අපහ< ]හ. 
අෙනH අතට කැර,කරැව$ පõQථා® වශෙය$ වැ©ෙය$ Qවාüන ñ BCයහ. කැ$N ෙෂ$N 'B$ රහසm ඒ3 

වැදග3 ‡gකාවක Uයැෙළන ලද ‘සංQකෘPක 'Fලñය ක†ඩායම’ ප3ව BC “<ප*-මධmම කgnව” සමඟ 

ඔJ$ෙN '5HPය සඳහා ෙපළ ගැ  BCයහ. 'ෙVෂ ක†ඩාය[ ෙබa�ං සමඟ ස∞ප සබඳතා පැවැ3]හ (5} 
කාලෙe y ෙ[ ක†ඩාය[ ෙබාෙහ# 'ට අගනගරෙe B<$ ෙවP$ හැy Pã∏), එa$ උපෙදQ සහ අපෙ}ඛන 

සැපෙයන ලä (මධmම කgnෙT සාමා�කය$ @ෙන$ ෙදකක න[ ද ඇ@ළ3ව), පwPඵල සහ සාHÁ ලැෙබන ෙතH 

බලා BCයහ, සහ PLA ට ෙවP$ ගැල'ය හැM මැ�H ප,හH වැU ෙලස ] වCනා “ෙහාඳ ෙ}බ}” ව,$ gත‘ 
පාHÁකය$ට තෑí කළහ.  ඔJ$ෙN එäõවාy$ තරමටම, ඒ3 ෙවනQ 'äයM$ කැර,කරැව$ ද රාජm 207

යා$ත‘ණය මත පරාය3ත බවM$ BCයහ. BයXම ක†ඩාය[ ම*දනය යන පwVනෙe y එක5@ව BCය අතර 

එය බට2ර 'Fලñය ස[පwදාෙය$ මහ3 ෙලB$ ෙවනQ ] ලHෂණයa. ෙල#ගාa කඳJර 'ෙTචනයට ලH 

Jවෙහා3 (එවැ$නH B_ධ ]ෙe ඉතාම3 කලා@රMU), එය එ'ට ඔJ$ෙN ,2} බව Uසa: උදාහරණයH 
හැCයට, අ&3 මාඕ Bරබ$ධනාගාර 5රකරැව$ ෙකාරත[ මෘග සහ අමාDÁක ]වා දැa ®$ ෙච$N B2 කරa. 

PLA ෙවත 'ෙර#ධය දැH] සහ අ$ත වාම කැර,කරැෙවH ] áවා ,$ෂ[ (Hua Linsham) Bරෙගa ක[හලක 

අ' Uපදවන අංශෙe ෙQවය කෙrය; ඒ3 “ෙම2 අප BC 5X කාලය @ළ y ම, Bරකරැව$ ඔJ$ෙN Bර uC 
වලටම ñ BCයා gෙසක ඔJ$ සමඟ MBÖ ආශòයH ෙනාකළහ.”  ඔJ$ෙN ම*ද®ය අ' අතෙ* පwධාන අ'යH 208

හැCයට පැහැර ෙගන යෑම භා'තා කළ ර@ 5රකරැව$ට ඔJ$ෙNම ] ස[බ$ධතා ප_ධPයH සෑම පාසැලකම, 

සෑම ආ†°ෙT කා*යාලයH @ළම සහ සෑම ක[හලH @ළම 'ය. ෙමම “ගා}” ෙනාෙහා3 “පwෙTශ 
ශාලා” (වැ©ෙය$ කැමP වෙකçාHPය ]ෙe “ˇෂm මධmQථාන” ය$නa) @ළ ජනතාව රඳවා තබා, ඉතා දැ© 

උවමනාවM$ සහ පõක}පනෙය$ S@ව පwVන කර, UමH ෙනාමැP වධ2ංසා වලට ප3 කරන ලä. ,$N (Ling) 
'B$ ඔáෙN පාසැෙ} ] එක ෙනාUල “මෙන#'දmා3මක අධmයන ක†ඩායමH” B2 කරa: “ක†ඩාය[ ර^Qñ[ 

වල y අ> වධ2ංසා ගැන සඳහ$ M≥ෙම$ වැළ– BCෙය5, ඒ3 අ> වධ2ංසාව කලාවH හැCයට සැලuෙව5…
අෙF අධmයනය පwමාණව3 නැතැa යැa පවා අ> B@ෙව5…අ>ට අ3හදා බැÜමට ෙනාහැM ] කçම ෙබාෙහාමයH 

Pã∏.”  හ$NË (Hangzhou) 2 එක “ර^©ක}” gÜ…යාවක වැ©ෙය$ම BCෙe ඔJ$වද වධ2ංසාවට ලHෙවන 209

ලද “කX” අයa. ඕනෑම අවQථාවක y එ2 “'ම*ශන මධmQථාන” @ෙ$ සාමානmයH හැCයට 1,000 ක >õසH 
BCයහ. ෙව$N ෙස$ෙහ (Weng Senhe) නැමP ඔJ$ෙN නායකයාට පõභව M≥ම ගැන ඔJ$ 'B@$ ෙදෙනuට 

ද‚ව[ කරන ලä; එතැන ෙQවකය$ට ෙනාgෙ} ආහාර සමÂ$ වැඩ කරන ලද හැම äනයH සඳහාම දවQ 

@නH Uවා° ලැÅණ.  2ටΩ ර@ 5රකරැව$ ෙදන ලද පwකාශ Bය}ෙ}ම ම*දන >zෙව3 ගැන 'Qතර පwධාන 210

QථානයH ගUa. Åමට වැෙටන ෙතH පහර ෙදන ලද හ@ර$ ගැන, පwද*ශනය කරg$ වෙh යවන ලද අය ගැන, 

පා´චලයට ලH කරන ලද අය ගැන, සහ සමහර 'ට මරා දමන අය ගැන3, MBÖ පැ3තM$ 'රැ_ධ3වයH 

ෙනාලැÆ BÖ කළ හැC ගැන ගණනය කළ ෙනාහැM තර[ කත$දර රාˇයH ඇත. සංQකෘPක 'Fලවය Sගය 

යD කz$ ර^ඳJ[ කළ අය යz3 Bරගත කරන ලද කාලයM$ ද සලuØ ]වM. කz$ ඉව3 කළ “දHÁණාංශ” 
යන ෙ}බලය නැවත ෙයාදා ගUg$, එෙQම කçමව3 ෙලB$ 'ෙ_ˇකය$ව ෙහ# 'ෙ_ශය$2 ìව3 ] fන 

ජනතාව අ3 අඩං⁄වට ගUg$ එය B_ධ 'ය. එන[ gය íය >ෙයuෙN ද‚ව[ කාලෙe ඉPõ ෙකාටස 

ෙගව$නට äය∏යෙN වග–ම වැU ෙලසM$ අ&3 U$දාව$ ද පැවPණ.  B'} පõපාලනය ෙබෙහ# ෙසa$ 211
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අලාභ '$ඳහ, ඒ3 ෙල#ගාa 2 එතර[ පා° BÖ ෙනාñය. සමහර 'ට ෙ[ පර[පරාව කැර,කරැව$ට වඩා 
2රෙගදර Uලධා≥$ ]වා 'ය හැMa.  212

 අa©යෙලා�මය දෘVC ෙක#ණයM$ බල_y, අ&3 නmාය වැ© Öරට පැහැä, M≥ම ගැන සැලM,ම3 ] 

áනා$ 2 ෙෂ$N],ය$ (Shengwulian) ක†ඩායම වැU ර^©ක} කැ ර, ක†ඩාය[ පවා ඉතා දැ© ෙලසM$ 
 gත ] මාඕවාy ආකෘPය අDව කටS@ M≥ෙම$ කැ∂ යාමට අසම3 ]හ.  මාඕෙN W$තනය සැම 'ටම 213

ෙබෙහ'$ අපැහැä, ] අතර ඔáෙN වචන එMෙනකට පරQප* ] Uසා ඒවාෙය$ ඕනෑම ෙදයH අදහQ 

කර$නට හැMයාව Pã∏: ෙකා$ස*ෙTCT අය සහ කැර,කරැව$ යන ෙදෙකාhඨාශයම ඒ ආද*ශ පාඨ තම 

පැ3ත සඳහා—සමහර 'ට එකම ආද*ශ පාඨය, ෙවන3 'äයකට අ*ථ දHවg$ ෙයාදාෙගන Pã∏.  214

සංQකෘPක 'Fලවය පැවP කාලෙe fනය නැමP අරැම ΩÖම Qථානෙe එMෙනකාට සහාය y ගැ®ම ගැන 

මාඕෙN වද$ උΩටා දHව$නට ෙසාරකෙ[ ෙයÖන යාචකෙයHට හැMයාව PÅණ, “වැඩකරන පංPය සෑම 

'ෙටකම නායක3වය පා'´W කළ S@a,”  Mයg$ ගෙඩා} ෙසාරක[ කළ පාතාල ආ*≠කෙe ෙQවකෙයuට 215

BයX සදාචාරා3මක කරැØ පwPHෙôප කර$නට හැMයාව PÅණ. න53 එක දැ©, පwධාන අදහසH සැම 'ටම 

පැවPෙeය: පංP අරගලෙe ර^©ක} Qවභාවය සහ එ2 ෙ_ශපාලන බලපෑ[ සමඟ පwච†ඩ3වය flජ®ය M≥ම.  216

Uවැරä පHෂ මතය අDගමනය කරන ජනතාවට ඕනෑම ෙදයH කර$නට අවසර ලැÅණ. කැර,කරැව$ට පවා 
Uල ෙපwාපගැ$ඩා ව,$ තම$ව ÖරQතර කරග$නට ඉඩකඩH ෙනාñය; ඔJ$ෙN ,යැ', ඉතා ස∞ප ෙලB$ 

පHෂෙe Uල භාෂාව සමඟ අDකරණය ]ෙeය. මහජනතාවට පමණH ෙනාව තම$ෙNම පHෂ සෙහ#දරය$ට3 

ඔJ$ අÿ,ක ෙබාරැ Mæහ.  217

 1950 ගණ$ වල U*මාණය කරන ලද uල කçමයට කැමැ3තH යz Qථා>ත ñම සමහර 'ට සංQකෘPක 
'Fලවෙe වඩා3ම අDෙTද®ය ඵල'පාකය 'ය හැMa. Bය}ල සැබැ'$ම ෙවනQ 'äයකට äග හැෙර$නට ඉඩ 

Pã∏. ගමන ෙTගව3 M≥ම සඳහා, 'සංQකෘPක 'Fලñය ක†ඩායම' 'B$ ඒ සං'ධානෙe ෙදාරව} “කX” 

අයට 'වෘත කර Pãණ අතර ඔJ$ හUකට එයට එක@ ]හ. කැ$ට$ (Canton) 2 පාසැ}ව ල fනෙe 
'_ව@$ෙN දරැව$ෙග$ Bයයට 45 H ඉෙගDම ලබg$ BC ෙහa$, සමාDපාPක ෙනාවන සංඛmාවH දuෙණ$ 

එක@ ]හ. දuෙ† ෙලාu නගර වල y ෙකා$ස*ෙTCT අයෙග$ හැෙදන ෙQවකය$ යැa Uල වශෙය$ 

හැ¬$ෙවන කාඩ*වරැ$ෙN දරැව$ Bයයට 82 H ]හ. ෙකා$ස*ෙTCT අය ඔJ$ෙN අපwසාදය “කX” ෙවතට 
ෙයා5 කරg$ BCය y, හƒනා ගැෙනන MBÖ ත3වයH ෙනාමැP ෙQවකය$ ෙවP$ ලැෙබන සහාෙය$ උන$Ö ] 

කැර,කරැව$ ෙ_ශපාලන කාඩ*වරැ$ෙN Qවභා'ක හ@ර$ ]හ. එන53, සමාජ ෙ_ශපාලන ෙබy[ @ර$ M≥ම 

කැර,කරැව$ෙN වැඩ සටහ$ වලට අaP ] බැ'$ (ඔJ$ෙN පහ3 සමාජ ත3වෙe කැළෙල$ ගැලෙව$නට 

හැMයාව ෙපාෙරා$Ö ] අංගයH Uසා), ඔJ$ ෙකා$ස*ෙTCT සහ “කX” යන ෙදෙකාhඨාශයටම එෙර2 ම*දන 
ෙමෙහS[ äය3 කෙr එa$ ඔJ$ෙNම ඥා±$ට පහර ෙනාවැෙ_' යැa අෙFHෂා කරgU. තව3 නරක අතට 

ෙÄ@ ]වH න[, කාඩ*වරැ$ෙN දරැව$ සහ ෙසා}දාÖව$ ෙවP$ බáතරය හැෙදන ලද ෙබa�ං ර@ 

5රකරැව$ 'B$ ඉäõප3 කරන ලද පංP උරැමෙe නව මPය ඔJ$ 'B$ >zගැ®මa.  

උදාහරණයH හැCයට අflරැ පාගම$ සඳහා ] BංÖවH මÂ$ ෙ[ මPය පැහැä, ෙකõණ: 

>යා U*·ත න[, එ'ට Ωතා ñරෙයH ෙවa. 

>යා පwPගාgෙයH න[, එ'ට Ωතා අපwස$න Ω_ගලෙයH ෙවa. 

 “B<$ ෙමෙQ Mය$නට áරැ ñ BCයහ: ‘අ> මහජන ආරHෂාව සඳහා ] මධmම ÅSෙර#ෙT පාලනය අතට ග3තාම, අ>ට කැමP 212

ෙකෙනHව අ>ට අ3 අඩං⁄වට ග$න ΩXව$’”; Ling, Red Guard, p. 252.

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

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

 මාඕ Bය W$තනය පැහැä, කර$නට MBවH ෙනාකෙrය, එය කෙr න[ අරගලෙe පැ3තH ගැ®ම B_ධ ෙවa; ඔá MBදා 214

සංQකෘPක 'Fලවය ගැන එකම ෙ_ශනයH ෙහ# පැවැ3]ෙe නැත.

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

 “අ> ෙදෙදනාට ෙපාÖ ]ව න[ අෙF ගැටX පwච†ඩ3වය 'B$ 'සඳා' යන 'Vවාසයa: ෙපwාපගැ$ඩා ෙවDවට බලා3මක බව 216

ආෙ_ශ කර PÅණ”; Ling, Red Guard, p. 193.

 See, for example, Hua, Année rouges, p. 328.217
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ඔබ 'FලවකරැෙවH න[, ඉäõයට පා තබා අ>ට එක@ ෙව$න. 

ඔබ එෙහම ෙනාව$ෙ$ න[, පලය$ අහකට! 

… 

පලය$ අහකට! 

අ> ඔෙø ර^Mයාෙව$ ඔබව ප$නා දම$ෙන5! 

මරප$! මරප$! මරප$!  218

 “ඉහළ තැනක උප$” Ω_ගලෙයH ෙමෙQ –ෙTය: “අ> ‘ඉපÖෙ$’ ර@ පාC$! ර@ ගPය ආෙT අෙF මවෙN 

Bරැෙර$. ඉP$ මම ඔබට ඉතා පැහැä,ව Mයg: ඔබ කX පාC$ උපත ලබා ඇත! ඒ ගැන ඔබට කර$නට 

ඇ3ෙ3 uමHද?”  ව*∫කරණය$ ර^©ක} M≥ම 'නාශකා≥ ]ෙeය. පõභවය$ ∆දාන[ කරෙගන සහ ෙබ}h 219

පCය අතැPව සa ෙස$áවා (Zhai Zhenhua) ඔáෙN පංPෙe BC “කX” බාගයට ඔJ$ෙN ස[fl*ණ කාලය මාඕ 

අධmයන ෙවDෙව$ ෙයාදව$නට යැa බලා3මක කෙrය: “ඔJ$ට ඔJ$ව ගලවා ග$නට න[, ඔJ$ ඔJ$ෙN 

අපwස$න පJ} ස[භවය ගැන ලැ»ජා ñමට පළ5ෙව$ම ඉෙගන ගත S@a, එෙQම ඔJ$ෙN ෙදමT>ය$ට 

_ෙTෂ කර$නට.”  ඒ Uසාම ඔJ$ ර@ 5රකරැව$ හා එක@ñමට MBÖ ඉඩකඩH PÅය S@a යන ගැටXවH 220

ෙනාñය. ෙබa�ං Ö[õය Qථානෙe 5ර සංචාරෙe ෙයÖD ර@ 5රකරැව$ වැරä ස[භවයM$ S@ ] ඕනෑම ර@ 

5රකරැෙවHට පහර y ෙගදර යවන ලä. >Cසර පළා3වල ජනතාව වැ© ඉවසා දරාගත හැMයාෙව$ S@ ]හ, 

එ2 y සමහර අවQථාවල y වගMව S@ තන@රැ ඉBÕ “කX” අය BCයහ. න53 හැම 'ටම වාBය íෙe “ඉහළ 
තැනක උප$” අයටa. “ඊõයH” යැa හැ¬$] පාසැ} දැõයH ස[බ$ධෙය$ ෙමයාකර B_£යH ගැන ,$N B2 

කරa:  “පwධාන <Ö<කමH ] ඊõෙN පංP ප<Åම ඉතා <Ö< ]වM: ඇය ෙ[ස$ බාQ ෙකෙනuෙN පJලM$ 

පැවත එන අතර පර[පරා @නH PQෙQ තම පJෙ} Uවහ$ වලට වහලH Pãෙ† නැතැa Mයා Uතර 
Ωරසාර[ ෙදාඩන ලä.”  ඕනෑම වචන හරඹයක y පංP කා’ එක තරඟයට ඉäõප3 කරන ලද අතර එය හැම 221

'ටම ජයගkහණය කෙrය. ඉතාම3 සට$කා∞ කැර,කරැෙවH ] áවා ,$ෂ[ (Hua Linsham) වරH තරමH 

ෙකා$ස*ෙවCT ර@ 5රකරැව$ >õසH ෙවP$ Ö[õයM$ එzයට දමD ලැÆය: “මට අද3 දැෙනන ෙ_ තමa මම 

එතැන Bµම ඔJ$ට ෙකාතර[ >zu} සහ MzC ]වාද ය$න…මට හäBෙeම දැDන මම ඉතාම3 අ>wයජනකa 
Mයල.”  ර@ ව*∫කරණ පෙÄ (පHෂ කාඩ*, Sද හ5දා Uලධා≥$, ක[කරැව$, ÖFප3 ග[බද වැBය$, සහ 222

'Fලñය මෘතñරය$) ෙදමT>ය$ BC දරැව$ ෙපළපා, වල y සෑම 'ටම නායක3ව ‡gකාවH ග$නා ලදහ.  223

අපා±ඩය 'B$ සමQත සමාජය ෙබදන ලä. 1973 y අස}වැBය$ෙN කgn ර^Qñමක y ®$ චැ$N වැරyමM$ 
U*ධන පංPය සමඟ අ<$ ෙගන PÅණ. “ඒක හõයට ඔJනට 'Ö, සැරයH වැÖන වෙN, මෙN ස∞පෙය$ම BC 

ක[කරැව$ ෙදෙදෙනH වහාම ඔJ$ෙN බංu අර$ මා ෙවP$ ඉව3ව íෙe ඒ ෙසනඟ >රැØ කාමරෙe මාව 

áදකලා කර$නටa.” ඇය එ'ට කා$තාව$ෙN ක†ඩායමකට එක@ ෙව$නට íයාය, “සංQකෘPක 'Fලවෙe y 
සමාජෙය$ >ටමං කරD ලැ—ව$, ෙහළා දMන ලද ධනවාy පංPෙe සහ '_ව@$ ෙවP$ හැෙදන ලද 

සාමා�කය$.”  ෙ[ ෙව$කර තැÆම පනවන ල_ෙ_ ෙපාÜBය ෙහ# ෙකාgSUQh පHෂය 'B$ ෙනාවන බව ඇය 224

පැහැä, කෙrය. 

පා.ශ~ය ෙල�C සටC HÄෙ< �ට කැරÅකරැවC පාගා දැÇම ද>වා 

 Zhai, Red Flower, p. 81.218

 Ibid.219

 Ibid., p. 105.220

 Ling, Red Guard, p. 42.221

 Hua, Années rouges, p. 106.222

 Ibid., p. 108.223

 Nien, Life and Death, p. 363.224
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 බලය >zබඳ පwVනය ඉäõයට එ_y, වmාපරෙe ෙදවැU අäයර 1967 ජනවාõ 5ල y පට$ ගැUණ. 2ටΩ  
,Sවාy (Liuist) නායක3වය සමඟ ගැnෙ[ නැවත ආප< හැ≥මට ෙනාහැM ලHෂmය දHවා පැ gණ ඇP බව 

මාඕවාy ෙH$Ãය දැන BCයහ. ෙබa�ං වල මාඕවාy$ කරMයා ගත ෙනාහැM ත3වයක BCය න53 ෙබාෙහ# 

>Cසර පළා3 ව,$ තවම3 බලව3 gත‘ පාHÁකය$ ගැන 'Vවාසය තබාගත හැMයාෙව$ S@ ]හ. එය 
±රණා3මකව ඉව3 කර$නට න[ කැර,කරැව$ බලය අ}ලා ගත S@ ]හ. තරඟෙe පwධාන QථානයH ග3 

Sද හ5දාව තä$ම මැäහ3ñම පwPHෙôප කළහ. ඔJ$ට අවශm BයX ෙ_ ඉn M≥ම සඳහා ජනා£පPෙN අ&3 

භට ක†ඩාය[ වලට ඉඩකඩ P— බව ෙප® íෙeය. ජනවාõ මාසෙe y ෂැ$හa නගරෙය$ පළ5 සංඥාව Uu3 

'ණ. වහාම BයX නගර සභා සහ පHෂ කgn ෙපරළා දැgණ. 2CහැCෙeම කැර,කරැව$ට පැ3තක Bට සරල 
ෙලB$ 'ෙTචනෙe ෙයyම පමණH කළ ෙනාහැM 'ය, ඔJ$ට ආ†° කරන ක*තවmය බාර ගැ®මට B_ධ ]හ. 

ඉP$ ඒ අDව වmසනය පට$ ගැUණ: එäõවාy කැර,කරැව$ අතර එන[ B<$ හා ක[කරැව$ අතර, y*ඝ 

කාÜන ෙකා$ත‘ා3@ ස@ ක[කරැව$ සහ äනපතා ෙTතන ලැ— ක[කරැව$ අතර යනාy වශෙය$ 
ෙනාස$<$තාවය$ වැ© ෙව$නට පට$ ගP.  ෙ[ ෙනාස$<$තාවය$ ඉතා ඉHම∏$ සමQත නගර ඇ@ළ3 225

ෙවන ෙලB$ පwධාන ගැn[ බවට හැ≥ අන@රැව @වHu සහ >2 ර^ග3 අP$ සට$ කරන ත3වයට දරැØ 

]හ. බලය අ}ලා ග$නට දැ$ ඉතාම3 ළංව BC මාඕවාy නායකය$ හäBෙeම Åයට ප3 ]හ: කා*gක 
Uôපාදනය කඩා වැෙටg$ පැවPණ (ජනවාõෙe y ]හා$ @ළ Bයයට 49 H පහළ වැCණ),  ආ†°ෙT 226

පõපාලනය Åඳ වැCෙම$ පැවPණ, එෙQම කැ∂ íය ක†ඩාය[ බලය අ}ලා ග$නට සම3ව BCයහ. UΩණ 

කාඩ*වරැ ෙනාමැP කෙම$ fනය Ÿඩාවට ප3ව BCෙeය, ඒ Uසා කz$ පහර Ö$ අයවම නැවත3 Qථා>ත 

කරනවා හැෙර$නට ෙවන3 'ක}පයH කැර,කරැව$ට ෙනාñය. ක[හ} @ළ Uôපාදය යz Qථා>ත කළ S@ ] 
අතර අධmාපන ආයතන äන UයමයH ෙනාමැPව වසා දමා තැÅය ෙනාහැM ]හ. ඉP$ ජනවාõ මාසෙe 

අවසානෙe y නායක3වය 'B$ ±රණ ෙදකH ග$නා ලä: 'Fලñය කgn ව,$ සැකෙසන සහ “@$ෙදෙනH 

ෙවP$ එකH” යන B_ධා$තය අDව එන[ කැර,කරැව$, 2ටΩ කාඩ*වරැ$, සහ PLA ඒකාබ_ධයM$ S@ව 
අ&3 බල ව1හයH සැක ම; සහ ර@ 5රකරැව$ව ෙහg2ට >ට3ñම පැ3තට ත}& කර$නට (නැ3න[ ආපá 

පංP කාමර වලට), අවශm Jවෙහා3 මාඕෙN අUH අ'ය ෙයාදා ගැ®ම, එන[ මාස හයH PQෙQ ∆දාන[ 

 රැෙව$ BC Sද හ5දාව ෙයාදා ගැ®මa. 

 ෙH$Ãයට ස∞ප ෙකාතර[ ද ය$න එ2 y කැර,කරැව$ට MBÖ ආරHෂාවH ලබා ෙනාÖU. එෙQම 

සංQකෘPක 'Fලවෙe තව3 'Vමය ජනක B_ü$ ගණනාවH එ$නට PÅණ. අෙFw} මාසය ෙව_y යථා 

ත3වයට ආපá යෑම ෙකාතර[ ∆Hෂම ෙලB$ B_ධ ]වා දැa Mයෙතා3 මාඕ ඒ ගැන B3 කරදරෙය$ ප<ñය. 

ජනවාõෙe y ත}& කර දමන ලද ජනතාව සහ ෙකා$ස*ෙවCT අය සෑම තැනකම තම 2Q යz ඔසවg$ 
BCයහ. සමහර අවQථා වල y අන@රැදායක 'ය හැM PLA  සමඟ ඒකාබ_ධය$ පවා හදg$ BCයහ. එවැU 

ත3වයH කැර,කරැව$ ප<බැස යg$ BC ]හා$ ව,$ දM$නට ලැã∏. තව3 වමට හUකට හැ≥ම සඳහා 

කාලය එළ◊ PÅණ. CRG Uෙය#�තය$ 'B$ äන ෙදකක කාලයක y ]හා$ හ5දා නායකය$ අ3 අඩං⁄වට 
ගැ®ම Uසා එය යz තහJරැ ]ෙeය. මාඕ ර@ 5රකරැව$ Bය}ල ෙහා¬$ B_ධ ෙව$ෙ$ යැa Bතන ලද හැම 

අවQථාවක y ම äගහැෙරන ලද ෙලB$, පwච†ඩ3වය සහ පා*ශව අතර සට$ äග හැෙරන පැ3තට íෙe 

ආරා�ක ත3වයකට වැෙට$නට ඔ$න ෙම$න යන තර[ ෙලසMU. එ2 y සමහර පැPවල 'Fලñය කJ$B} 
හැyම MBෙQ3ම කළ ෙනාහැM ]හ. එ2 ඵල'පාකයH ෙලB$ සැFතැ[බ* මාසෙe y PLA ෙවතට අ' භා'තයට 
අවසරය ලැÅණ (එෙතH ඔJ$ෙN අ' ගබඩා ඇ@ලට කඩා වැy ඒවා පැහැරෙගන යාම Uක[ බලා BC$නට 

පමණH ඔJනට B_ධ ñ PÅණ). ෙ[ >යවර Uසා කැර,කරැව$ අතර නව උෙදm#ගයH ඇP කෙrය. සමහර 

පැP ව,$ සලක_y 1968 යD 1967 නැවත äග හැ≥මM.  මා*@ මාසෙe y මාඕ නැවත3 B3 කරදරයට ප3 
ෙවg$ තව3, ඒ3 තරමH මධmQථ ෙලසM$ වමට හැõණ. ගැn[ තව3 වැ© ñ තව3 ෙ} හැÜ[ ව,$ S@ ] 

අතර කැර,කරැව$ව §, මාසය ෙව_y ස[fl*ණෙය$ පාගා දම$නට හැM'ණ. 

 මාඕෙN අ'UVWතතාවය$ මත ඔá ෙබෙහ'$ පදන[ ñම Uසා, වෙ[ 'යJ} ද නැ3න[ දuෙ† 'නය 
ද යන uõරැ සහ ගැල'ය ෙනාහැM උභෙත#ෙක#Cයකට මාඕ 5áණ y BCෙeය. අධmHෂකයාෙN ඊ ළඟ >යවර 

ෙතH, එa$ තම$ට වාB ලැෙø' යැa බලාෙපාෙරා3@ෙව$ BයX නXව$ බලා BCයහ. එය අරැම ΩÖම 

 B<$ සහ ක[කරැව$ අතර ÿ,ක ෙවනසH පැවPෙeය: B<$ට අවශm ]ෙe බලයa, අෙනH අතට ක[කරැව$ට අවශm ]ෙe 225

5ද} 'ය; Ling, Red Guard, p. 243.

 Wang, Failure of Charisma, p. 118.226
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ත3වයH 'ය, ජ[ම හ@ර$ Bය}ලම අෙFHෂාව$ තබාග3ෙ3 එකම ìව3වන ෙද'ය$ ෙකෙනH මතa. 
ඉP$, උදාහරණයH හැCයට, බලග@ ෙකා$ස*ෙවCT සං'ධානයH ] ]හා$ 2 'ñරය$ g,යනයකෙN 

ස$ධානය’ 1967 §, මාසෙe දැනග3ෙ3 ඔJ$ෙN පැ3තට වාB ෙවන ෙලB$ කටS@ äග ෙනාහැෙරන බවa, 

ඔJ$ ෙමෙQ පwකාශ කළහ: “අ>ට ඒ3@ íය3 නැත3, MBÖ සැකයH නැPව අ> ෙH$Ãෙය$ එන ±රණ 
අDගමනය කර$න සහ අDWත කරග$න ඕන,” එය වහාම තහන[ ෙකõණ.  මාඕ Mæ දැෙe ±රණා3මක 227

අදහQ දැH'මH MB 'ෙටක B_ධ ෙනා] Uසා, අ£කා≥ බලයM$ S@ ත3වයH ගැන පõක}පනය කළ අය—

පHෂ කgn—ගැන පwාෙය#íකව එතර[ තැ–මH B_ධ ෙනාñය. මාඕ එතර[ අQ≠ර ෙලසM$ BC$ෙ$ය Mයා 

'Vවාස M≥මට ජනතාවට අපහ< ] බැ'$ ෙH$Ãෙe සැබෑ අර5Ø ගැන ද 'HÁFත බවH පැවPණ. 
ෙප$©Sලම ෙකාතර[ Öරට පැ3ෙත$ පැ3තට හැරැණාදැa MTෙවා3 වැ© ක} ෙනාය_y හැෙම#ම ය[ ආකාරයක 

පzගැ®මH ඉ}ලා BCයහ. වmාපාරෙe ජයගkාහකය$ MBÖ ෙමාෙහාතක y පõතmාගœ, ෙලසM$ හැBරැෙ† 

නැත. 

 ෙ[ බා2ර සාධක හැෙර$නට, පwච†ඩ3වය ඉහළ යෑමට වැදග3 ‡gකාවH රඟන ල_ෙ_, 'ෙVෂෙය$ම 

කැර, සං'ධාන ඇ@ළත ] අභm$තර සාධක ෙදකM. MBය[ පwජාත$ත‘වාy ෙලසM$ සමථයකට ප3 ෙනාවන 

ලද uඩා ක†ඩාය[ වල සහ ඒ–ය Ω_ගලය$ෙN අ„ලාෂය$, එන[ අ&3 පõQථා®ය බල සමඟ සබඳතා 
පැවැ3ñෙම$ තම Qථාවර äSØ කරග$නට වෑය[ කළ නරැම “ෙ_ශපාලUක වmවසායකය$” සහ 'ෙVෂෙය$ම 

පwාෙ_œය PLA  ÿලQථාන සමඟ ස∞ප සබඳතා ව*ධනය කර ගැ®ම @z$ Uර$තරෙය$ පHෂ ඇ@ළත නව 

ෙබy[ වලට @° Ö$හ. ෙබාෙහ# ෙදෙනH ‘හතර ෙදනාෙN ක},ය” සමඟ ස∞පතාවය$ හදාෙගන එa$ 

සා*ථකව පwාෙ_œය ආඥාදායකය$ බවට ප3 ]හ. Cෙක$ Cක පා*ශව අතර P— ගැn[ ඒවාෙe ෙ_ශපාලන 
ලHෂණය අ2g කරග3හ. ඒ ෙවDවට ඉහළ තන@රැ Pãණ අය සහ ඒ තන@රැ වලට ප3ව$නට උවමනා ] 

අය අතර යDෙව$ ඍè අරගල බවට ඒවා හැෙරන ලä.  ෙල#ගාa 2 y ෙම$ ෙච#දනා එ}ල කරන ඕනෑම 228

අෙයH Uවැරä ]ෙeය. ම$ද ෙච#දනා Uතරම ආෙT මාඕෙN උΩටන ර^සH සහ flජ®ය ආද*ශ පාඨ සමÂU. 
≥PයH ෙලB$, තම$ Uවැරä යැa Mය$නට වෑය[ කළ අය තව3 වැ© කරදරයට ප3]හ. එකම ගැලñම ]ෙe 

උසQ මhටමM$ එන පwPෙච#දනාවH පම∏. ෙච#දනාව uමH ෙහ# මත පදන[ ñ ද ය$න වැදග3 ]ෙe නැත; 

වැදග3 ]ෙe එය Uවැරä ෙ_ශපාලUක පද වහෙර$ ඉäõප3 කර PÆම පමණM. වාදෙe ත*කනය ෙ[ අDව 
Uර$තරෙය$ම Sද >Cය සහ ෙගාÖරැ ඉලHක සංඛmාව ΩX} කරන ලä.  Bය}ල ෙ_ශපා ලUක ] Uසා, 229

අවසාන 'ම*ශනෙe y, වඩා3ම නරක අපරාü අ„පwාය$වල සාHÁය හැCයට ඉතාම3 uඩාම B_£ය පමණට 

වැ©ෙය$ අ*ථ දHවන ලä. පwPඵලය ශා≥õකව @ර$ M≥ෙම$ සමථයකට ප3 M≥මa. 

 එකH 'B$ අෙනකට ඕපපාPකව ඇy යාම B_ධ Jවද, ෙ[ B_ü$ සÿලඝාතන වලට වඩා B'} S_ධයH 
හැCයට 'Qතර කර$නට ද ΩXව$ 'ය හැMa. එය එ$න එ$නම හැෙම#ම ඇ@ළ3 ෙවන S_ධයH ]ෙeය. 

1966 ෙදසැ[බ* මාසෙe y, ]හා$ 2, කැර,කරැව$ 'B$ ෙකා$ස*ෙවCT සහ කාඩ*වරැ$ 3,100 H Bරගත 

කරන ලä.  කැර,කරැව$ සහ ‘g,යනයක ñරය$’ අතර ගැn[වල පwථම මරණය B_ධ Jෙe  1967 මැa 27 230

වැUදා පමණ y ය. එ2 පwPඵලයH ෙලB$ ÿෙල#පාaක Qථාන වල අ'ග3 අයව රඳවන ලä. කැර,කරැව$ෙN 

ÿලQථානය §U 17 වැUදා අ}ලා ග$නා ලä. මරණ 25 H B_ධ ]හ. §U 30 වැUදා ෙව_y gය íය ෙහ# @වාල 

ලැ— සංඛmාව 158 H ]හ. ඔJ$ෙN පරාජෙය$ ප<ව ෙකා$ස*ෙවCT අය 600 H මරා දමන ලද අතර තව3 
66,000 H ය[ ආකාරයක වධ2ංසා '¬න ලä. 1968 මා*@ මාසෙe වමට හැෙරන ලද ෙමාෙහාෙ3 y, දඩයම 

හäBෙeම ±වÔ ෙකõණ. –çඩාංගණ ඇ@ළත දස දහQ ගණනH රඳවා තැÅණ. කලහකා≥ >õQ 'B$ එ$න 

එ$නම හ<රැව$නට ග3 gÜෂා ක†ඩාය[ ñä @ළ හäB Åය වΩරන ලä. මැa මාසෙe y කැර,කාර පා*ශව 

අතර සටනH නැවත වතාවH B'} S_ධයH පට$ ෙගන ඇතැa Mයන ෙපාÖ 'Vවාසයකට හැ≥ Pã∏. මැa 27 
වැUදා Sද හ5දාෙව$ එක දවසක y අ' 80,000 H ෙහාරක[ ෙකõණ. එය අ&3 වා*තාවH ]ෙeය. රට හැම 

තැන අ' ආSධ සඳහා සැබෑ කXකඩකාරයH 'වෘත ñ Pã∏. ''ධ කැර, පා*ශව සඳහා Sද ටැංM සහ ΩΩරන 

Ãවm Uපදවන ක[හ} පවා ඇර#ණ. §U මැද ෙව_y අහක යන ãලh Uසා gය íය සංඛmාව 57 H ]හ. කඩ 
සාFΩ ෙකා}ලා කන ලä, බැංu ඇ@ලට කඩා පUන ලä, ජනගහනය නගර ව,$ පලා යාමට පට$ ග3හ. ඒ3 

 Ibid., p. 158.227

 Hinton, Shenfan, p. 521.228

 Wang, Failure of Charisma, p. 66.229

 Ibid., p. 94.230
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ෛදවෙය#ගයM$ (deus ex machina) ෙම$, ෙබa�ං Bට ආ එක පwකාශයM$ කැර,කරැව$ යට3ñ ජයගkහණය 

äනාග$නට හැMයාව පෑäණ. §, 22 වැUදා PLA මැäහ3 ]ෙe සහ ඔJ$ බලය ලබාග3ෙ3 එක ෙව© උ†ඩයH 
ෙහ# ප3@ ෙනාකරgU, සැFතැ[බ* ෙව_y පා*ශව '<රැවා හැ≥ම බලා3මක කරන ලä.  සාෙFHෂ ෙලB$ 231

එතර[ කා*∞කරණය ෙනා] ¿�ය$ (Fujian) වැU පwෙ_ශ වල, කැර,කරැව$ සහ ෙකා$ස*ෙවh' අතර ෙබyමට 

වඩා එය නගරය සහ ගම අතර පැවP Ωරාතන ෙබyමH ]ෙeය. HÁයාෙම$ (Xiamen) ව,$ ර@ 5රකරැව$ 
පwාෙ_œය අගDවර ෙවත පැg∏ 'ට ජනතාව “¿. (Fuzhou) අaP ¿. වල Qවෙ_ˇ$ටa!…¿. වල ජනතාව, 

ඔෙø පැර^$න$ අමතක ෙනාකර$න! අ> හැම 'ටම HÁයාෙම$ ජනතාවෙN ජ[ම හ@ර$ ෙව5!”  යනාy 232

වශෙය$ කෑ කෑගසg$ පහර ෙද$නට ]හ. ෂැ$හa වල y එතර[ ඍè ෙලසM$ ෙනා] සැබෑ ගැnම �යැ$N∆ 

(Jiangsu) පwා$තෙe උ@රැ සහ දuØ පwෙ_ශ වල ජනතාව අතර B_ධ ]වM.  ඉතා uඩා පõQථා®ය මhටෙ[ ] 233

‘äග Ö$න’ ගෙ[ පවා, ගෙ[ උ@රැ පැ3ත අ}ලාෙගන BC Õ ෙග#ත‘ය සහ ගෙ[ දuණ පැ3ත පාලනය කළ ෙෂ$ 

ෙග#ත‘ය අතර පැවP පරණ ෙක#$තරය යz ඉQම@ ñම, 'Fලවකා≥ පා*ශවය$ අතර අරගලයH යැa Mයා 

යා$තමට ෙහ# ෙවQවළා දHව$නට එතර[ සම3 ෙනාñය. ඉP$ ෙමය පරණ ෛවරය$ >õමසා ග$නා 
ෙමාෙහාතH බවට ද හැõණ, එයට ජප$ අ£වා  කාලය නැ3න[ 1946 කෘÁ කටS@ පwPසංQකරණ කාලය තර[ 

ඈතකට යන පරණ ෛවරය$ ද ඇ@ළ3 ]හ.  ඈත >Cසර ] ⁄වා$… (Guangxi) පwෙ_ශෙe y, ⁄a,$ (Guilin) 234

ෙවP$ ෙනරපා හැර දැÿ ෙකා$ස*ෙවCT අය ග[බද gÜෂා සමඟ පwගPශÜ ෙලB$ ටJ$ වටකරග$නට සම3 
ñ ජයගkාහකය$ ෙලB$ එzයට පැg∏යහ.  1967 §, සහ අෙග#Q@ෙT y, කැ$ට$ 2, ‘ර@ ෙකා©ය’ සහ 235

‘නැෙගන2ර <ළඟ’ ක†ඩාය[ අතර ] ''ධ පා*ශව @ළ හටග3 S_ධ Uසා 900 H මරණ B_ධ ]හ.  සමහර ගැn[ අතර බර අ' භා'තය ද දM$නට ලැã∏. 236

 එවක වයස අJරැÖ දාහතරH ] ර@ 5රකරැෙවuෙN පහළ පwකාශෙය$ ෙ[ Sගෙe ත3වය$ ෙකාතර[ 

දරැØ ]වාදැa මැනගත හැMa: “අ> තරැණය$ ñ5. අ> අ$තවාy$ ñ5. අ> 2@ෙT මාඕ සැබැ'$ම ෙVòôඨ 
gUෙසH Mයලා, ඔáට පමණH සතmය ගැන දැDම ඇතැa Mයල, ඔá පමණH සතmය යැa Mයල. ඔá Mæ 

හැම ෙදයHම මම 'Vවාස කළා. එෙQම සංQකෘPක 'Fලවයට ෙහාඳ ෙÄ@ Pයනවා Mයල මම 'Vවාස කළා. 

අ> 2@වා අ> 'Fලñයවාy$ Mයල, අ> 'Fලñයවාy$ Uසා අ> මාඕෙN Uෙය#ග >zපැ_දා, අ> 2@වා අ>ට 
සෑම ෙදයHම 'සඳ$න ΩXව$ Mයල, අෙF සමාජෙe Pයන සෑම ගැටXවHම.”  දරැØ [ෙ}චඡ Mçයාව$ හැම 237

අත වැ©ෙය$ පැPර ය$නට පට$ ගP. ඒවා ඊට කz$ වසරට වඩා “සා[පwදාaක” බවM$ S@ ]හ. ගැ$∆ 

(Gansu) 2 ලැ$. (Lanzhou) අසල ඇB$ Ön පහත B_ü$ වා*තා ෙT: “වාහන පනහH 'තර Pෙය$න ඇP…
හැම එකකම ෙ*©ෙeටරය හරහා gUQ BරැරH බැඳලා Pãණ. සමහර ෙලාõ වල එකකට වැ©ෙය$ ගැට ගහලා 

Pãණ. ඒ ඔHෙකාම හරQ අතට äගට දාල, කඹයM$ නැ3න[ වය* එකM$ ගැට ගහල Pãණ…ෙසනඟ එක 

gUෙසHව වට කරෙගන ෙහ, ව,$ සහ මළකඩ කාΩ ක° ව,$ Åමට වැෙටන ෙතH සහ Åම වැCලා ඉ$න 

ෙතHම ඔáට ඇ$න, ෙ} ගලන මQ ෙගාඩH ෙවනක[.”  238

 1968 ෙදවැU බාගෙe y Sද හ5දාව පාලනය යz තහJරැ කරෙගන එ2 ගkහණය දැ© කරග3ෙ3ය. ර@ 

5රකරැව$ '<රැවා හõන ලද අතර ඒ BBරෙe y g,යන ගණනක තරැණ >õසHව (1970 ෙව_y 5X එක@ව 

g,යන 5.4 H 'ය) >Cසරබදට යවන ල_ෙ_ ඔJ$ එ2 äගටම ර^Ù Bµ' යන අෙFHෂාෙවU.  ෙබාෙහ# ෙදෙනH 239

දශකයH ෙහ# ඊට වැ© කාලයH එ2 ර^Ù BCයහ. මාඕෙN මරණයට ෙපර, g,යන 12 H සහ g,යන 20 H 

අතර ජනතාවH, ෂැ$හa නගරෙය$ g,යන 1 ක ජනතාවH ද ඇ@ළ3ව, එන[ නගරෙe ජනගහනෙය$ Bයයට 

18 H Uෙය#ජනය ෙවන පõä, ෙමයාකාර ෙලB$ Öôකර පැPවලට යවන ලä.  ඔJ$ෙN තන@රැ ව,$ ඉව3 240

 Ibid., pp. 143-208.231

 Ling, Red Guard, p. 83.232

 White, Policies of Chaos, p. 325.233

 Hinton, Shenfan, pp. 519 and 527-528.234

 See esp. Hua, Années rouges.235

 Bergère, La République, p. 133.236

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

 Roux, La Chine populaire, 2: 54-55.238

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

 White, Policies of Chaos, p. 294.240
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කරන ලද කාඩ*වරැ g,යන @නH (ෙබාෙහ# 'ට වසර M2පයකට) ‘මැa 7 වැUදා පාසැ}’ වලට යවන ලä, ඒවා 
Bරෙගව} ] අතර නෙම$ පමණH Ωනරැ3ථාපන මධmQථාන ]හ.  දuØ පwෙ_ශය$2 ක[කරැ සහ ෙසා}දාÖ 241

පHෂ 'B$ ''ධ 'Vව'දmාල සහ නගර අාපá තම බලය යටතට ගU_y ෙමය වැ©Ωරම සÿලඝාතන පැවP 

වසර බවට MBÖ සැකයH නැත. ⁄වා$Á (Guangxi) 2 >2C ]. (Wuzhou) 'නාශ ]ෙe බර අ' සහ ෙ$පා[ 
ෙබ#[බ ව,U. අෙග#Q@ 19 වැUදා ⁄a,$ අ}ලා ගැෙන$ෙ$ ෙසා}දාÖව$ 30,000 H සහ අ'ග3 ග[බද 

වැBය$ 'B$ කළ සැබෑ හ5දා ෙමෙහSමM$ ප<වa. එ2 y සංQකෘPක 'Fලවය ගැන >Cසරබද වැBය$ෙN 

අD3<ක බව Mçයාකා≥ 'රැ_ධවාදයකට හරව$නට ෙ_ශපාලUක සහ හ5දාමය ක†ඩාය[ සම3 ]හ. äන 

හයH Ωරා ãරැ@ >C$ කැර,කරැව$ මරා දැgණ. ⁄a,$ 2 සට$ අවස$ ñෙම$ ප<ව එළෙඹන මාසෙe y 
·ෂණය >Cසරබද Ωරා පැPර ය$නට පට$ ග3ෙ3ය, ෙමවර එය එ}ල ]ෙe සදා Å}ලට ෙදන අය ], “කX” 

සහ uෙවාg$ටෑ$N ෙවතa. එය ෙකාතර[ පõfl*ණ ෙලB$ B_ධ ]වාද Mයෙතා3 සමහර පwෙ_ශ තම$ 

“5XමU$ම කX ව*∫කරණ පෙÄ සාමා�කය$ MBෙවH නැP ෙලසM$ UදහQ,”  යැa Ωරසාර[ ෙදාඩවන 242

හැMයාව ලබාග3හ. තම පwා$තෙe ආරHෂාව බාරව BC ෙකාgSUQh පHෂෙe අනාගත සභාපP áවා ⁄ෙෆ$N 

(Hua Guofeng) 'B$ “áනා$ 2 මQ මර$නා” යන 'රැදාව,ය ලබ$ෙ$ ඒ කාලෙe y ය. රෙh දuØ පැ3ත 

වැ©ෙය$ම Ÿඩා '¬ පැ3ත ]ෙeය: ⁄වා$Á 2 100,000 H පමණ, ⁄වා$ෙඩා$N (Guangdong) 2 40,000 H, 
සහ Sනා$ (Yunnan) 2 30,000 H පමණ මරණ B_ධ ]හ.  ර@ 5රකරැව$ දැ© ෙQ කෲර ]හ, ඒ3 දරැØ 243

[ෙ}´ඡ Mçයාව$ වැ©ෙය$ම කෙr ඔJ$ෙN ඝාතකය$ 'BU, එන[ පHෂෙe Uෙය#ග Mçයා3මක කළ 

ෙසා}දාÖව$ සහ gÜෂා 'BU. 

2ටΩ ර@ 5රකරැෙවH ] áවා ,$ෂ$ (Hua Linshan) ⁄a,$ 2 පzගැ®[ ෙමෙQ 'Qතර කරa: 

අ&යම උදා] වහාම ෙසා}දාÖව$ 'B$ Uවාස Ÿරා ෙසායg$ ජනතාව අ3 අඩං⁄වට ග3හ. ඒ 

අවQථාෙT y ඔJ$ ෙමගාෙෆ#$ ව,$ උපෙදQ කෑ ගැ∆හ. BරෙගයH අ}ලා ගැ®ම, බැංuවකට කඩා 

පැ®ම, ඕනෑම හ5දා Qථානයකට පහර yම, ආරHෂක ෙQවාවල ඕනෑම ෙQවා Qථානයකට 
බලහ3කාරෙය$ ඇ@}ñම, Ö[õයට කඩා පැ®ම, සහ අ'ග3 අරගලයකට සහභා∫3වය, යනාy 

වශෙය$ ඔJ$ අපරාධ දහයක ලැaQ@වH හදා PÅණ. ෙ[ අපරාධ කළා යැa සැක ෙකෙරන ඕනෑම 

අෙයHව අ3 අඩං⁄වට ෙගන, “U*ධන පංPෙe ආඥාදායක3වය” යටෙ3 SHPෙය$ ÖH '$ෙÒය. මම 
ඉHම∏$ ගණ$ හදා බල_y මම ඒ අපරාධ ව,$ අ°ම වශෙය$ හයකට ෙහ# වැරäකරැ බව 

දැනග3ෙතg. ඒ3 මම ඒ Bය}ල කර Pãෙ† “'Fලවෙe යහපත උෙදසා” 'ය. මම ඒ MBවM$ 

ෙපෟ_ග,ක වාBයH ෙහ# ලාබයH අ3 කරෙගන ෙනාPã∏. 'Fලවෙe ෙකාටQ කාරෙයH ෙව$නට මට 

උවමනා ෙනා]වා න[, මම ඒ අපරාධ Mçයා MBවH ෙනාකර$නට Pã∏. හäBෙeම මට ඒවා ගැන 
වග–මH ග$නට යැa Mයැ'ණ. ඒක සැබැ'$ම අසාධාරණ යැa ෙප® íෙeය, ඉP$ සැබැ'$ම මම 

ඉතාම3 Åය ]ෙයg… 

ප<ව මට දැනග$නට ලැãෙ$ ෙර#හෙ} BC අෙF @වාල ලැ— ñරය$ ගණනාවHව ෙසා}දාÖව$ 'B$ 
මරා දමD ලැ— බවa. පාර'ලනය ලබg$ BC අයෙN ෙ} සහ ඔHBජ$ සැපS[ කපා දමා එවැU 

ආකාරෙe ජනතාව ෙබාෙහාමයH මරා දමන ලä. තවම3 ඇ'ä$නට හැM අයෙN ෙබෙහ3 අa$ කර 

Pãණ අතර ඔJ$ව තාවකා,ක Bරෙගව} වලට ෙගUයන ලä. 

@වාල ලද එක gUෙසH පැන ය$නට සම3 'ය, එ2 y ෙසා}දාÖව$ ඒ පැ3ත 5XමU$ MBවuට3 

ය$නට ෙනාහැM වන ෙQ වසා දැÿහ. BයX කාමර නැවත නැවත3 >õHසා කරන ලä. පõQථා®ය 

ලැaQ@ වල නම ,යැñ නැP ඕනෑම ෙකෙනHව අ3 අඩං⁄වට ගැUණ. ඉP$ එය මෙN ඉරණම ද 

]ෙeය… 

මම Bරෙගදර BCය y [⁄a,$ 2 පාසැ} අංක 7 2] යා$P‘ක ˇ}>ෙයH ව$නට මම අධmයනය 

කරg$ BC කාලෙe දැන BC පැර∏ g@ෙරHව මට හ5'ය. ෙසා}දාÖව$ 'B$ අෙF පාසැෙ} 

සට$කා∞ ñරෙයHව මරා දැÿ බව ඔá මට –ෙTය. äන @නH සහ රා±‘ @නH හ@රැ පහර yමකට 

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

 Hua, Années rouges, pp. 345-346.242

 Domenach, Origins of Great Leap Forward, p. 284.243
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5áණ y කƒ ගැටයH 5Öෙ$ Bµමට සම3ñම Uසා ඔá ñරෙයH ñ BCෙeය. ඔáෙN U*·ත බව 
>zගැ®ම සඳහා කැර,කාර ජනරා}වරයා 'B$ ඔáට “<'ෙV… සහ U*·ත ñරයා” යන නාමය Ωදකර 

PÅණ. පාසැල අ}ලා ග3 ෙසා}දාÖව$ ෙබාෙහ# >õසH අ3 අඩං⁄වට ෙගන ඔáට ෙසනඟ අතõ$ 

ඉäõයට එ$න යැa Mයන ලä. ඔáව ෙග#Uයකට දමා බැඳ BයX B<$ට ෙපෙන$නට ගහM$ එ}ලා 
තැãෙT ඔá “>3තාශයH” ෙම$ ෙපෙන$නටa [ඒ සඳහා ] fන පද වහර “<'ෙV… සහ U*·ත 

ñරයා” යන මPයH ඇP කර$නM]. එ2 y ඔJ$ @වHuෙT >nපස පැ3ෙත$ ඔá gය යන ෙතHම 

ෙග#Uයට පහර ෙදන ලä. 

ඒ හා සමාන තව3 දරැØ කත$දර Bරෙගදර හැම අP$ම අහ$නට ලැã∏. ඒ3 මම ඒවාට සව$ 
ෙනාෙද$නට වෑය[ කෙළg. නගරය Ωරාම මරා දැ∞[ äන ෙදකH PQෙQ B_ධ ෙවg$ පැවPණ. එය 

කතාබෙÄ ÿ,ක ෙ3මාවH බවට ප3'ය. මරා දැ∞[ සාමානmයH ෙම$ ෙපෙන$නට පට$ ගැUණ. 

ඒවාෙe Uයැෙළන අය එa$ වැ© B3 තැJලM$ ප< ෙනාවන ෙලසM$ ෙප® íෙeය. ඒවා ගැන කතා 
කරන අය දරද‚ සහ B3>3 නැP අය බවට ප3ව BCයහ. ඒවා ෙවන3 ෙල#කයH ගැන Mයැෙවන ඒවා 

ෙලසM$ මම ෙ[ කත$දර වලට සව$ Ö$ෙනg. 

Bරෙගදර නරකම ෙ_ වDෙe එක BරකරැෙවH අ£කා≥$ සමඟ සහෙය#ගෙය$ කටS@ කර$නට එකඟ 
ñෙ[ y ය, එ2 y Bරකරැවා ඔáෙN කz$ සගය$ ] අයව ෙව$කර ග$නට වෑය[ කෙrය. 5රකරැවා 

හäBෙeම අ>ට “ඔෙø අපwස$න බ& ඔXව ඔසව$න!” වැU Uෙය#ගයH ෙදD ලබa. එ2 y 5áØ 

ආවරණය කරග3 Ω_ගලය$ M2ප ෙදෙනH කාමරයට ඇ@} ñ අ> äහා අැQ අයා බලාෙගන BCD 

ලබa. ඔJ$ ද$නා Ω_ගලෙයHව ඔJ$ෙN ඇසට ගැnෙ† න[, එ'ට ෙසා}දාÖව$ ඔá ෙවත @වHuව 
එ}ල කළ ඔJ$ සමඟ >ට3 ñ යන ෙලස Uෙය#ග කරD ලබa. ෙබාෙහ# 'ට එවැU අයව වහාම මරා 

දැgණ.  244

 ෙමයාකාරෙය$ 1968 y රජය එ2 කz$ P— වරපwසාදය$ Bය}ල අDව එය යz තහJරැ කරග$නා ලä. 
එය නැවත3 ආයතUකගත පwච†ඩ3වෙe ඒකා£කාරයH නැවත3 පට$ ග$නා ලද අතර එය භා'තයට 

ගැ®මට ප<බට ෙනාñය. ඉහළ íය පwB_£ෙe මරා දැ∞[ සංඛmාෙව$ සලuØ ]ෙe සංQකෘPක 'Fලවයට ෙපර 

පැවP ෙපා,Q කçෙම#පායය$ ෙවත නැවත >'ස Bµමa. වැ$N ෙහා$Nෙව$ (Wang Hongwen) නමැP 2ටΩ 
ක[කරැවා, �යැ$N M$N ෙN ර^කවරණෙය$ හැÖD අෙයH, පHෂෙe ඊ ළඟ උප සභාපP ෙවන Ω_ගලයා 

“අාරා�ක3වයට ෙනායන ජයගkහණයH” ලබාග3 බව පwකාශ කෙrය. අෙFw} 27 වැUදා කැර,කාර නායකය$ 

M2ප ෙදෙනHව මරණයට ±$Ö කර 'ශාල ෙසනඟH ඉäõ>ට y වහාම මරා දමන ලä.  ‘හතරෙද නාෙN 245

ක},ෙe’ තව3 සාමා�කෙයu ] ෂැ$N ≈$Mයාඕ (Zhang Chunqiao) §, මාසෙe y ෙමෙQ –ෙTය: “Cක 
ෙදෙනHට ෙබාරැ ෙච#දනා එ}ල ]වා න[, ඒ ගැන කර$නට ෙදයH නැහැ; න53 එකÖ ෙහ# වරදකරැෙවHට පලා 

යාමට ඉඩ yම 'නාශකා≥ 'ය හැMa.”  ෙනාපවPන uම$ත‘ණ සහ uම$ත‘ණ ගැන නmායය$ සහගත, මහ3 246

පõමාණයM$ අ3 අඩං⁄වට ගැ®[ B_ධ ෙවන, සමාජය නැවත3 5Nධ Uහඬතාවයකට ආපá යන අƒරැ 
Sගයකට fනය >' ය. 1950 ගණ$ Bට fනය අ3දMන ලද ·ෂණෙe නරකම Sගය ˜න කරන ල_ෙ_ 1971 y 

,$ ÅයාTෙN මරණය පමණM. 

 මධmම ෙමා$ෙග#,යාෙT (Inner Mongolia) ජනතා පHෂය (People’s Party) යැa Mයැෙවන ල_ද පළ5 
uම$ත‘ණය 'ය. 1947 y ෙකාgSUQh පHෂය 'B$ අවෙශ#ෂණය කරගD ලැ— ජනතා පHෂය සැබැ'$ම 

'<රැවා හැර දමා PãණM, ඒ3 එය රහBගතව නැවත පwPසංQථාපනය කරෙගන ඇතැa Mයා අ£කා≥$ පwකාශ 

කළහ. 1968 ෙපබරවාõ Bට මැa දHවා 346,000 H ජනතාව 'ම*ශනය කළහ. සැකයට ප3 ] හතෙර$ @නH 

ෙමා$ෙග#,යාD අය ]හ. ෙ[ B_£ෙe y 'ෙ_ˇකය$ ගැන ඇP Åය පwධාන සාධකයH ñම ගැන MBÖ සැකයH 
නැත. ෙව© තැÆෙම$ මරා දැ∞ම, ශා≥õක වධ2ංසා, සහ Bයä'නසා ගැ®[ ව,$ මරණ 16,000 H ද, ì'ත 

කාලයටම අංග'කල ]ව$ 87,000 H ද ෙම2 පwPඵලය ]ෙeය.  එයාකාරම ෙච#දනා Uසා Sනා$ (Yunnan) 2 247
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14,000 H ෙව© තබා මරා දමන ලä, එය ද <X ජනවා*íක 'ශාල සංඛmාවH BC තව3 පwා$තයM.  248

'ෙVෂෙය$ම Ö*දා$ත ]ෙe ‘මැa 16 ෙර�ෙ[$@ව’ >zබඳ “uම$ත‘ණයa.” ෙමය සමහර 'ට ෙබa�ං ර@ 

5රකරැව$ෙN අ$ත-වාම-පාHÁක ] ඉතාම3 uඩා ] සහ ඉතාම3 එසැණ නැෙසන <X ] සං'ධානයH 'ය 

හැMa. එවැU ආකාරෙe ක†ඩාය[ දහQ ගණනH PÅණ. ක†ඩායම හƒනාගත හැM සටහ$ M2පයH ඉPõ 
කර Pã∏, 1967 §, මාසෙe y Ë එ$ලාaට 'රැ_ධ පwකාශන ඒ අතර ]හ. තවම3 අපහැä, ෙÄ@ අDව, මාඕ 

ෙH$Ãය ඒ සං'ධානය පwP'Fලñයවාy$ෙN සහ “කX මං පහර$න$ෙN” දැවැ$ත ප_ධPයH යැa >zÅˆ 

කර$නට ±රණය කළහ. රට Ωරා වසර ගණනාවH PQෙQ පැවැ3ෙවන වධ2ංසා සහ බලා3කාර පාෙප#´චාරණ 

ව,$ ප<ව ඔJනට එෙර2 ෙමෙහSම 1970 y äය3 කරන ලÖව 1976 y MBÖ වැදග3 න°වH ෙනාමැPව 
ඉතාම3 අස[fl*ණ ෙලB$ අවස$ 'ය. 'ෙ_ශ කටS@ අමාතmාංශෙe ෙQවකය$ 2,000 $ ෙ[ B_£ය 

ස[බ$ධෙය$ 600 Hව පwVන කරන ලä. මාඕෙN ෙපෟ_ග,ක ආරHෂක හ5දාව, 8341 කා†ඩය 'B$ ෙබa�ං 

'Vව'දmාලෙe y “හ@ර$” 178 කෙN ෙවQ ගැලñෙම$ සහ 'ම*ශන වල y 10 ෙදෙනH ඝාතනය M≥ෙම$, 
තම$ කJදැa Mයා දHව$නට සම3 ]හ. 1968 අග y ෂැ$HÁ (Shaanxi) 2 ක[හලක y ඔJ$ෙN 

ආධාරකරැව$ 1,2000 H ද ඇ@Xව “චරΩරැෂය$” 547 කෙN ෙවQÿØ ගලවන ලä. ෙබa�ං ඔෙපරා 2 

නාටmාංගනාවH ] යැ$ ෙෆ$Na$N (Yan Fengying) ෙවත ''ධ ෙච#දනා දහ@නH එ}ල ] අතර ඇය 1968 
අෙFw} මාසෙe y Bයä'නසා ග3තාය. ඇයෙN Bරැර ඇ@ෙ} සඟවන ලදැa Mයැෙවන ෙ*©ෙය# ට÷ා$Q∞ටරයH 

ෙසායා ගැ®ම ෙවDෙව$ යැa Mයg$ මරණ ප≥HෂණයH පැවැ3'ණ. 'ˇôට ෙ[ස ප$Ö –çඩකය$ Pෙදෙනu 

ද ඔJ$ෙN Bයä'නසා ග3හ.  249

 ®$ ෙච$N 'B$ ·ෂණය නාටmාDකරණෙය$ ඉäõප3 කරන ලද එක B_£යH ගැන 1969 y පැවැ3ෙවන 
“අරගල ර^Qñමක” y ෙමෙQ 'Qතර කරa: 

කාමරෙe ර^Qව BC සභාව ‘uඩා ර@ ෙපාත’ වනg$ ආද*ශ පාඨ කෑ ගසg$ BCයහ. “ෙVòôඨ නායකයා 

සභාපP මාඕ ä⁄ ක} äෙ$වා!” ය$නට ප<ව “අෙF <Ÿw[ උප කමා$ඩ* ,$ ෙවත Uෙර#∫ <වය, සෑම 
'ටම Uෙර#∫ <වය!” පැg∏ෙeය. ෙමය ,$ ÅයාT ‘නව වැU පHෂ ෙකාංගkසෙය$’ ප<ව ඉහළ 

ත3වයකට ප3ñම >zÅˆ කර$නH පමණH ෙනාව, ෙ[ ර^Qñම සං'ධානය කරන ල_දJ$ ඔáෙN 

ස∞පතමය$, ,$ ÅයාT ගැන ආදරයH සහ අාක*ශණයH දැHñම සඳහා ජනතාව උන$Ö කරව$නට 
උවමනා ] අයෙN වැඩH යැa මට ෙප® íෙeය. 

මෙN  gත ] ද*ශන පථයට කu} ෙදකH ආෙTය. >õgෙයuෙN කටහඬH මට ඉäõෙය$ කතා 

කෙrය. ඔá මාව සභාවට හƒ$වා Ö$ෙ$ මෙN පJෙ} ප<Åම සහ ෙපෟ_ග,ක ì'තය ගැන 'Qතර 

කරgU. 'Fලñයවාy$ මෙN ì'ත කතාව ඉäõප3 කරන හැම වතාවක y ම මම තව3 ධනව3 ෙවන 
බව3, මෙN ì'තය <ෙඛ#පෙභ#∫ සහ සංQකෘPක >õ˜ෙම$ තව3 වැ© ෙවන බව3 මම ඒ වන'ට3 

දැක Pãෙණg. දැ$ ෙබාරැව අරැම ΩÖම මhට[ වලට පැgණ PÅණ. >z@රැ ෙනාy Uහඬව Bµමට මම 

ෙපාෙරා$Ö ñ BC Uසා, 1966 y කz$ පැවP අරගල ර^Qñෙ[ y ට වඩා මම සං<$ව BCෙයg. එෙQ 
Jව3 මම අ£රාජmවාy$ට චරΩරැෂ ෙQවෙe ෙයෙදන ල_ෙදH යැa Mය_y සභාව ඔJ$ෙN Ωn මP$ 

නැÛ BCයහ. ඔJ$ෙN ෙක#පය සහ ෙහළා දැ–ම ද$වා Bµම සඳහා අපවාද ව,$ කෑ ගසg$ ඔJ$ 

මා වෙhට එH ෙරාH ]හ. 

එවැU ෙලසM$ බැහැර M≥ම දරාගත ෙනාහැM ]වM. ඉෙøටම මම 2ස ඔසවන ල_ෙ_ >z@රැ yමටa. 

කා$තාවH හäBෙeම මෙN මාං≈ දැÿ අ3 ඉහළට ඇ_ෙ_ය. මෙN උර2Q වලට දැDණ PSØ ෙTදනාව 

Uසා එය දරාග$නට මට Bරැර ඉäõයට නව$නට B_ධ 'ය. ඔJ$ මාව ඒ ආකාරෙය$ >õgයාෙN 

ෙහළා දැ–[ පwකාශය අවස$ ෙවන ෙතH තබන ලä. ර^Qව BC >õස නැවත3 ආද*ශ පාඨ හඬ 
ගා$නට පට$ ග3 ප<ව පමණH ඔJ$ මට අ3 ආප< >nපQසට දම$නට ඉඩ Ö$හ. මාව “ෙජh 

යානයH 'äය” යැa Mයැෙව$නට භාජනය කරන ලද බව3, එය 'Fලñයවාy$ 'B$ වැ© 5ර†° 

'$äතය$ට වධෙTදනා yම සඳහා සහ '$äතය$ෙN 2Q යටහ3 පහ3 ෙලB$ නැñ Pයාගැ®ම සඳහා 
ෙයාදා ග$නා ල_දH බව මම ප<ව දැනග3ෙතg… 

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

 Yan and Gao, Turbulent Decade, pp. 252-265.249
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සභාෙT >õස ඉතා ඉHම∏$ ඔJ$ව 2Qµõයා ත3වයකට ෙගන íයහ. ඔJ$ෙN කෑ ගැ [ ව,$ 
ෙ_ශකයාෙN කටහඬ මැ– íෙeය. කJෙද# මාව >nපQෙස$ තä$ ත}& කෙrය. මම ඇද වැµම Uසා 

මaකçෙෆ#නය ෙපරzණ. එක කා$තාවH එය අáලාග$නට උ3සාහ කර_y වය* වල පැටÜ මාව3 ඇය 

සමඟ ඇදෙගන ඇද වැnෙ†ය. මම වැnෙ$ අපහ< 'äයකටa. මෙN 5áණ ෙපාළවට තද ñ Pã∏; ඒ 
ෙනාස$<$ ත3වෙe y තව3 ෙබාෙහ# අය අප උ©$ ඇද වැnනහ. හැෙම#ම කෑ ගසනවා ෙම$ ෙපUණ. 

මහ3 කලබැගෑ∏යH ඇP'ණ. gU3@ –පයH ගත 'ය. අවසානෙe y මාව නැවත3 නැÂhටවන ලä. 

දැ© ෙQ 'ඩාවට ප3ව BC මම ර^Qñම අවසානය ෙතH දැ© බලාෙපාෙරා3@වM$ BCෙයg. ඒ3 ෙ_ශන 

äí$ äගටම පැව3'ණ. ෙ[සය වෙh අ<$ ෙගන BC Bය}ල$ටම දායක3වය සැපÓමට උවමනාවH 
ඇP ෙලසH ෙප® íෙeය. ඔJ$ මාව ෙහළා දැ–ම නව3වා PÅණ; ඒ ෙවDවට ඔJ$ ,$ ÅයාT ගැන 

පwශංසා ගය$නට, සාරව3 fන භාෂාෙT අPශa$ උ3ක*ෂව3 ඉ´චා බQ ෙයාදාෙගන එMෙනකා සමඟ 

තරඟ කරg$ BCයහ. ,$ ÅයාT ගැන ඔJනට P— ළැäයාව දHව$නට ග3 වෑයම පැහැä, කරත 
හැHෙH ,$ ÅයාTෙN වඩා3ම පHෂපා± &Pන$වරැ අ}ලΩ කාමරෙe අසාෙගන BCනවා න[ පමණH 

යැa මට B@∏. 

හäBෙeම මෙN >nපස ] ෙදාරH 'වෘත ෙකõණ. >õgෙයuෙN කටහඬH “<ෙව#-ලා!” යැa කෑ ගැ ය. 
එa$ අදහQ ]ෙe කJරැ ෙහ# >ට3ව íයා ය$නa. සරල වචන ෙදක Uසා ඇP ] පwPඵලය 'Ö,මය 

]වM. ෙ_ශකයා වාකmය මැද y නතර 'ය. අ}ලΩ කාමරෙe අසාෙගන BC වැදග3 Ω_ගලයා ෙහ# 

Ω_ගලය$ í2$ Uසා ෙ[ සංද*ශනය තව Öරට3 පව3වාෙගන යෑෙ[ උවමනාවH ෙනාñය. සභාෙT 

සමහර ෙදෙනH ඒ වන 'ට3 නැÂට BCයහ, අෙනH අය ඔJ$ෙN බෑN සහ කබා එක@ කරගUg$ 
BCයහ. කලබල ෙලසM$ ෙ_ශකයා ඔJ$ව ආද*ශ පාඨ හඬගා$නට ෙයා5 කරන ලä. ඔáව ෙබාෙහ# 

ෙදනා ෙනාතකා හැõයහ. කාමරෙය$ >ට ñ යන අ}පයH පමණH පwPචාර Ö$හ. තව Öරට3 >õස මා 

සමඟ ඇP ෙක#පයH දHවන බවH ෙපUණ. මා සමඟ Bනා ]ෙe නැP Jව3 මා ෙවත එ}ල කරන ලද 
බැ}ම @ළ ]ෙe මාව ෙනාසලකා හõන බවM. ඔJ$ සහභා∫ ] එවැU අරගල ර^Qñ[ වල දMන ලද 

'$äතය$ ෙබාෙහාමයH අතර එෙකH පම∏ මම. ඔJ$ෙග$ බලාෙපාෙරා3@ ] දැය ඔJ$ ඉôට කර 

ඇත. දැ$ එය අවස$. >õgෙයH මෙN ඇෙ& හැෙප_y, ඔá >nපB$ ] අෙයH මාව ෙකz$ කර$නට 
අතH ද ä⁄ කෙrය. 

කාමරය ෙමාෙහාතක y 2Q 'ය. ෙගාඩනැÂ}ෙල$ >ට ñ ය_y සභාෙT BC සාමා�කය$ එMෙනකා 

සමඟ කතාබහ කරනවා මට ඇ<∏. “ තල වැ© ෙවලා වෙN, ෙ$ද?” “ර'ට ක$න ෙකාෙÄට ද ය$ෙන?” 

“ව2$ෙ$ නෑ ෙ$ද,” යනාy වශෙය$. BනමාවH ෙහ# නාටm ද*ශනයH බලා UHම යන ෙFwHෂකය$ 
අතõ$ ඔJ$ෙN හඬ ෙවනQ ෙනාñය.  250

 1969 y සහ එa$ ප<ව එන වසර වල y fනය ආද*ශ පාඨ සහ ෙ_ශපාලන ෙමෙහS[ ව,$ පාලනය ] 

පwච†ඩ QථානයH යැa BයX සාHÁකරැව$ එක ෙQ එකඟ ෙවP. සංQකෘPක 'Fලවය පැහැä,වම 
අසා*ථකñම ෙÄ@ෙව$ ෙබාෙහ# නගරවා $ට ෙ_ශපාලනය ගැන MBÖ 'VවාසයH නැPව íෙeය. Mçයාව,ය 

ගැන මහ3 ෙලB$ කාලය සහ ශòමය ෙයාදවන ලද බැ'$ තරැණ අය 'ෙVෂෙය$ම බලපෑමට ලHව BCයහ. 

>Cසරබදට යෑම ඔJ$ Uර$තරෙය$ පwPHෙôප M≥ම Uසා එa$ අ*ධ රහBගත පැවැ3මක ìව3ෙවන පහ3 
සමාජ ප$PයH U*මාණය ñ PÅණ. නරැම, අපරාüමය, සහ ආ3මා*ථකා∞3වය හැම තැනකම ] සාමානmය 

]ෙeය. මාඕ 'B$ම ඔáෙN අDපwාFPකයා යැa න[ කරන ලද තැනැ3තා ] ,$ ÅයාTව 1971 y මෘග සහ 

අනෙFHÁත @ර$ M≥ම Uසා අවසානෙe y ෙබාෙහ# ජනතාවකෙN ඇQ ඇõණ. මාඕ නැමP “ෙVòôඨ 

<Hකාන[කරැවා” සහPකවම සා*ථක ෙව$ෙනH ෙනාවන බව Bය}ල අවසානෙe y පැහැä, 'ය.  SHP 251

සහගත ෙලB$ f$D 'ඩාවට සහ Åයට ප3ව BCයහ: ෙල#ගාa 2 රඳවා BC සංඛmාව 1966 Bට 1976 දHවා 

g,යන 2 M$ ව*ධනය ñ PÅණ.  ෙකෙQ න5Ö අƒර Uමාෙව$නට කාලය පැg∏ෙeය. තම නායකයාට තව 252

Öරට3 පාHÁක යැa ජනතාව ෙබාරැවට මවා පෑහ. ඒ3 එයට යC$ B'} සමාජය අලස බැ'$ ෙගාඩ එg$ 
BCෙe 1976-1979 අJරැÖ වල ΩΩරා යෑමට ම3ෙතU. එය සංQකෘPක 'Fලවයට වඩා මහ3 ෙලB$ සාරව3 ] 

 Nien, Life and Death, pp. 274-276.250

 Hua, Années rouges, p. 365.251

 Domenach, Chine, p. 279.252
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ෙමෙහSමH ] අතර එය ෙහා¬$ම සාරාංශ කළ හැM ව$ෙ$ 1966 y ෙහාඳ B<ෙවHට මාඕ 'B$ පwශංසා කරන 
ලද අ$දමටa: “මම –කරැ Uසa මම 'Fලවෙe ෙයෙද$ෙ$.”  253

ඩCo Uගය: @ෂණෙ: අවසානය 

 1976 සැFතැ[බ* මාසෙe y මාඕ අවසානෙe gය íය 'ට ඔá කාලයH PQෙQ ෙ_ශපාලUක බලෙය$ 

'යැ– íය Ω_ගලෙයH බවට ප3ව BCෙeය. ඔáෙN මරණය ගැන ෙපාÖ ජනතාව දHවන ලද පwPචාරය සහ 

ඔáෙN අDපwාFPකයා සහPක M≥මට3 ඔáට පැහැä,වම ෙනාහැM ñම3 එයට පwමාණව3 සාHÁ ෙවP. 

අa©යෙලා�මය වශෙය$ ඔá ඉතා ස∞ප ] ‘හතරෙදනාෙN ක},ය’ ඔáෙN මරණෙය$ ප< මාසයH ඇ@ළත y 
Bරගත කරන ලදහ. අඛ†ඩ3වය සහPක කරD ඇතැa සැලෙකන ලද áවා ⁄ෙවාෙෆ$N (Hua Guofeng) ෙN 

ෙබාෙහ# බලතල 1978 ෙදසැ[බ* මාසෙe y අa$ කරන ල_ෙ_ මාඕ ෙN කඳJර DරැQසන ලද, පwාණව3 සහ 

උෙදm#ගෙය$ ස>õ ඩ$N HෂT>$N (Deng Xiaoping) සඳහා මා*ගය පාද$නටa. සමහර 'ට මහා හැරJ[ 
ලHෂmය 1976 අෙFw} 5 වැUදා යැa Mව හැMa, එය f$D$ෙN මළJ$ෙN äනයa. එäන ෙබa�ං නගරෙe 

ජනතාව ජනවාõ මාසෙe y gය íය අගමැP Ë අDQමරණය කර$නට ඕපපාPක ෙලB$ ෙශ#කය පළ කළහ. 

අෙFHෂා ෙනාකළ ෙපළපා, සංඛmාව ගැන රජය ΩÖමයට ප3 ]හ: MBÖ පා*ශවයH 'B$ ෙහ# ෙකාgSUQh 
පHෂය 'B$ ය[ MB ෙලසM$ හ<රැවන ල_දH යැa එය පැහැä, කළ ෙනාහැM ]ෙeය. ම} වඩ[ සමඟ ] 

ක' ප$P වල BS[ ෙලB$ මාඕට පහර ෙදන වද$ ද අඩං⁄ ]හ. ෙසනඟ බලා3කාරය ෙයාදවා '<රැවා හõන 

ලä (ඒ3 1989 y ෙම$ Cයෑනෙම$ ච@රශòෙe ෙව© තැÆ[ B_ධ ෙනාñය). එ2 y 8 ෙදෙනH gය íය අතර 200 

H @වාල ලැ—හ. අගDවõ$ >ටත y ෙපළපා, ෙබාෙහාමයH පැවPෙeය; රට Ωරා දහQ ගණනH තවම3 
2රබාරෙe BCයහ. එය අවස$ ෙව_y අ°ම වශෙය$ 500 කට ෙව© තබා මරා දමා සහ අ°ම වශෙය$ 

ෙපළපා,කරැව$ ෙග$ 100 H අ3 අඩං⁄වට ෙගන Pã∏. දස දහQ ගණනH >õසකට බලපාන ෙලB$ 

ඔHෙත#බ* දHවා 'ම*ශන පැවැ3'ණ.  ඒ3 එය සරලවම “<ΩරැÖ පõä වැඩ කරෙග න යෑ මH” ෙනාñය. 254

පVචා3 මාඕ Sගය ඒ වන 'ට3 ඇර◊ PÅණ. ෙ_ශපාලකය$ ප<බැස ය$නට පට$ ෙගන PÆම3 ෙH$Ãයට 

තව Öරට3 BයX ෙමෙහS[ අධmHෂණය කළ හැMයාවH ෙනාමැP 'ය. “ඔJ$ෙN Uදහස අa$ කරන ලද 

gUසා äහා කƒX ෙහළg$ බලා BC Åයට ප3 ජනතාවH ෙවP$ >රැØ 1966 Cයෑනෙම$ ච@රශòෙe y වසර 
දහයකට ප<ව ඔJ$ෙN ශHPය එක@ කරෙගන ඒ ජනතාවම ඔá äහා එක එ}ෙ} බලා BCයහ.”  255

 1978 ෙÄම$තෙe Bට 1979 වස$තය දHවා පැවP ‘පwජාත$ත‘වාදෙe තාFපය” අ&3 රාජm තා$P‘ක 

QවභාවයH සංෙHතම3 කෙrය. ඒ3 එ2 ද  මා Pãණ බව දHවන ලä. ඩ$N Ö$ අDමැPය ඇPව 2ටΩ ර@ 

5රකරැව$ M2ප ෙදෙනH තාFපෙe ඔJ$ෙN මතය$ දHවන ලä. එය මාඕවාදය යටෙ3 ඇP දැ© ] ජනතාවට 
2තාගත ෙනාහැM තර[ UදහසM. ෙ[ W$තකය$ ෙග$ වඩා3ම වmHත Ω_ගලයා ] ෙවa �$Nෙෂ$N (Wei 
Jingsheng) 'B$ වැඩවස[ සමාජවාy කçමයH හරහා පාලන පංPය 'B$ ජනතාව ∆රා  කන බව “පQවැ U 

Êතනකරණය: පwජාත$ත‘වාදය” යන BරQතලෙය$ ] ෙප#QටරයM$ සැබැ'$ම 'වෘත ෙලB$ Mයා BCෙeය.  256

Pර කාÜන ෙවනසH උෙදසා ඉäõයට යා හැM එකම මා*ගය පwජාත$ත‘වාදය යැa ද, ඩ$N 'B$ ෙය#ජනා කරන 

ලද අෙනu3 Êතනකරණ හතෙ* Qවභා'ක පQවැU ඵල'පාකය එය යැa ද, මාHQවාදය යD BයX 

ඒකා£පPවාදය$2 පwභවය යැaද, සමාජවාදෙe වඩා පwජාතා$P‘ක ආකාර ෙවDෙව$ ඒවා අ3හැර දැgය S@ 
යැa ද ඔá ත*ක කෙrය. ඩ$N ඔáෙN තන@ෙ* සෑෙහන තරමකට ආරHÁත ෙව_y, 1979 මා*@ මාසෙe y 

ඔá ෙවa සහ තව3 M2ප ෙදෙනHව අ3 අඩං⁄වට ග3ෙ3ය. පwP'Fලñයවාy අපරාධයH හැCයට සැලෙකන 

ලද ෙතාර@රැ >ටටරට සැපÓම ස[බ$ධෙය$ ෙවa අJරැÖ පහෙළාවH Bරබාරයට ප3 'ය. ඔá MBදා 

පාෙප#´චාරණයH ෙනාකෙrය. ඔáව 1993 y UදහQ ෙකõණ. න53 ඔá äí$ äගටම දැ© ±රණා3මක ෙලB$ 
පwB_£ෙe කතා M≥ම Uසා මාස අටකට ප<ව ඔáව යz අ3 අඩං⁄වට ෙගන 1995 y “රජය ෙපරළන 

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

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

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

 Wei, “Mon évolution,” p. 226.255

 For the complete text (with various other relevant texts), see Wei, La Cinquième Modernisation.256
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ෙමෙහSමH සඳහා සැලැ<මH හැyම” ෙවDෙව$ අJරැÖ දාහතරකට Bරගත කරන ල_ෙ_ය.  1997 ෙනාවැ[බ* 257

මාසෙe y ඔáව හäBෙeම Bරබාරෙය$ UදහQ කර එHස3 ජනපදය ෙවත >nවහ} කරන ලä. 

 ෙකෙQ Jවද ඩ$N HෂT>$N යටෙ3 'ෙTචනෙe ෙයy ä' ගලවා ගැ®මට හැMයාව පැවPණ. වැරä 

වචනයH ෙහ# Å3Pයක uරැn ගෑමH Uසා අෙයuට ෙව© වැෙද$නට පwමාණව3 ] මාඕ Sගෙය$ ෙමය 'ශාල 
ඉäõ >යවරයH 'ය. පwධාන පVචා3-මාඕවාy පwPසංQකරණ ආ*≠කමය ]ව3 ෙවනQක[ අතෙ* ෙ_ශපාලනය 

අමතක කර ෙනාදැgණ. ආ†°ෙT 2@මතය අDව ගැෙනන ±රණ පwPHෙôප ñම3 '5HPය ගැන එ$න 

එ$නම වැ©ෙවන දැ®මකට Bය}ල @z$ සාHÁ දHවන ලä. ÖFප3 සහ මධmම ෙපළ ග[බද වැBය$ෙN 

සං'ධාන යටප3 M≥ම 1980 ගණ$ වල y B_ධ ñෙම$ MයැJෙ$ ෙවනකH ෙනාව fන ෙකාgSUQh පHෂෙe 
සැබැ'$ම ග[බද වැBය$ දහෙයH එකH පමණH Uෙය#ජනය ] බව පමණM. ග[බද වැBය$ සමQතයH 

ෙලB$ නැවත3 සා[පwදාaක පJ} වගා කටS@ ෙවත දැවැ$ත පõමාණයM$ >'ස BCයහ.  නගර @ළ 258

ෙපෟ_ග,ක වmාපාර පwසාරණය ñෙම$ MයැJෙ$ ශòම බලකාෙe 'ශාල ෙකාටසH තව Öරට3 ඍè ෙ_ශපාලන 
බලය යටෙ3 ෙනාBCන වගa. රාජm යා$ත‘ණය වඩා '£ම3 සහ ක,$ Mව හැM බවකට ප3 ]ෙe 

ΩරවැBය$ට රජෙය$ වැ© ආරHÁත බවH ලැෙබන ෙලසMU. 1978 $ ප<ව Bරකරැව$ UදහQ M≥ම (දළ 

වශෙය$ 100,000 H) සාමානmයH බවට ප3'ය. කලාකරැව$ සහ ෙ}ඛකය$ ස[බ$ධෙය$ 'ෙVෂෙය$ම, 
Ωනරැ3ථාපන කටS@ (ෙබාෙහ# 'ට මර∏$ ප<ව Jවද) එ$න එ$නම වැ©ෙය$ ΩX} ]හ. උදාහරණයH 

හැCයට 1957-58 Uවැරäකරණ ෙමෙහSෙ[ '$äතෙයH ] ඈත >Cසරට >nවහ} කරන ලද ©$N ,$N (Ding 
Ling) ට ආපá එ$නට අවසර ලැÅණ. එය යා$’අ$ දHවා ඈත කාලයකට äව යන වධ2ංසා y*ඝ සංඛmාවක 

Uමාව ]ෙeය. ෙමය “කැළ} වල සා2තmය” පට$ ගැ®ම ද 'ය. එෙQම U*මාණœÜ Uදහසට තවම3 ]ෙe 
Åය⁄X පwෙTශයM. සංQකෘPක 'Fලවෙe y >Cසරබදට යැ] ජනතාවෙග$ @ෙන$ ෙදකකට ආප< නගර බලා 

එ$නට අවසර ලැã∏. නව වmවQථාව 'B$ අවම ÿ,ක ®Pමය අa±$ ලබා ÖU. 1979 y fන ජනතා 

ජනරජය එ2 පwථම ද†ඩ ®P සංගkහය Uu3 කෙrය; එය MBදා අවශm යැa මාඕ සැලuෙT නැ3ෙ3 ඔáට 
අවශm ෙලB$ කටS@ කර$නට එය DJමනා ෙලB$ බාධක පනවD ඇතැa Mයාa. ෙ[ නව ®P ප_ධPෙe 

මරණ ද‚වම ±$Ö ]ෙe “අPශa$ >zu} සහගත අපරාධ” ෙවDෙවU. ඇපෑ} සඳහා අaPයH Qථාපනය 

කරන ලä (එ2 y තව Öරට3 ආයාචනා Uසා ඕපපාPකව දැ© ද‚ව[ Uයම ñම අවස$ ෙකõණ). එෙQම 
ස[fl*ණ ෙලB$ ®P යා$ත‘ණය ෙකාgSUQh පHෂෙe ඍè පාලනෙය$ අa$ කර දැgණ. 

 ඊට3 වැ© Ωනරැ3ථාපන ර^}ලH 1982 y පැg∏ෙeය. B.වා$ (Sichuan) 2 පමණH 242,000 ක >õසH 

Ωනරැ3ථාපනය කරන ලä. ⁄වා$ෙඩා$N 2 “පwP'Fලñයවාy$” යැa ෙ}බ} ] ජනතාව ෙග$ Bයයට 78 කෙN 

ෙ}බ} ඉව3 කර දමා ඔJ$ Bරගතව BC සෑම වසරH සඳහාම uඩා ව$äයH ෙගවන ලä. ඒ වසෙ* y Bරගත 
කරන ලද නව Bරකරැව$ ෙග$ Bයයට 0.5 H පමණH ෙ_ශපාලන Bරකරැව$ ]හ. 1983 y ආරHෂක ඇමP 

යටෙ3 ] වග–[ සෑෙහන Öරකට අ° කරන ලä, ෙල#ගාa 2 පõපාලනය අ£කරණ අමාතmාංශයට හරවන ලä. 

අ3 අඩං⁄වට ගැ®[ සංඛmාවH උසා' 'B$ පwPHෙôප කරන ලä. ෙපාÜBය ගැන පැg∏, M≥ෙ[ 
MçයාපCපාCයH Qථා>ත කරන ලä. වධ2ංසාකරැව$ න° මඟට ෙගනැ'3 පwB_£ෙe 'භාග කරන ලä. කඳJරැ 

ගැන අ&P$ 'පර[ පව3වන ලä. න° පැවැ3ෙව_y සමාජ පංPය තව Öරට3 සැලM}ලට ගැDෙ$ නැත. 1984 

y Bරබ$ධනාගාර ෙහ# කඳJරැ ව,$ එzයට ඇ'3 නැවත3 සමාජයට අDගත ෙවන අයෙN ì'ත පහ< කරන 
ලä. Bරෙගව} ඇ@ළත අa©යෙලා� අධmයන ෙවDවට වෘ3±ය ΩáØ පට$ ගැUණ. ෙහාඳ හැäයාවට Bරගත 

කාලය අ° M≥ම ෙහ# අ32nñම වැU අ&3 කçම හƒ$වා yම3, Bරකරැව$ සමඟ ඔJ$ෙN පJ}වල අයට 

සබඳතා පව3වාෙගන යාමට ඉඩ yම3 äõගැ$ෙවන ලä. 1986 í[හානය ෙව_y Bරගත ] ජන සංඛmාව g,යන 

5 H දHවා පහතට වැµ එෙලB$ äගටම පැවPණ. ෙමය 1976 y පැවP සංඛmාෙව$ බාගයM. එය සමQත 
ජනගහනෙය$ Bයයට 0.5 H Uෙය#ජනය ]ෙeය, එන[ අ° වැ© වශෙය$ එHස3 ජනපදය හා සමාDපාPක 

'ය. එෙහ3 U.S.S.R. 2 අවසාන අJරැÖ M2පය හා සසඳන 'ට එය සමාDපාPකව අ° 'ය. දැ© වෑය[ මධmෙe 

Jව3 ෙල#ගාa 2 දළ ජාPක Uôපාäතෙe ෙකාටස 'ශාල ෙලB$ පැවPණ, ඒ3 එය 1950 ගණ$ අග y Pãණාට 
වඩා @$ ⁄ණයM$ අ° ]ෙeය.  259
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Jingsheng was released from prison and forced to leave the country.

 Jürgen Domes, “La société politique,” in Bergère, Bianco, and Domes, La Chine au XXe siècle, p. 251.258
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 Cයෑනෙම$ ච@රශòෙe B_ü$ හ5ෙT Jවද පwගPය äí$ äගටම B_ධ ]ෙeය. 1990 Bට ΩරවැBය$ට 
ආ†°වට න° දමන හැMයාවට ඉඩ ලැã∏. 1996 y Bට න° ෙනාමැP BයX අ3 අඩං⁄ෙT තැÆ[ දැ© 

ෙර⁄ලාBකරණය යටතට ප3ñ එය වැ©ම වශෙය$ මාසයක කාලයH පමණකට සහ ෙල#�ෙය# (laojiao) වැ©ම 

ද‚ව[ කාලය වසර @නකට අ° කරන ලä. ®±ඥය$ෙN ‡gකාව සහ Qවාය3තාව සෑෙහන පමණM$ 

වැ©කරන ලä; ඔJ$ෙN සංඛmාව 1990 Bට 1996 අතර y ෙද⁄ණයකට වැ©ෙය$ වැ© 'ය. 1995 Bට 
මෙÄQත‘ා3වරැ සහ 'U<රැව$ 'වෘත තරඟ MçයාපCපාCයM$ ෙQවයට බඳවා ග$නා ලද Jව3 ඔJ$ 

ෙබාෙහාමය තවම3 2ටΩ ෙසා}දාÖව$ සහ ෙපා,Q Uලධා≥$ ෙවP.  260

 ෙකෙQ Jවද fනය UදහQ සහ 'වෘත සමාජයH ෙව$නට න[ තව3 කළ S@ ෙ_ ෙබාෙහාමයM. 

වරදmතාවය ඔFΩ කරන ෙතH ජනතාව තවම3 U*ෙද#… ෙනාෙවP,  දැ© 2H∞මM$ S@ව භා'තා කළ ද 
පwP'Fලñය ය$න අපරාධයH හැCයට තවම3 වmවQථාව,ෙe පවP$නM. 1994 ෙදසැ[බ* මාසෙe y ෙල#ගාa 

යන පද වහර ෙවDවට “Bරෙගය” යන වැ© ®රස පදය ෙයාදා ගැUණ. ඒ3 ®P ගැසh (Legal Gazette) සඳහ$ 

කළ පõä, “අෙF ද†ඩන ආයතන වල කා*යය, Qවභාවය, සහ ‡gකව තව Öරට3 ෙනාෙවනQව පව±.”  261

ෙබාෙහ# න° තවම3 රහBගතව (in camera) B_ධ ෙවන අතර 'UVචය$ UB අවධානය ෙයා5 ෙනාකර ඉතා 

ඉHම∏$ ±$Ö කරD ලබa. MBÖ න°වH මාස @නකට වැ© කාලයH සඳහා ∆දාන[ ෙනාෙකෙ*. කාඩ*වරැ 
අතර ÌÁත බව මහ3 ෙQ පැPර පැව@නද, 1993-1995 අතර කාලෙe y අ}ලQ Ìෂණ අපරාධ ගැන න° 'භාග 

Bයයට 3 කට වඩා අ° ]හ.  ෙපාÖෙT ජනගහනෙය$ Bයයට 4 H ෙකාgSUQh පHෂෙe සාමා�කය$ ]ව3 262

අපරාධ ෙච#දනා වලට ලH] BයX ජනතාවෙග$ Bයයට 30 H ද ඔJ$ Uෙය#ජනය කළ අතර, ඒ3 ඔJ$ මරණ 

ද‚වමට ලH] >õසෙග$ Bයයට 3 H පමණH ]හ.  පැහැä,වම ෙ_ශපාලනමය සහ ®Pමය Hෙôත‘ය$ අතර 263

සාමíkයH äí$ äගටම පැවPෙeය. 1990 ගණ$ වල y ෙබa�ං 2 ෙ_ශපාලනමය පõපාලනෙe සාමා�කය$ 

M2ප ෙදෙනu ÌÁත සහ 5ද} වංචා ෙච#දනා යටෙ3 අ3 අඩං⁄වට ගැ®ම මහ3 කලබගෑUයH ඇP කළ ද, 

එය සාෙFHෂ ෙලB$ áදකලා B_£යM. වැ© වැ©ෙය$ වmාපාර කටS@ වල Uයැ˝ BCන ෙකාgSUQh 
Uලධා≥$ ඒ3 තවම3 ®Pයට හ< ෙනාවන අයa. 

 මරණ ද‚වම තව Öරට3 ΩX} ෙලB$ fනෙe ෙයාදා ගැෙන$නM. කලා කෘP ®P 'ෙර#ü ෙලB$ 

අපනයනය M≥ම ඇ@ළ3 දරැØ අපරාධ හැCයට සැලෙකන ෙහාරබ° පwවාහනය යනාäය සමඟ ඕනෑම ෙදයH 
අදහQ 'ය හැM භා'තයH ] “රාජm රහQ ෙබyම” යනාy අපරාධ වලට සෑම වසරක y ම Bය ගණනH ජනතාව 

මරණයට ප3කරD ලබa. 1982 y Bට ≥PයH ෙලB$ පැවPය ද ජනා£පP සමාව$ MBදා භා'තයට ෙගන 

නැත. දහQ ගණනක ජනතාවH සෑම වසරක y ම මරණයට ප3 කරD ලබa; ෙල#ක වmාFත ෙලB$ B_ධ 

ෙකෙරන මරණ ද‚ව[ ව,$ වා*Áකව බාගයකට වැ© සංඛmාවH fනය 'B$ කරD ලැෙø. තව Öරට3 1970 
ගණ$ හා සසඳන 'ට, fන අ£රාජmෙe අවසාන BයවQ හා සමාන ෙලB$ මරා දැ∞[ සංඛmාව ඉහළ යg$ 
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 මරණ ද‚වම Mçයා3මක M≥ම ෙ_ශපාලන ෙමෙහS[ සහ අ*—ද සමඟ ඈÙ පවP$නM. 1983 y අපරාධ 
මhට[ වැ© ñම Uසා සමහර 'ට g,යන 1 H පමණ අ3 අඩං⁄වට ගැ®[ පwPඵලය ñ, අ°ම වශෙය$ 10,000 

ක මරණ ±$Ö Mçයා3මක ]හ. එවැU >zෙව3 ද†ඩ ®P සංගkහෙය$ තහන[ කරන ලÖ Jව3 ෙ[වා 

ෙබාෙහාමයH පwB_£ෙe පැවැ3Jෙe ජනතාවට පාඩමH ඉගැ$ñම සඳහාය. ඒවා Bය}ල 1950 ගණ$ B_ü$ B2 
කරවන මහා ෙමෙහSමක ෙකාටසH 'ය. එදා ෙම$ම BයX “අපරාධකරැව$” එක ක†ඩායමකට දම$නට 

වෑයමH B_ධ 'ණ. මහ3 පwB_£යM$ S@ව äය3 කරන ලද “ආගgක Ìෂණයට එෙර2 ෙමෙහSම” යැa 

හƒ$වන ල_ෙද$ ෙබාෙහ# '_ව@$, පැ'_ද$, සහ 'ෙ_ˇකය$ට ත*ජනෙය$ Åය ග$වන ලä. 1989 වස$තෙe 

Cයෑනෙම$ ච@රශòෙe අ£වාසය Uසා සැලMය S@ ම*දනයH ඇP 'ය. ඩ$N HෂT>$NෙN ත3වෙe Öබල 
බව එa$ >zÅˆ කෙrය. 1976 මාඕවාy නායකය$ ෙම$ ෙනාව ඩ$N 'B$ ෙව© තැÆමට Uෙය#ගය Uu3 

කෙrය. ෙබa�ං වල y අ°ම වශෙය$ 1,000 ක >õසH gය ෙගාQ සමහර 'ට 10,000 කට පමණ @වාල B_ධ 

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

 Quoted in Wu, Laogai, p. 186.261

 Cabestan, “Chine,” pp. 662-663.262

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

 Ibid.264
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]හ. ෙහාර රහෙQ තව3 අමතර මරණ Bය ගණනාවH පwා$ත වල y ෙගන යන ලද අතර ඒවා අපරාධ කටS@ 
සඳහා ෙදන සාමානm මරණ ද‚ව[ හැCයට ෙවQමාරැ කර දHවන ලä. ෙබa�ං 2 y අ°ම වශෙය$ 10,000 ක 

ජනතාවH සහ රට Ωරාම තව3 30,000 H ද අ3 අඩං⁄වට ගැUණ. දහQ ගණනක ජනතාවකට Bර ද‚ව[ 

Uයම ]හ. ප<තැ', ñම පwPHෙôප කරන ලද වmාපාරෙe නායකය$ට වසර දහ @නH දHවා Bර ද‚ව[ Uයම 
]හ. ¯äතය$ෙN පJ} වලට මහ3 ŸඩනයH එ}ල කරන ලä (ෙබාෙහ# ජනතාවH ෙ[ පwP3Pය සදහටම @ර$ 

ñ íයා යැa 'Vවාස කර Pã∏), එෙQම පwB_£ෙe කරබාෙගන Bµෙ[ පwPප3Pයට අපරාධකරැව$ව 

බලා3කාරෙය$ ෙයා5 කරñම නැවත Qථාපනය කරන ලä. Bරකරැව$ට ලැෙබන ලද සැලM, සහ ඔJ$ෙN Bර 

ද‚ව[ කාලය ඍèවම ස[බ$ධ ]ෙe ඔJ$ ෙකාතර[ ප<තැ'}ලH දැH]වාද ය$න සහ ෙකාතර[ සගය$ 
සංඛmාවH ෙහළා දැHකා ද ය$නටa. ර^ඳJ[කරැව$ අතර ඉතා uඩා <&තරයH තවම3 ෙ_ශපාලන Bරකරැව$ 

]ව3, 1991 y ඔJ$ 100,000 H BC අතර මෑත කාලෙe y රජය හා එකඟ ෙනා]ව$ අ°ම වශෙය$ 1,000 H 

ඊට ඇ@ළ3 ]හ.  265

 මාඕ යටෙ3 ]වාට වඩා සැලMය S@ ෙලසM$ 'BවැU BයවෙQ ෙකාgSUQh fනය වැ© සමෘ_£යM$ 

S@ ෙවa. එය ±රණා3මක ෙලB$ උෙත#>යාD අර5Ø සහ Pර කාÜන B'} S_ධය පwPHෙôප කර ඇP බවH 

ෙප$වa. න53 ෙර�මය MBÖ 'ෙටක එ2 U*මාතෘවරයා අ3හැර ෙනාදැ∞ම Uසා Öôකර ෙමාෙහාතක y ඔáෙN 
5} කçමෙTද වලට ආප< යෑමට තව Öරට3 ∆දානg$ BC$නM. 

^ෙබÉ: ෙලgකෙ: ]යැ� {Ñන මත u ජනවා.,ක සංහාරය 

 ඩ$N Sගෙe නරකම සදාචාර 'ෙර#ü Mçයා B_ධ ] Qථානය Cෙබh ෙවa. එෙQම ෙවන3 MBÖ තැනක y 
මාඕෙN y*ඝ කාÜන බලපෑමH එතර[ දැ© ෙලB$ දැ® නැත. fනය ඒ–ය රාජmයH Jව3, ආ†°ව 'B$ 

ජාPක <&තර ඒකකය$ට 'ෙVෂ අa±$ පwදානය කරන අතර ය[ Öරකට පõපාලනය Qවා£කාරයH 'ශාල 

ඒකකය$ට ලබාෙදa. g,යන 4 ක Bට g,යන 6 H දHවා ] Cෙබh වැBය$ තම$ fන රාජmෙe ෙකාටසH 
ව$නට අස@n බව පැහැä,වම දHවා BCයහ. ‘Cෙබh 2 Qවාය3ත පwෙ_ශය’ හැCයට ෙබදා ඔJ$ට කz$ අය3 

] ‡g පwෙ_ශෙය$ බාගයH පමණH ඇ@ළ3 ෙවන ෙලස හද$නට කz$ ] ඔJ$ෙN ෙඵPහාBක ‡g පwෙ_ශය 

සහ fනෙe පwා$ත M2පයH ද ඇ@ළ3 වන තම$ෙNම රෙh Qවාgවරැ$ ෙව$නට ආපá යෑමට හැM äන ගැන 
ඔJ$ ආශාෙව$ බලා BCP. M$Nහාa (Qinghai) ය$න 1950 ගණ$ වල y අ[ෙඩ# (Amdo) යන Cෙබh 

පwෙ_ශෙය$ හැෙදන ල_දM. B.වා$, ග$< (Gansu), සහ Sනා$ (Yunnan) නමැP පwෙ_ශවල uඩා පwමාණ ව,$ 

වාසය කළ Cෙබh ජාPකය$ට ලැãණ අa±$ ඉතා අ}පයH ]හ. ෙබාෙහ# Öරට ඔJ$ට සැලuෙ† Qවාය3ත 

පwෙ_ශෙe ìව3 ] Cෙබh ජාPකය$ට3 වඩා නරක ෙලසකටa. ෙ[ ෙÄ@ව Uසා 1956 මැa මාසෙe y Cෙබh 
රෙh උ@ෙ* ] අ[ෙඩ# 2 තැU$ තැන සැõ සරg$ ìව3ෙවන ෙගාෙලාH (Golok) රණ6රය$ කැර^}ලH පට$ 

ග3හ.  266

 1950 y PLA පළ5ෙව$ම පැg˛ම3 සමඟ Cෙබh ෙ_ශය ෙබෙහ'$ බැට කා PÅණ. ම*දනය$2 ±වÔ බව 
පළාෙත$ පළාතට ෙවනQ Jව3 එය පwධාන වශෙය$ පහත රට fන ජනතාව අතර කƒරට “ෙනාäSØ 

[ෙ}´ඡය$” ගැන P— සා[පwදාaක fl*ව Uගමනය$ වල පwPඵලයH ]ෙeය. fන රජයට 'ෙර#ධය දHවන අයට 

අDව 1959-1963 කාලෙe y uසí$න Uසා Cෙබh ජාPකය$ 70,000 H මරැ5වට ප3ෙවන ලä (ෙවන3 පැP 
වලට වැ©ෙය$ අෙනu3 áදකලා පwෙ_ශ ෙම$ම එ2 සාගතය$ වැ© කාලයH PQෙQ පැවPණ).  267

ජනගහනෙය$ Bයයට 2 H සහ 3 H අතර පwමාණයH ඒ ද3තෙය$ Uෙය#ජනය ෙවa. එය ෙස< fනයට වඩා 

සෑෙහන තරමM$ සමාDපාPකව අ°a. ජැQප ෙබක* (Jasper Becker) ෙN වඩා මෑත කාÜන අධmයන ඊට වඩා 

සෑෙහන තරමM$ ඉහළ ද3ත දHවa, M$හාa 2, එන[ දෙලa ලාමා උප$ äQP‘Hකෙe, Bයයට 50 ක මරණ 
අDපාPකයH ෙප$වa.  1965 Bට 1970 දHවා Cෙබට$ පJ} Sද හ5දාවH ෙම$ පව3වා ෙග න íය 268

ජනතාවෙN ෙකාgS$ වලට ක†ඩාය[ හැCයට ගා} කරන ලä. ෙනාBතා බලා පට$ ග3 වැT මා*ග සහ ෙටරQ 

 Domenach, Chine, pp. 365-378.265

 Becker, Hungry Ghosts, p. 171.266

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

 Becker, Hungry Ghosts, p. 166.268

519



කçමෙe වmාපෘP, ෙපාෙහාර අ° පQවල අQවැ$න කපා ගැ®ෙම$ ප< යz වගා ෙනාකර 2Qව තබාගැ®[ 
අ3හැර දැ∞ම,  තලට සහ ඉෙඩ#රයට ෙහා¬$ áරැ ] බා*, වගාව ෙවDවට Ö*වල Põfi වගාව පට$ ගැ®ම, 

සහ යැH (yak) ස3වය$ සඳහා තණෙකාළ ඉඩ[ පwමාණය අ° M≥ම වැU වැඩ සටහ$ ව,$ fනෙe වැUම ] 

“ෙVòôඨ” ධානm Uôපාදන වෑය[ Uසා සාගතය හටග3ෙ3ය. ෙබාෙහ# යැH ස3වය$ gය íයහ. එa$ Cෙබh 
වැBය$ට Mõ Uôපාදන අ2g ] අතර (බට* ඔJ$ෙN äනපතා ආහාර ෙTෙ} පwධාන අංගයH ]ෙeය) 

ෙÄම$තෙe y ඔJ$ෙN ¥ඩාර[ ආවරණය කරග$නට ස3ව හ[ ෙනාමැP ]ෙව$ ෙබාෙහ# ජනතාවH  තෙල$ 

gය íයහ. අෙනH හැම තැ$වල y ම ෙQ, ආ†°ව 'B$ ±$Ö කරන ලද ෙක#ටා පමණට වැ©ෙය$ ඉතා ඉහළ 

]හ. 1953 y පට$ දස දහQ ගණනක fන වැBය$ව නැෙගන2ර Cෙබh (B.වා$) 2 යට3 '�ත වැBය$ 
ෙලB$ පäංW කරවන ලä. ඔJනට සාÿ2ක ඉඩ[ ව,$ ෙකාටසH ලබා Ö$හ. Qවාය3ත ‡g පwෙ_ශෙe හ$ 

(Han) fන ජාPකය$ 300,000 H ද BCයහ. එa$ @ෙන$ ෙදකH ෙසා}දාÖව$ ] අතර ඔJනට ආහාර සැපÓමට 

B_ධ 'ය. එa$ පõQථා®ය කෘÁක*මයට තව3 බරH පැටJ∏. 1962 y ,S ශඕM 'B$ පට$ ග3 ඈත 
>Cසර පළා3 UදහQ කරන ෙමෙහS[ ගැන 1965 y ,යැෙවන වා*තාවH ෙ[ ෙමෙහS[ Cෙබh 2 සංෙHතව3 

]ෙe “එක ෙගා'ෙපාළH, එක යැH සෙතH,” යDෙව$ යැa MයැෙT.  269

 සංQකෘPක 'Fලවය යටෙ3 ද Cෙබh ÖH '¬න ලä. 1966 §, මාසෙe y Cෙබh ජාPකය$ ද ඇ@ළ3 
(දෙලa ලාමාට සහාය ෙදන අය 'B$ පwPHෙôප කළ ද) ර@ 5රකරැව$ ෙපෟ_ග,ක ෙ_පල කැඳñ[ පට$ ෙගන 

අ}තාරය$2 ] ãÖ >zම ෙවDවට මාඕ ෙQ@ංෙN ඡායාරෑප තබ$නට පට$ ග3හ. „HË$ට “අරගල ර^Qñ[” 

වලට සහභා∫ ñම ඔJ$ බලා3මක කළ අතර ඔJ$ ඒවාෙය$ ä' ගලවා ග3ෙ3 නැත. Bය}ලටම වැ©ෙය$ 

ඔJ$ ඉතාම3 <පwB_ධ ඒවා ද ඇ@Xව ප$ස} වලට පහර Ö$හ. ලාසා (Lhasa) 2 ("ìව@$ අතර BCන 
ෙද'ය$ෙN” පැර∏ Uවහන) තම$ෙNම භට ක†ඩායමH ෙයාදවා ආරHෂා කර$නට Ë එ$ලාaට B_ධ 'ය. 

ලාසා 2 ෙජාHහැ$N (Jokhang) ආශòමය වනසා දැ∞ෙම$ ප<ව එයාකාර B_ü$ පළාෙ3  හැම අත B_ධ ]හ. 

ෙජාHහැ$N 2 B_ü$ අ3 Ön එක „H.වH Mයන පõä, “ෙ_වQථාන @$ හාරBය ගණනH Pãණ, ඒ3 
ෙදකH 'තරa ඉPõ Jෙ$. අෙනH ඔHෙකාම එHෙක# ෙකා}ල කෑවා නැ3න[ ÌÁත කළා. BයXම >zම, flජ®ය 

ෙපා3ප3, සහ අෙනH වQ@ එHෙක# කඩා දැ5වා නැ3න[ අර$ íයා…ෙජාHහැ$N වලට ඇ@}ෙවන තැන 

Pãණ ශාකm5∏ෙග >zමය පමණH ර@ 5රකරැව$ ඉPõ කෙr එය fනය සහ Cෙබh අතර ස[බ$ධතාවය 
සංෙHතව3 කරන Uසa. 'නාශ M≥ම සPයකට වැ© කාලයH PQෙQ B_ධ ]වා. ඊට ප<ව ෙජාHහැ$N ෙවනQ 

කළා fන ෙසා}දාÖව$ෙN බැර^HකයH 'äයට…තව3 ෙකාටසH…මQ ම°වH බවට හැෙරTවා.”  සා[පw දාaක 270

Cෙබh සමාජෙe ආගමට ලැෙබන පරම වැදග3 Qථානය සලක_y, ෙ[ ෙමෙහS[—ඒ කාලෙe සාමානmයH ]ව—

ෙවන3 තැ$වල y ට වඩා Cෙබh වල y ගැˆරැ ෙලB$ දැෙන$නට ඇP. එෙQම පõQථා®ය ජනගහනය සමඟ 
සබඳතා ඉතාම3 අ° ] Sද හ5දාවද ෙවන3 තැ$වල y ට වඩා ර@ 5රකරැව$ට වැ©ෙය$ සහාය Ö$ බව 

ෙප® යa. වැ©ම සÿල ඝාතන B_ධ ]ෙe 1968 වසෙ* y ය. එන[ ෙමෙහSෙ[ අවස$ කාලෙe y මාඕ පා*ශව 

අතර හටග3 ගැn[වල පwPඵලයH ෙලB$ ජනවාõ මාසෙe y ලාසා 2 Bය ගණනH මරණ B_ධ ]හ. 
ජනගහනයට 'Fලñය කgnවH පනවන ලද ප<ව í[හානෙe y gය íය සංඛmාව දැ© ]හ. ෙ[ Mçයා Uසා 

සංQකෘPක 'Fලවෙe y Cෙබh 2 y fන අයට වඩා Cෙබh අය gය íයහ.  271

 1950 y fන හ5දාව පැg˛ම3 සමඟ පට$ ෙගන 1959 y බලා3කාරෙය$ සÿහකරණයට ෙයා5 M≥ම 
සමÂ$ Cෙබh වැBය$ට නරකම අJරැÖ M2පය උදා ]හ. සÿහකරණය Uසා කැර, හට ගැUණ. ඒවා මැඬ 

පව3ව$නට මෘග ම*දනය ෙයාදා ග$නා ලä. එ2 y Cෙබh 2 අධmා3gක සහ ෙලෟMක නායකයා ] දෙලa 

ලාමා තව3 සරණගාතය$ 100,000 H සහ රෙh උග@$ බáතරය ද සමඟ ඉ$äයාවට පැන íෙeය. 1950 ගණ$ 

fනයට දැ© ෙQ Öôකර ] දශකයH Jව3, එHෙක# අ*ධ ෙලB$ තැU$ තැන සැõසරන (Bයයට 40 H පමණ) 
නැ3න[ ආශòම @ළ ìව3ෙවන ලද දැ© ෙQ Qවාüන ] ජනතාවH ෙවත ෙකාgSUQhවාදය සහ fන ආ£පතmය 

පනව$නට <'ෙV… ෙලB$ පwච†ඩ ] ෙමෙහS[ ෙයාදා ගැUණ. දශකය මැ_ෙ_ y සÿහකරණ කාලෙe y 

ෙනාස$<$ ත3වය$ තව3 දරැØ ]හ. ක[පා (Khampa) ගõ}ලා නැÛ එ_y Sද හ5දාව 'B$ කැර^}ලට වඩා 
ෙනාසõලන මහ3 'ශාල ෙලසM$ Åයuරැ අපරාධ වල ෙයÖනහ. 1956 y Cෙබh අ&3 අJරැÖ උ3සවය 

පැවැ3ෙව_y බට$N (Batang) 2 >2C ෙVòôඨ ෙච#ඩ ගැඩ$ ෙෆ$ඩ,$N (Chode Gaden Phendeling) ආශòමය 

 Ibid., p. 171.269

 Pierre-Antoine Donnet, Tibet—Survival in Question (London: Zed Books, 1994), pp. 41-42.270

 Ibid., pp. 128-129.271
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අහB$ දමන ෙබ#[බ ව,$ 'නාශ කරන ලä; අ°ම වශෙය$ „HË$ සහ වැඳ Ωදා ග$නට පැgණ BC 
>$ව@$ 2,000 H මරා දැgණ.  272

 අපරාධ කටS@ ලැaQ@ මa} ෙකz$ කරවන සහ ෙබාෙහ# 'ට ඔFΩ කර$නට සාHÁ ෙනාමැP ඒවා 

ෙවP. ඒ3 ඇB$ Ön වා*තා වඩා3ම UVWතව එකඟ ෙව$ෙ$  ෙ[ Sගය ගැන දෙලa ලාමා 'B$ ෙගෙනන 
තHෙQරැවට අ„ෙය#ග කළ ෙනාහැM ෙලසMU: “Cෙබh අයට ෙව© තබා මැරැවා පමණH ෙනාෙT, ඔJ$ට gය 

යන ෙතH පහර Ö$නා, uරැසෙe ගසා මැරැවා, පණ >C$ >´≈වා, äෙe í}වා මැරැවා, අංග '´ෙ¨දනය කළා, 

uසí$ෙ$ තබා මැරැවා, ෙගල Bර කර මැරැවා, එ}ලා මැරැවා, පණ >C$ ව@ෙ* උØ කළා, පණ >C$ 

වැළ&වා, හතරකඩ කපා එ}ලා ඇද දැ5වා, 2Q ගසා දැ5වා.”  අƒරැතම ෙමාෙහාත 1959 බව ය$න ගැන 273

සැකයH නැත. නැෙගන2ර Cෙබh 2 කා[   (Kham) කැර^}ෙල$ ප<ව කැර,කරැව$ 'B$ ලාසා අ}ලා ග3හ. 

ජනතාවෙN ෙකාgS$ ගැන දැH] පwPචාරය, ‘ෙVòôඨ ඉäõ >[ම”, fන ෙක#ටා වසර ගණනාවH පැව±ම, සහ 

ෙකාලරාෙඩ# සහ ⁄වා[ 2 y ගõ}ලා කඳJරැ @ළ ΩáØ කරන ලද ක[පා රණ6රය$ව එHස3 ජනපදෙe 
මධmම ã_£ අංශ ආයතනය (CIA) 'B$ මහා පõමාණෙය$ එවා PÆම ඇ@Xව කැර^}ල හට ගැ®මට සාධක 

M2පයH ෙÄ@ 'ය.  B'} ජනගහනය කැර,කරැව$ට ඉතාම3 2තවාy ] අතර ඔJනට සමාජයට එක@ 274

ෙව$නට ඉඩ y Pã∏. fන හ5දාෙT දැවැ$ත ෙබ#[බ පwහාරෙය$ වැ©ෙය$ම Öකට ප3 ]ෙe ඔJ$ය. @වාල 
ල3 අයව MBÖ පwPකාරයH ෙනාකර පණ >C$ වළලන ලä. නැ3න[ රQPයාÖෙT íය බ}ල$ෙN ආහාර බවට 

ප3 ]හ. පරා�ත පැ3ෙ3 දM$නට ලැෙබන ඉතා 'ශාල Bයä'නසා ගැ®[ සංඛmාෙව$ එය පැහැä, ෙවa. 

Cෙබh Sද හ5දාෙT පාබල හ5දා භටය$ෙN (මQකh) @වHu සහ ක° පමණH ර^ග3 20,000 H BC ලාසා 

නගරය මා*@ 22 වැUදා යz අ}ලා ග$නා ල_ෙ_ ì'ත 2,000 3 10,000 3 අතර 'නාශයMU. එ2 y රෙම#ෙච 
(Ramoche) සහ ෙපාටාලා (Potala) යන ප$ස} වලට ද දැ© හාU B_ධ ]හ. Cෙබh නායකයා  සහ ඔáෙN 

අDගාgකය$ 10,000 H එ2 y ඉ$äයාවට පලා íයහ. 1969 y තව3 'ශාල පõමාණයM$ කැර^}ලH ඇP ñ 

එය මහ3 ෙ} හැÜමM$ ප<ව යටප3 කරන ලä. ක[පා ගõ}ලා භටය$ 1972 ෙතH සට$ ඇදෙගන íයහ. 
1987 ඔHෙත#බ* මාසෙe y ලාB 2 නැවත3 කැර, සහ ම*දන චකçයH පට$ ග3ෙ3ය. äí$ äගට ඇy ෙගාQ 

Qවාüන3වය ඉ}ලා දවQ @නH PQෙQ උ_ෙඝ#ෂණ පැවැ3] ප<ව 1989 y මාෂ} ®Pය පැනñය. ඒ උ_ෙඝ#ෂණ 

fන 'ෙර#ü සං'ධානා3මක ජනවා*íක සංහාර පට$ ගැ®මH හැCයට මවා පාන ලä. ජනරා} ෂැ$N 
ෂාඕෙසා$N (Zhang Shaosong) දHවන පõä මාස දහ අටක y මරණ 600 කට වැ©ෙය$ B_ධ 'ණ. ෙමෙහ∏$ට 

එෙර2ව කරන ලද 'ෙVෂ අපරාධ පැව@න ද, fන කçමෙTද පැහැä,වම ෙවනQ ñ Pã∏; එa$ ප<ව තව3 

සÿල ඝාතන B_ධ ]ෙe නැත. ඒ3 ෙ[ ෙව_y BයX Cෙබh ජාPකය$ අතර අ°ම ගණෙ$ පJෙ} එH 

සාමා�කෙයH ෙහ# f$D යටෙ3 ÖH 'ඳ PÅණ.  275

 1950 ගණ$ සහ 1960 ගණ$ වල y Bය දහQ ගණනක ජනතාවH—සමහර 'ට Cෙබh වැBය$ ෙග$ 

දහෙය$ එH අෙයH තර[—ර^ඳJ[ගත M≥ම Êතන Cෙබh ඉPහාසෙe නරකතම ෙ˙දවාචකය ]ෙeය. 

හැ¬නග3 කඳJරැ 166 $ ì'ත ගලවා ෙගන ආපá එ$න සම3 ]ෙe ඉතාම3 <X >õසH (සමහර 'ට Bයයට 

2 H තර[ අ}පයH) යැa ෙප® යa, ඒ ර^ඳJ[ කඳJරැ බáතරය Cෙබh රට ඇ@ළත නැ3න[ අස}වැB පwා$ත 
වල >2ටන ලä.  1984 y ර^ ඳJ[ කාලෙe  y 173,000 ක ජනතාවH gය íය බව දෙලa ලාමාෙN ã_£මය 276

අංශය ඇQතෙ[$@ කළහ. ආශòම සමඟ ìව3 ] 5X පwජාව පත} කැ®[ වලට යවන ලä. සමQතයH ෙලB$ 

ර^ඳJ[ ත3වය$ Åයuරැ ]හ, uසí$න,  තල, නැ3න[ අ£ක උôණය යනාäයට Bරකරැව$ äනපතා 5áණ 
Ö$හ. ‘ෙVòôඨ ඉäõ >[ම’ කාලෙe y Bරෙගව} @ළ y B_ධ ] g® මQ කෑම ස[බ$ධ කත$දර හා සමාන 

Cෙබh Uදහස අ3හõ$නට පwPHෙôප කළ Bරකරැව$ව ඝාතනය කරන ලද කත$දර පwමාණයH Pã∏.  277

හõයට Cෙබh ජනගහනය 5XමU$ම (Cෙබh 2 සෑම වැ©2C >õg$ ෙග$ හතෙර$ එක අෙයH බැí$ 

ලාමාවරැ ෙවP) සැකකරැව$ ]වා ෙQ ය. fනෙe සෑම 'Qසකටම එH අෙයH ෙව_y, Cෙබh 2 සෑම හය 
ෙදෙනuටම එH අෙයH දHÁණාංශක යැa ව*∫කරණය කරන ලä. ‘y*ඝ පා ගමෙ$’ y මාඕ 'B$ 'ඩාව හැර 

 Kewley, Tibet, pp. 269-270.272

 Quoted in Donnet, Tibet, p. 63.273

 Kewley, Tibet, p. 165.274

 Donnet, Tibet, pp. 54-60, 127.275

 Kewley, Tibet, p. 255.276

 Ibid., pp. 122-124, 291, and 314-318.277
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ඔáෙN ශHPය යz >2nවා ග3 B.වා$ 2 තණ Å[ පwෙ_ශෙe ජනගහනෙය$ @ෙන$ ෙදකH 1950 ගණ$ 
වල y අ3 අඩං⁄වට ෙගන ඔJ$ව 1964 ෙහ# 1977 ෙවන ෙතH UදහQ ෙනාකරන ලä. 1962 y Cෙබh ã_ධාගෙ[ 

ෙදවැU ඉහළ තන@ර දරන ප$ච$ ලාමා (Panchen Lama) 'B$ තම රටවැBය$ 'නාශයට ප3 කරන සාගතය 

සහ ම*දනය ගැන මාඕ ෙවත 'ෙර#ධය පළ කර BCෙeය. එයට පwP2ංසනයH වශෙය$ ඔáව Bරගත කරන ලද 
අතර ප<ව 1977 ෙතH Uවාස අඩQBෙe තැÅණ. ඔáට ද‚ව[ කළ ඒ න° ±$Öව 1988 ෙතH අවලං⁄ 

ෙනාකරන ලä.  278

 fනය 'B$ ෙභෟPක ජන සංහාරයH Cෙබh ෙවDෙව$ සැල<[ කළා යන UVWත සාHÁ MBවH නැත, 

ඒ3 ඔJ$ සංQකෘPක ජන සංහාරයH ෙගන íය බවට MBÖ සැකයH නැත. සංQකෘPක 'Fලවය අවස$ ] 
'ගB$ ෙබෟ_ධය$ට වැඳ Ωදා ග$නට Mයා P— තැ$ 6,259 $ 'වෘතව Pãෙ† 13 H පම∏. අUH ඒවා 

බáතරය බැර^Hක වලට, බ° ෙතාග තැ$ප3 කරන කාමර වලට නැ3න[ ර^ඳJ[ මධmQථාන වලට හරවා 

Pã∏. 'නාශ ෙනා] එa$ සමහර තැ$ ප<කාලෙe y නැවත 'වෘත කරන ලä. එන53, ෙබාෙහාමයH ඒවාෙe 
Pãණ වCනා වQ@—Ωරාතන ,යMයැ',, Å@ B@ව[, ත$කා (thanka) Wත‘, >zම, සහ අෙනu3 ව$දනා වQ@

—ඒවාෙe වCනා ෙල#හ Pãෙ† න[ එHෙක# ෙසාරක[ කරෙගන නැ3න[ 'නාශ M≥ෙම$ 5XමU$ම 2Q 

කරන ලä. 1973 ෙව_y ෙබa�ං 2 වා3@ වැඩෙපාළH Cෙබh ÿ*P ෙටා$ 600 H උØ කර දමා Pã∏. 1983 y 

ලාසා ව,$ පැgණ Uෙය#�ත >õසකට fන අගනගරෙe y >zම සහ uඩා >zරෑ 13,537 H ඇ@ළ3 Cෙබh 
ΩරාවQ@ ෙටා$ 32 H ෙසායාගත හැM 'ය.  ã_ධාගම වඳ කර දම$නට ග3 වෑයෙ[ ෙකාටසH ]ෙe අ&ත 279

උප$ Cෙබh දරැව$ට fන න[ ෙදන >zෙවතH Mçයා3මක M≥ෙමU. 1979 ෙතH BයX පාසැ} @ළ ඉගැ$ñ[ 

මැ$ඩõ$ භාෂාෙව$ B_ධ ]හ. අවසානෙe y, 1911 මැ$¯ (Manchu) 'ෙර#ü 'Fලවෙe අවසාන B2 M≥මH 

හැCයට ර@ 5රකරැව$ 'B$ ගැහැØ සහ >õg යන Cෙබh ජාPකය$ ෙදෙගා}ල$ෙNම ä⁄ වරලQ කපා 
දමg$ සමQත ජාPය ෙවතම හ$ 'ලාBතාෙT fන ඇƒම Qථා>ත කර$නට වෑය[ කළහ. 

 fනෙe B_ධ ]වාට වඩා සමාDපාPකව පwච†ඩ මරණ මහ3 පwමාණයH Cෙබh 2 B_ධ ]ෙeය. එෙQ 

Jව3, 1984 y >nවහ}ව BCන Cෙබh ආ†°ව 'B$ Uu3 කළ ද3ත >zගැ®ම Öôකර ]වM: '$äතය$ 
g,යන 1.2 H, එන[ BයX Cෙබh වැBය$ ෙග$ හතෙර$ එකකට ආස$න සංඛmාවH. සට$ වල y මරණ 

432,000 H ]වාය ය$න ඊට3 වඩා 'Vවාස කළ ෙනාහැM ]වM. ඒ3, සංඛmා ස[බ$ධෙය$ ජනවා*íක සÿල 

ඝාතන B_ධ ñම ගැන, B'} වැBය$ෙN සහ Bරකරැව$ෙN අa±$ සහ කැමැ3ත$ ගැන ෙනාසලකා හැ≥ම 
ගැන, අඛ†ඩ ෙලB$ කරෙගන íය සදාචාරමය අපරාධ ගැන, ත*කාD¥ලව කතා කළ හැMa. fන Uල ද3ත 

අDව Qවාය3ත පwෙ_ශෙe වාසය කළ ජනගහනෙe 1953 y BC g,යන 2.8 M$ 1964 ෙව_y g,යන 2.5 H 

දHවා පහත වැµ Pã∏. 'වාBයක$ සංඛmාව (අ'UVWත බව >zගැෙනන) සහ උප3P මhට[ අෙයH 'B$ 

සලකා බල$ෙ$ න[, එ'ට මරණ සංඛmාව 800,000 H තර[ ඉහළ 'ය හැMa—එය ඛම* රෑ¨ යටෙ3 
කා[ෙබ#ජෙe ජනගහන අ2gය තර[ පwමාණයM.  ෙබාෙහ# Cෙබh කා$තා ව$ uමන ෙහ# අාකාරයM$ 280

ෙර#හ}ගත M≥ම Uසා ගøසාව නැ3න[ වඳ භාවයH B_ධ ෙTයැa Mයා 'Vවාස M≥ම ය$න, හ$ ෙවත 

බලපාන ෙලB$ ෙයාදා ගැෙනන ලද >zෙව3 අDව පwෙ_ශය ෙවDෙව$ මෑත කාÜනව හැඩගැෙසන ජ$ම'ෙර#ü 
පwPප3P වල ඩ-ැෙක#®ය Qවභාවෙය$ දHවa. එයට කz$ <X ජනවා*íකය$ව ඒ ෙමෙහS[ වලට භාජනය 

ෙනාෙවන ෙQ කමාව y Pãණ. 1980 y ලාසා සංචාරයකට පැg∏ fන ෙකාgSUQh පHෂෙe මහ ෙ}ක[ ] á 

යාඕබැ$N (Hu Yaobang) හා$ සහ Cෙබh අතර දM$නට ලැෙබන කාලක†∏බව, ෙවනQ සැලM, සහ 
ෙව$කර තැÆ[ දැක ලැ»ජාෙව$ හඬා වැµ ත3වය “සරල ෙලB$ම යට3 '�තවාදයa” යැa පවසා ඇත. 2ම 

සහ ෙද'ය$ S@ ඈතක >2ටන ඔJ$ෙN රෙh සෑෙහන කාලයH PQෙQ අමතක ñ සහ ෙනාද$නා ත3වයට 

ප3ව BC Cෙබh ජාPකය$ෙN අවාසනාවට ඔJ$ ìව3 වDෙe ආBයාෙT හදවත මැ_ෙ_ අPමහ3 උපාය 

මා*ගමය වැදග3කමM$ S@ පwෙ_ශයකa. ඔJ$ තව Öරට3 ෙභෟPක ෙලB$ වඳ කර දැ∞ෙ[ ත*ජනයට 
5áණ ෙනාÖ$නද ඔJ$ෙN සංQකෘPය තව Öරට3 අන@ෙ* පව±. 

 Becker, Hungry Ghosts, pp. 173-176.278

 Donnet, Tibet, pp. 126-127.279

 Becker, Hungry Ghosts, p. 181.280
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22   උ#රැ ෙකා)යාෙ+ අපරාධ, 0ෂණය, සහ රහස5තාවය 

     !ෙය$ %&ෙලා) 

 38 වැ. අ0ෂාංශ වෘ5තෙ7 උ9ෙර; < ෙකා%ය; අ$ධ?@ප ෙකාටෙC ‘ජනතාවෙG පHජාත;තIවාJ 

ෙකා%යාK ජනරජය,’ 1948 සැRතැSබ$ 9 වැ.දා .$මාණය කරන ලX. 1945 අෙග\C9ෙ] J එ0ස5 ජනපදය 

සමඟ අ5ස; කළ abcම0 අKව ෙස\bය) d.යනය තාවකාeකව ෙS කලාපෙ7 ප%පාලනයට වගfව d9 < 
අතර 38 වැ. අ0ෂාංශ වෘ5තෙ7 පහh; දij ෙකා%යාව !klවා එk ප%පාලනය එ0ස5 ජනපදයට බාර 

bය. 

 උ9රැ ෙකා%යාව ඉතා ඉ0මn; ෙල\කෙ7 වඩා5ම වැcj රට බවට ප5bය. ජනරජෙ7 පළp වසර ෙදක 
9ල J ජාතq;තර පHජාෙ] frෙවiට උ9රට ගම; fsෙS හැfයාව ෙස\bය) d.යන br; තහනS කරන ලද 

අතර එම වසා දැtම Xගටම Cථා!ත bය. 1950 w. 25 වැ.දා උ9රැ br; Xය5 කළ d?ධය .ල වශෙය; 

ෙපාy සට; bරාමය0 හැzයට 1953 we 27 වැ.දා .මා වKෙ7 ඕනෑම ෙතාර9ර0 රාජq රහස0 ෙලr; රහසq 

ෙවන තරමට ඔ�;ෙGම Äරවැrය;ට සපයන ෙබාරැ, ෙනාමඟ යවන ෙතාර9රැ, සහ ෙපHාපගැ;ඩා වe.. 

 එ්5 d?ධය එකම ෙÇ9ව ෙනාbණ. උ9රැ ෙකා%යාK ෙරÉමය ෛනස$aකවම අ;ත$නමq <වf, එය 

අෙනi5 ෙකාÖd.C) බලය; පවා වැ?ද ෙනාග.Ü; àන-ෙස\bය) අ$äදය කාලෙ7 එය පැ5ෙත; පැ5ත 

ග.Ö; .ර;තර ෙදaãයාවf; rzෙ7ය. එයට අමතරව, කාSෙබ\ජයාෙ] සහ ඇçෙé.යාෙ] ෙම;ම උ9රැ 
ෙකා%යාෙ] නායකය; ද !ටCතර ෙල\කෙ7 බලපෑS .සා “ජනතාවෙG සහ ප0ෂෙ7 අÜãයෙලාÉමය එ0ස5 

භාවය” íìත ෙ] යැÜ îෙය; rzයහ. උ9රැ ෙකා%යාව සමහර අවCථාවල J “තාපසාරාම රාජධා.ය” යැÜ 

හැï;ෙව;ෙ; ම;දැÜ fයා ෙS සාධක එක9ෙව; පැහැXe ෙකෙරÜ. ෙS අ;ත$නමq < පHවණතාවය, Cවයං-
පාලනය, Cවාñන5වය, සහ Cවයංෙප\ìත බව යන අ$ථ දැ0ෙවන ‘wෙó’ (juche) අÜãයෙලාÉය හැzයට 

නqායගත කර öෙé. ෙමම අÜãයෙලාÉය .ල වශෙය; 1970 ෙනාවැSබ$ k J පැවැ5ෙවන ලද ෙකා%ය; 

කSකරැව;ෙG (ෙකාÖd.C)) ප0ෂෙ7 පCවැ. ෙකාංගõසෙ7 J හú;වා ෙදන ලX. 

 ෙS ත5වය; යටෙ5, සහ ෙතාර9රැ එක9 කර ෙබදා හැsම සඳහා රට ඇ9ලත ෙහ\ bෙ?ශයක J ෙහ\ 

fûයාü† bරැ?ධ ප0ෂ වqාපාරය0 නැöකම යන cbෙ°¢5වෙය; d9Ü. එk පවöන ම$දනය; k යථා$ථය 
ගැන ෙතාර9රැ සපය;නට ෙහ\ නැ5නS ෙපාy අදහස0 සපය;නට ෙS .සා frෙC5ම ෙනාහැf තරS ෙ]. ඒ 

.සා අපට ඔ�; සපයන .ල පHකාශන වe; ස9l ෙව;නට r?ධ ෙ]. ඒවාෙ7 අදහC ෙසායාෙගන අ$ථ පාදා 

ගත d9Ü; පලා යෑමට සම5 < Ä?ගලය;ෙG පHකාශන වe;, සහ අසçවැr රටවල, bෙ°ෂෙය;ම දij 
ෙකා%යාෙ], •?¶මය අංශ වe; ලැෙබන ෙතාර9රැ වe; සෑßමකට ප5ෙව;නට r?ධ ෙ]. 

ෙකා89:;< රාජ5ය >?@Aමට ෙපර 

 උ9රැ ෙකා%යාK අ¶කාs; br; .i5 කරන පHවාද !hබඳ සාkතqෙ7 පHකාශන වලට පටහැ.ව, 

ෙකා%යාK ෙකාÖd.C)වාදෙ7 .$මාතෘවරයා fS ඉç c; (Kim Il  Sung) ෙනා@ය. එය ඊට5 වඩා තරමක 

ඈතකට Xව යÜ. ෙබාçෙෂb0 සSභවෙය; d9 යැÜ fයන ලද ක™ඩායS ෙදක0 1919 වන bට ද පැවöෙ7ය. 

ඒ පා$ශව ෙදකට ෙමාCක] br; ඔ�;ෙG සහෙය\ගය හ.කට y;ෙ; නැත. ඔ�; ෙදපා$ශවය අතර ගැlS 
අöශෙය; දරැj <හ. ඉö; ඒ අKව ෙකා%යාෙ] ෙකාÖd.C)වාදෙ7 පළp b;Xතය; <ෙ7 

ෙකාÖd.C)වාJ;ම <හ. ‘සමCත-රැrයාK ෙකා%ය; ෙකාÖd.C) ප0ෂෙ7’ ජප; bෙර\ñ එයi$)C0 (Irkutsk) 

523



ග%çලා ක™ඩායම යැÜ හැï;ෙවන ල?ද 1921 w. මාසෙ7 J ෙකා%යාK කSකරැ ප0ෂෙ7 .$මාතෘ 
ක™ඩයමක ග%çලා භටය; සමඟ අbග5 සටනක .යැෙළන ලX. එම r?¶ෙය; හාර ප;rය ගණන0 මරණ 

r?ධ @ම .සා ෙකාÖ;ට$; හට ෙකා%යාK ෙකාÖd.C) වqාපාරයට එ0ස5 බව0 තහ�රැ කරන වෑයෙS 

.යැෙළ;නට r?ධ <හ. 

 ෙකා%යාව 1910 rට ජප; යට5 bÉතය0ව පැවöණ. Cවාñන අරගලෙ7 ඉX% ෙපළ rzන ල?ෙ? 

ෙකා%යාK ෙකාÖd.C)වාJ;ය. දැã යට5 bÉත ම$දන 9h; ඔ�;ෙG සාමාÉකය; ෙබාෙහ\ ෙදෙන0 

b;Xතය; බවට ප5 <හ. ෙS සමහර මරණ වලට ෙකාÖd.C)වාJ;ම වගfව d9 ද <ෙ7ය. ෙබාෙහ\ 

කාඩ$වරැ bෙ?ශය; k J Ä´j < .සා තම;ෙG රට ගැන දැන rzෙ7 අçපයf. මැÜ 1 වැ.දා වැ. Xන වල 
J ෙපළපාe පැවැ5@ම යK අ¶කාs;ට තමනට එෙරkව ම$ද¨ය fûයා ඉl fsමට කරන ආරාධනා වැ. @ම 

.සා @ර fûයා ෙබාෙහ\ bට bනාශකාs පHöඵල ඇö කෙØය. 

 ජපානය පරාජය fsෙම; පcව රට කලාප ෙදකකට ෙබදK ලැ∞ය, පා$ශව අතර සට; හටග5 .සා 
තව5 ෙකාÖd.C)වාJ; b;Xතය; <හ. මැ;±%යාව අසල ජප; bෙර\ñ iඩා ග%çලා ක™ඩායමක අණ ෙදන 

.ලධා%යා < fS ඉç c; ෙකා%යාෙ] නායකයා හැzයට ෙස\bය) d.යනය br; ෙත\රා ග;නා ල?ෙ? රෙ) 

J$ඝ කාලය0 öCෙC rzන ලද අෙනi5 සට;කාt ෙකාÖd.C)වාJ; fkප ෙදෙන0 බැහැරලÖ.. 1945 
සැRතැSබ$ මාසෙ7 J fS ඉç c;ෙG පHöවාJ; bය හැf <ව;, සැලfය d9 ෙලr; ´ෙයා; ≥; ´ෙයා0 

(Hyon Chun  Hyok) ව !ෙයා;යැ;G k J ඝාතනය කරන ලX. ෙS ඝාතන yrS ගණන0 <වාද නැ5නS rය 

ගණන0 <වාද ය;න ගැන තවම5 දැනග;නට ෙනාහැfÜ. 

 1945-46 ෙÇම;තෙ7 J !ෙයා;යැ;G k වාසයට අවසර ලැෙබන ලද ජාöකවාJ;ව අන9රැව ෙසායාෙගන 
අ5 අඩං&වට ග;නා ල?ෙ?ය. අµම වශෙය; වසර පහක කාලය0 යS බාරකාර ත5වයක ෙකා%යාව තැ∞ම 

ගැන 1945 ෙදසැSබ$ මාසෙ7 J ෙමාCක] k පැවැ5ෙවන ලද ÖතI පා$ශව bෙ?ශ කටd9 ඇමöවරැ;ෙG 

සSම;තIණයක J, ෙචා ම; r0 (Cho Man  Sik) නමැö ඔ�;ෙG නායකයා  ඇ9∑ ඔ�; තම අකමැ5ත පළ 
කළහ. 1946 ජනවා% 5 වැ.දා ෙච\ අ5 අඩං&වට ෙගන, එ0ස5 ජා∏;ෙG සංbධානෙ7 භටය; ඉX%යට එ?J 

!ෙයා;යැ;G kC කරන අවCථාෙ] J, එනS 1950 ඔ0ෙත\බ$ මාසෙ7 J ෙවã තබා මරා දමන ලX.  

 ම$ද¨ය fûයා සමCත ජනගහනයම br;ම අ5 දfන ලX. රෙ) උ9රැ පැ5ෙ5 ෙස\bය) d.යනය br; 
හ.කට තම;ෙG !hîπෙව; රාජqය0 !klවK ලැ∞ය; කෘì කටd9 පHöසංCකරණ ස∫හකරණයට මග 

bවෘත කරන ලX. ජනගහනය bශාල ප%මාණ සංbධාන වලට දැtම බලා5මක bය. එෙCම එක ෙ?ශපාලන 

ප0ෂය0 හú;වා y;ෙ;ය. ෙ?ශපාලන bරැ?ධවාJ;, ඉඩS kÖය;, කෘì කටd9 පHöසංCකරණ වලට 

bරැ?ධ  ෙවන අය, සහ ජපK; සමඟ හ�ෙç කටd9 කරන ලදැÜ සැක ෙකෙරන ලද අයව කûමව5 ෙලr; 
ත$ජනයට භාජනය කරK ලැ∞ය. ඒ5 එÜ; පc Xග හැෙරන ª?ධකරණයට ත.කරම ෙකාÖd.C)වාJ;ට වරද 

පැටbය ෙනාහැfÜ; එය ජාöකවාJ හැºS ඉහළ යෑම .සා ද හට ග5ෙ5ය. ෙç ගැ†මf; පමණ0 ෙනාව අΩ5 

ෙරÉමෙ7 පHාරSභවය සංඥා <ෙ7 rය දහC ගණනක ජනතාව0 දiණට සංකûමණය @ම හා සමø.. ඉහh; 
සඳහ; කළ ව$¿කරණ පමණ0 ෙනාව තම;ෙG ¡bතය සහ ෙ?පල ගැන îය0 öä ඕනෑම අෙයi ද 

සංකûමnකය; අතර <හ. ඉතා ඉ0මn; දiෙ™ .ල සංbධාන වලට උ9ර වැ¬ aයා �ව5, 1948 ෙවන ෙත0 

එක කලාපයf; අෙනකට යෑම යS තරමකට පහc ෙලr; පැවöණ. 

අDගF අරගලෙH DIJතයI 

 Cවාය5ත රාජqය0 හැzයට තවම5 පHකාශ කර ෙනාrzය ෙකාÖd.C) ෙරÉමෙ7 pç වසර 9න J ෙමම 

ජනකාය0 රෙට; .0ම යෑම .සා එk නායකය;ට öä සමCත අ$ධ?@පයම “ෙකාÖd.C)කරණයට” 
කැමැ5තට öත0 තැ•ෙ™ නැත. එයට පටහැ.ව, වැã කç ෙනායා p∑ රටම තම අ¶කා%ය යටෙ5 එ0ෙCස5 

වK ඇතැÜ ඔ�; b°වාස කළහ. ෙමාCක] k මෑත කාලෙ7 J bවෘත < Äරාෙçඛනාගාර ෙප;ව;ෙ; ඔ´ ඒ 

වන bට ද ඇෙම%ක; “රෑකඩය;” යැÜ හැï;< රජය ෙපරළා දම;නට fS ඉç c; ඒ වන bට ද 
ෙනාඉවreම5ව rz බවÜ. ෙS රෑකඩය; ස9 <ෙ7 උ9රැ ෙකා%යාKව;ට වඩා iඩා dද හpදාවf; තව yරට5, 

ඔ�; bbධ ෙකාÖd.C) ක™ඩායS වල තICතවාJ සහ ග%çලා fûයා සහ වැඩ ව$ජන වe; ƒඩනයට ප5ව 
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rzයහ. දiෙ™ වාසය කරන ජනතාව ඔ´ව5 ඔ´ෙG හpදාව5 b°වාස කරන බව fS ඉç c; b°වාස 
කෙØය (ෙහ\ ඔ´ එෙC ≈ෙ]ය). 1950 වස;තෙ7 J Cටාe; br; ආකûමණය අKමත කරන ල?ෙ?ය, එය 1950 

w. 25 වැ.දා දiණ Äyමයට ප5 කරන ලX. ඊ ළඟ වසර 9න ඇ9ලත J ෙදපැ5ෙ5ම Öeයන 1 කට වැã 

rbç ජනතාව0 Öය aයහ, එෙCම Öeයන ගණනකට ඔ�;ෙG .වහ; අkÖ <හ. එයට අමතරව 400,000 0 
Öය aයහ. ෙජනරç ඩGලC මැ0ආත$ෙG එ0ස5 ජා∏;ෙG හpදා භටය; ෙවö; පරාජය ලද උ9රැ 

ෙකා%යාKව; ෙéරා ග;නට aය àන හpදා අතෙ$ ද එපමණම සංඛqාව0 9වාල ලැäහ. උ9රැ ෙකා%යාK 

ෙසාçදාyව; අතර 200,000 0 Öය aයහ, දij ෙකා%යාKව; අතර 50,000 0 ද, ඇෙම%කාKව; 50,000 0 ද 

Öය aයහ. එ0ස5 ජා∏;ෙG හpදාවල පHංශ ෙසාçදාyව; öෙදන0 Öය aය අතර තව5 800 0 9වාල ලැäහ. 

 ෙකාÖd.C) කලාපෙ7 බලපෑම Ä∑ç කර;නට ෙS තරS පැහැXeව සැලcS කර ඇ5ෙ5 d?ධය; 

අçපයf. ඒ කාලෙ7 J දij ෙකා%යාව උ9රට එෙරk ආකûමණü† යැÜ සලකÖ; ෙඡා; ෙප\ç සාතI ඇ9∑ව, 

පHංශ වාමාං«ක b?ව9; ෙකාÖd.C)වාJ;ට සහෙය\ගය පළ කළහ. අද, bවෘත Äරාෙçඛනාගාර වලට C»ö 
ෙව;නට ඒ ගැන fry සැකයකට ඉඩ0 තව yරට5 ඉö% @ නැත. උ9රැ ෙකා%යාKව; ෙපරගම; එ?J දiෙ™ 

ෙCවය කරÖ; rz fûCöයා. Öෂනාsවරැ;ව !ටමං fsම, î…තානq සහ පHංශ තානාපöවරැ;ට අ5 bï;නට 

r?ධ < ෙපෟ?ගeක කlක ත5වය;, සහ rරකරැව; br; bïන ලද yක ද ඇ9∑ව (ඇෙම%ක; ජාöකය; 
6,000 0 සහ ෙවන5 රටවç වe; ඒ හා සමාන සංඛqාව0 ද ඇ9∑ව රÀඳ�S වල J වැãෙය;ම දij 

ෙකා%යාKව; Öය aයහ), යන ෙS rය∑ y0 ෙ]දනා උ9රැ ෙකා%යාෙ] ෙකාÖd.C) ෙරÉමෙ7 fûයාකලාපය 

.සා r?ධ <වා යැÜ අද සැලෙ0.  1

 1953 we මස අ5ස; ෙකෙරන සට; bරාමෙය;, අµ වැã වශෙය; සට; පට; ග5 රටවç ෙදක අතර 
38 වැ. අ0ෂාංශෙ7, Öeට% පාලනෙය; .දහC කලාපය0 !klවන ලX. එය සට; bරාමය0 �ව5 සාමය0 

ෙනා<ෙ7ය. ඉ;පcව rbç වැrය;ව ෙම;ම හpදාෙ] අයව5 ඉල0කර කරÖ; උ9ර br; දiණට කඩා 

පැ¨S සහ පහර JS .සා ¡bත ගණනාව0 අkÖ <හ. දij ෙකා%යාෙ] ජනා¶පö ම;Xරය ෙවත ෙකාමා;ෙඩ\ 
öCඑකක භට !%ස0 br; 1968 J ග5 fûයාවක J එ0 ආකûමnකෙය; හැෙර;නට අෙන0 rයçල;ම Öය 

aයහ. 1983 ඔ0ෙත\බ$ 9 වැ.දා •රැමෙ7 රÀ;&; k දij ෙකා%යාK ආ™µෙ] සාමාÉකය;ට එෙරkව ග5 

ඝාතන වෑයමක J ෙකා%ය; ආ™µෙ] අැමöවරැ හතර ෙදෙන0 ඇ9∑ව දාසය ෙදෙනiට මරණය කැඳවන ලX. 
1987 ෙනාවැSබ$ 29 වැ.දා ගමන මැද අහෙC J ÄÄරා aය ෙකා%යාK ෙජ) යානය 115 ක ජනතාව0 මරා දමන 

ලX. 

  උ9රැ ෙකා%යාව ´y සැකකරැෙව0 ෙනාෙ], එය පැහැXeවම ෙS fûයාව; වලට වරදකරැ ෙවÜ. 1988 

ෙස\ç නගරෙ7 J ඔeS!0 තරඟ වලට මඳ0 කh; අ5 අඩං&වට ග5 තICතවාXෙය0 පැහැXe කළ ප%X ඔ´ 
!ෙයා;යැ;G සඳහා වැඩ කරÖ; rzය අතර ඔ´ෙG ෙමෙහය <ෙ7 දiණට තරඟ වල ආර0ෂාව සහöක 

කර;නට ෙනාහැf යැÜ ෙප;වා එÜ; එk ජාතq;තර ෙහාඳ නාමය bනාශ කර දැtමÜ.  2

 තව yරට5, සමCත ධනවාJ ෙල\කයට එෙරkව උ9රැ ෙකා%යාව ෙයෙදන ලද d?ධය 9h; 1960 ගණ; 
සහ 1970 ගණ; වල J ඔ�; bbධ තICතවාJ ක™ඩායS වලට සහාය ෙදන ලX. එයට වඩා5ම සැලfය d9 

ෙලr; (ඊශÃාෙයç k කටd9 කළ) ජප; ර9 හpදාව, පලC∏න සංbධාන ගණනාව0, සහ !eƒනෙ7 ග%çලා 

ක™ඩායS ඇ9ල5 ෙවÜ. 

උ#රැ ෙකා)යාK පLෂ-රාජ5ෙH ෙකා89:;< DIJතයI 

 Cටාe;ෙG ෙස\bය) d.යනෙ7 J ෙම;ම, ප0ෂය ඇ9ලත ª?ධකරණ .සා b;Xතය; < ලැÜC9ව 

උ9රැ ෙකා%යාෙ] ද ඉතා J$ඝ <වf. පළp උ9රැ ෙකා%යාK ආ™µෙ] සාමාÉකය; brෙදකක සංඛqාෙව; 

 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
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දාහත0 ඝාතනය, ෙවã තබා මරා දැtම ෙහ\ ª?ධකරණයට ල0 <වා යැÜ එක මාK¢ය අÜ∏;ෙG 
සංbධානය0 ගණ; ද0වා ඇත.  3

 උ9රැ ෙකා%යාK ප0ෂෙ7 හදවත 9ළ < ඉහළ තන9රැ ෙහාබවන ලද කාඩ$වරැ; සංඛqාව0 

ª?ධකරණයට හcෙව;ෙ; ප;p;ෙජා; සට; bරාමෙ7 ∏;ත හ%යට bයැÕ ය;නට5 ෙපරÜ. ෙරÉමය ෙපරළා 
දම;නට ඇෙම%කාKව; ෙවKෙව; ඔ59 බලන ලද සහ iම;තIණ කළ යන ෙච\දනාවට ල0< 

ෙකාÖd.C)වාJ;ෙG පHධාන නµව0 1953 අෙග\C9 3 වැ.දා පැවැ5bණ. හංෙG%යාK Äව5ප5කලාෙ]J සහ 

රචකෙය0 < zෙබා$ ෙමෙරÜ (Tibor Meray) r?ñ; ඇr; ylෙ]ය. ඔ´ ෙච\දනා වලට ල0 < එ0 අෙය0ව, 

එනS 1951 we සහ අෙග\C9ෙ] J ෙකෙෂා;G (Kaeshong) k උ9රැ ෙකා%යාK .ෙය\Éත !%සකෙG 
ප%ව$තකයා ෙලr; කටd9 කළ ෙසාç ජැ; r0 (Sol Jang  Sik) නැමැ5තාව දැන rzෙ7ය. ෙසාç ජැ; r0 

කbෙය0 ද < අතර ඔ´ ෙ°0C!ය$ ප%ව$තනය කරන ල?ෙදf. 

rය∑ rරකරැව;ෙG උµකය කබා !lපස පැ5ෙ5 bශාල අංකය0 මසා ö•n. පHධාන සැකකරැවා අංක 
1 <ෙ7ය, අෙනi5 අය වැදග5කම අµ @ යන ආකාරෙය; අංක 14 ද0වා ව$¿කරණය කර ö•n. 

අංක 14 <ෙ7 ෙසාç ජැ;G r0 ය. 

ඔ´ හúනාග;නට තරS ෙනාහැf ත5වයක rzෙ7ය. කඩවසS සහ උෙදq\¿ම5 ෙලr; කh; පැවö 
ඔ´ෙG p´ණ දැ; කනCසçෙç, bඩාෙ], සහ බලාෙපාෙරා59 c;@ෙS !;»රය0 <ෙ7ය. ඔ´ෙG 

ඇCවල fry JRöය0 ෙනා@ය. ඔ´ හැrරැෙ; ෙරාෙබ\ටෙය0 ෙම.. ඔ�; අ5bï වධkංසා සහ 

ƒඩනෙය; එbට ඔ�;ෙG ෙපKම Xdj කර@ම සඳහා ඔ�;ෙG පHථම මහජන හpවට ෙපර සö 

fkපෙ7 J ෙච\දනා ල?ද�;ට ෙහාï; ක;න ෙබා;න y; බව වසර ගණනාවකට පcව මම 
දැනග5ෙතÖ. මහජනයා ඉX%ෙ7 J නµ bභාග ෙව?J, rරකරැව;ට ෙහාï; ක;න ෙබා;න ලැ∞ ඇö 

බව5 එෙCම සාමානqෙය; ෙහාඳ මානrක5වයf; සහ ශsර cවෙය; rzනවා යැÜ සභාවට ෙම;ම, 

ජාතq;තර මාධqෙ]J .ෙය\Éතවරැ frෙව0 එතැන ඇ5නS ඔ�;ට5 ෙප;ව;නට අ¶කාs; වෑයS 
කළහ. fry බටkර රටf; bෙ?üය මාධqෙ]J; උ9රැ ෙකා%යාෙ] fr bෙටක ෙනාrzයහ, නp5 

ෙස\bය) d.යනෙය; සහ ෙවන5 ෙකාÖd.C) රටවç වe; පැÖණ rz Äව5ප5කලාෙ]J; සැම 

bටම rzයහ. වරදකරැව;ෙG වදqතාවය ෙප;@ම සහ එÜ; වර0 සමාජෙ7 පHධාන ච%ත < ඒ5 දැ; 
Œµෙ] rzන rරකරැව; බවට ප5ව rzනවා යැÜ අවම; fsම නµවල පැහැXe අරpණ <හ. 

ඒ හැෙර;නට, ෙචෙකාCෙල\වැfයාෙ], හංෙG%යාෙ], නැ5නS බçෙG%යාෙ] J දfන ෙ?ශපාලන නµවක 

ආකාරෙය;ම නµව පැව5bණ. ෙසාçෙG ත5වෙය; මම මහ5 Äyමයට ප5<ෙයÖ, ප%ව$තනය ඉතා 

උã; පçෙල; r?ධ <ෙ7ය, ඒ .සා ෙච\දනා ෙමානවාද fයා මට මතක තබාගැ¨ම පවා yóකර bය. 
මෙG එකම අෙR0ෂාව <ෙ7 ෙසාç මාව ද≈b ය;නÜ, ඒ5 කාමරය ෙහාඳටම !%ලා öéබ .සා මම 

kත;ෙ; නැහැ ඔ´ට දැකග;න හැf �ණා fයල. මට මතක bXයට, ∫eක අවධානය ෙයාp ෙවලා 

ö•ෙන ෙකා%යාK ජනතා ජනරජයට එෙරk යS iම;තIණය0 ගැන කතාව0, සහ ඔ�; rයçල;ම 
ඉතා ආදරය ද0වන නායකයා < fS ඉç c; ඝාතනය කරන වෑයම0. සැකකරැවා br; රට ආප´ 

වැඩවසS රාජqය0 බවට හරව;නට ග;නා වෑයම0 සහ උ9රැ ෙකා%යාව r;Gම; s (Syngman 
Rhee) ෙවත බාර ෙද;නට5, ඒ අය ඔ�;ෙG ඒජ;තවරැ;ට ෙතාර9රැ යවÖ; යනාXෙය; ඇෙම%ක; 
අ¶රාජqවාJ; ෙවKෙව; ඔ59 බලන ල?දාය ය;න5ය.  4

 ෙච\දනා ලැäව; අතර ප0ෂෙ7 මධqම කÖlෙ] ෙçකSවරෙය0 < œ ස;G ෙයාR (Lu Sung  Yop), 
අභq;තර කටd9 ඇමö පÜ0 හd;G ෙබා0 (Paik Hyung Bok), සංCකෘöක සහ ෙපHාපගැ;ඩා සහාය ඇමö 

ෙචා ඉç මd;G (Cho Il Myung), ඇ9∑ ඉහළ ෙපෙØ තන9රැ ෙහාබවන ලද .ලධාs; සංඛqාව0 rzයහ. ෙS 
ක™ඩායම සලක?J ෙසාç iඩා මා∑ෙවf. අෙන0 සමහරැ දij ෙකා%යාෙව; පැÖn අයÜ. 

 වසර ගණනාව0 öCෙC රට ෙවKෙව; සට; වැX ෙකාÖd.C)වාXෙය0 < bෙ?ශ කටd9 ඇමö, ප0 

ෙහා; ෙයා;G (Pak Hon Yong) 1955 ෙදසැSබ$ 15 වැ.දා මරණයට .යම @ දවC 9නකට පcව ඇෙම%ක; 

 Asia Watch, Human Rights in the Democratic People’s Republic of Korea (Washington, 1988).3

 Tibor Meray, “Wilfred Burchett en Corée,” Les cahiers d’histoire sociale, no. 7 (Fall-Winter 1996), 87.4
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රහC ඒජ;තවරෙය0 හැzයට ෙවã තබා මරා දමන ලX. අටවැ. àන හpදාෙ] ජනරාçවරෙය0 <, උ9රැ 
ෙකා%යාK කාල9ව0i හpදාෙ] අණ ෙදන .ලධා%ෙය0 < ද, සහ ඒ වන bට දiණට එෙරk d?ධෙ7 àන-

උ9රැ ෙකා%යාK ඒකාබ?ධ බලකාෙ7 පHධාන මා™ඩeක .ලධා%යා ෙලස ද කටd9 කළ, ඊ.යා ෙයනා; 

ක™ඩායෙS සාමාÉකෙය0 <වා යැÜ fයන ලද p ෙචා;G (Mu Chong) ඇ9∑ තව5 අයට 1956 J එම ඉරණමම 
අ5 <හ. ෙහා කාÜ (Ho Kai) ඇ9∑ ෙස\bය) d.යනය සමඟ සබඳතා öî rය∑ම කාඩ$වරැ;; 1958 J fS µ 

ෙබා;G (Kim Du Bong) ඇ9∑ àනය සමඟ සtප ෙයනා; පා$ශවය හා සබඳතා ö•ණ කාඩ$වරැ;; ෙස\bය) 

d.යනෙ7 කෘ°ෙච] පHöසංCකරණ ගැන අKමැöය පාන ලද කාඩ$වරැ;; ෙව; ෙව; < ª?ධකරණ වe; 

බලපෑS අ5b;ඳහ. (ප0ෂ ෙçකS කා$යාලෙ7 ෙçකSවරෙය0 < fS 0වා;G හÜÄ (Kim Kwang  Hyup) 
කඳ�රැ ෙවතට යැෙව?J) 1960, 1967 වසර වල J තව5 bbධ ª?ධකරණ පැව5bණ. දiණට එෙරk රහසq 

ෙමෙහdS බාරව rz ´ හ0-ෙබා;G (Hu Hak-bong) 1969 J ෙහාï; cපතල b;Xතයා <ෙ7ය. !ෙයා;යැ;G k 

bෙ?üය භාෂා සඳහා < bRල@ය ආයතනෙ7 rc; අ–ෙදෙන0 අ9රැදහ; @ම ද ª?ධකරණය සමඟ සSබ;ධ 
යැÜ සැලෙ0. 1972 J kටÄ උප අගමැö සහ ෙපාezîdෙර\ෙ] සාමාÉකෙය0 < ප0 iS ≥ç (Pak Kum Chul) 
කඳ�ර0 ෙවත යවන ලX. 1977 J තව5 kටÄ ෙපාezîdෙර\ සාමාÉකෙය0 < e ෙයා;G p (Li Yong  Mu) 
rරකඳ�ර0 ෙවත යවන ලද අතර තව5 rc; අ9රැදහ; <හ. ඒ rc; ෙබාෙහාමය ෙස\Xrයට ප5 < 
කාඩ$වරැ;ෙG දරැව; <හ. තව5 ª?ධකරණ 1978 J සහ 1980 J r?ධ <හ. 

 ෙS ª?ධකරණ පHමාණව5 ෙලසf; සාමානq < අතර r?¶ය0 අKව පදනS ෙනා@ Cවභාවෙය; ව—හගත 

ආකාරෙය; < බව0 ෙප.ණ. අවසාන ª?ධකරණය 1997 සැRතැSබරෙ7 J r?ධ bය. කෘìක$මය බාරව rz 

ෙසා Çවා; k (So Hwan Hi) නමැö ප0ෂෙ7 මධqම කÖlෙ] ෙçකSවරයාව රෙ) පැවö උගõ ආහාර kඟය0 
ෙවKෙව; îçලට ෙදÖ; තව5 කාඩ$වරැ දාහත0 සමඟ පHr?¶ෙ7 මරණයට පpjවන ලX. සරණාගතය; 

br; කරන ලද පHකාශ අKව kඟය; වැ. ෙභෟöක yóකරතා .සා රෙ) අ$äද ඇöෙවන ඕනෑම අවCථාවක J 

යS සංඛqාව0 rර කඳ�රැ ෙවත යැ@ම නැ5නS මරණයට පpj@ම ry කරන ලX. 

මරණයට පNOAම 

 උ9රැ ෙකා%යාෙ] මරණයට ප5 fsම .°“තවම ෙකාතරS සංඛqාව0 r?ධ <වාද ය;න ≈මට fr5 
ෙCම ෙනාහැfÜ. ඒ5 ද™ඩ ¨ö සංගõහෙය; යS සලiණ0 ලබාගත හැfÜ. මරණ ද”වම .යම ෙවන අපරාධ 

අවම වශෙය; හතhC හත0 ඇත. ෙ?ශෙ7 ෙCෛවsභාවයට එෙරk ඕනෑම අපරාධ, රජෙ7 ප%පාලනයට ෙහ\ 

රජෙ7 ෙ?පල වලට එෙරk අපාරධ, ඒ≈ය Ä?ගලය;ට එෙරk අපරාධ, ෙ?පල වලට එෙරk අපරාධ, සහ 

හpදාමය අපරාධ යනාJ වශෙය; ඒවා දැ0bය හැfÜ. 

 1958-1960 J bෙ°ෂෙය;ම මෘග ම$දනය; පැවö සමෙ7 J, අµම වශෙය; ප0ෂෙය; 9,000 0 ෙනරපා 

හැර, නµ bමසා, මරණයට පpjවන ලදැÜ උ9රැ ෙකා%යාK ¨ö ප?ධöෙ7 ෙ°Ãóඨ bෙ°ෂඥෙය0 වන කැ;G 

Œ “; (Kang Koo  Chin) ඇCතෙS;9 කරÜ. එවැ.ම ප%මාණයf; r?ධ  < ª?ධකරන නවය0 ගැන ෙS 
ඇCතෙS;9ෙව; අKමානෙය; සකC කර ගැ¨ෙම; මරණයට පpණ@S 90,000 ක ද5තය0 කරා එළ’ය 

හැfÜ. ඒ5 දැනට ෙS ද5තය පH°නෙ7 පHමාණය !hබඳව ´y ඇCතෙS;9ව0 පමණf; සමහර bට කවදා ෙහ\ 

Xනයක !ෙයා;යැ;G Äරාෙçඛනාගාර සS÷$ණ කතාව ෙහhදර] කරK ඇත. 

 ෙමරෙට; පලා ය;නට සම5 < ජනතාව rbç වැrය;ව ගnකාවෘ5öය, ෙ?ශ ෙ◊\හය, Ö¨මැරැS, 

eංaක íෂණය, සහ රට ෙදකඩ ෙබJමට ග5 වෑයS වැ. අපරාධ සඳහා ´රැ Äරැy b¶ගත ෙලr; මරණයට 

පpjවන ලX. රÀCව rzන ෙසනඟට එයට සහභා¿ ෙව;නට ආරාධනා ෙක%ණ, ද”වS .යම fsම සමø; 

?ෙ]ෂ සහගත කෑ ගැ¬ම, ප%භව, සහ ගç ගැ¬ම ඇ9ල5 <හ. රÀCව rz ෙසනඟ br; ආද$ශ කෑ ගස?J 
සමහර bට rරකරැවාට මැෙරන 9රැ පහර Jම r?ධ bය. ද”වS ∏රණය fsම සඳහා පංö සSභවය ඉතා 

වැදග5 <ෙ7ය. ඒìයා ෙවාÿ (Asia Watch) සංbධානයට ඇr; yl සා0ìකරැව; ෙදෙදෙන0 පවසන ලද ප%X 

eංaක íෂණය සඳහා මරණ ද”වමට පpj@ම r?ධ <ෙ7 පහළ සමාජ පංöවල සාමාÉකය;ව පමණf. 

 උ9රැ ෙකා%යාK අ¶කරණ ප?ධöය පවö;ෙ; ත.කරම ෙරÉමෙ7 උවමනාව; පHව$ධනය fsම සඳහා 

පමණf. rය∑ b.cරැව; සහ rය∑ම ¨∏ඥය; පාෙÇ කටd9 කර;ෙ; ප0ෂෙ7 .ෙය\ග අKව වන අතර 
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දැã මා0CවාJ ෙල.;වාJ මතය අKව වැඩ fsමට ඔ�;ට පැහැXeවම උපෙදC J ඇත. නµ bභාග වe; 
ආවරණය කර;ෙ; සමහර ෙච\දනා පමණf, ඉö%ය අ¶කරණ බාහq ෙලr; ry කර;නට තැîණ. නµ වe; 

ප%බාkරව තව5 වඩා දරැj ෙමෙහdS ෙබාෙහ\ bට r?ධ ෙවö. 

PරබIධනාගාර සහ කඳTරැ 

 e c; ඔ0 (Li Sun Ok) මහ5Öය කSකරැ ප0ෂෙ7 සාමාÉකාව0 < අතර කාඩ$වරැ සඳහා < සැපdS 

මධqCථාන බාරව rzයාය. එ0 ª?ධකරණයක J ඇය b;Xත < අතර ඇයෙG ප0ෂ සෙහ\දරවරැ fkපය0 

සමඟ අ5 අඩං&වට ප5 <වාය. ව9ර සහ byeය d9ව, බැට Jෙම; සහ .;දට ඉඩ ෙනාJෙම;, ඇයව J$ඝ 
කාලය0 öCෙC වධkංසාවට ප5 කරන ලyව අැය ෙවත ඉX%ප5 කරන ලද ඕනෑම වරදක .යැෙළන ලදැÜ ඇය 

පාෙප\ÿචාරණය කළාය. එයට ඇ9ළ5 < එක වරද0 නS රාජq භා™ඩ අd9 ෙලස අ5ප5 කර ගැ¨මÜ. ඇයට 

අන9රැව වසර දහ9නක rර ද”වම0 .යම �n. .ල පදය ෙයාදා ෙනාගැKණ ද එය rර ද”වම0ම <ෙ7ය. 
ඇයෙG rරබ;ධනාගාරෙ7 6,000 ක ජනතාව0 <හ, එÜ; 2,000 0 කා;තව; <හ. ඔ�; උදෑසන 5:30 rට 

මධqම රාöIය ද0වා ෙසෙරRÄ, 9ව0i රඳවන, බෑG, ෙබç), ÄÄරැවා හ%න උපකරණය;, සහ කෘ∏ම මç 

.óපාදනය කරÖ; වහç ෙCවෙ7 ෙයෙදKහ. එතැන රÀඳ�Sකරැව; අතර ක�රැ; ෙහ\ ගැéගත ෙහා5 මෘග 
ෙලr; ගéසා කර;නට බලා5මක bය. rරෙගදර J ඉපෙදන යS දරැෙව0 ෙව5නS ඔ�;ෙG ´Cම kර කර 

දැtම නැ5නS ෙබçල කපා දැtම r?ධ <හ.  5

 කe; ෙතCතෙS;9ෙව; rරෙගවç 9ළ කlක ත5වය ගැන ෙහාï; දැනග;නට ලැ∞ öîණ. 1960 

ගණ; සහ 1970 ගණ; වල උ9රැ ෙකා%යාෙ] rරෙගදර ¡bතය ගැන cbෙ°¢ bCතරය0 ලැෙබ;ෙ; 
!ෙයා;ගැ;G ෙවත .ල ෙපHාපගැ;ඩා සඳහා ප%ව$තකෙය0 ෙලr; කටd9 කළ ෙව.rdලාK ෙකාÖd.C)වාJ 

කbෙය0 < අe ලෙSඩා (Ali Lameda) ෙවö.. 1967 J සමහර ෙපHාපගැ;ඩා වල කා$ය0ෂම භාවය ගැන rය 

සැක පහළ කරන ලද පcව ඔ´ව අ5 අඩං&වට ෙගන rරගත කරන ලX.  ඇෙමෙනCz ඉ;ට$නැෂනç 6

සංbධානෙය; පHකාශනය කරන ෙපා5!ංචකට අKව, ලෙSදා ඔ´ෙG ෙබාරැ නµව ගැන bCතර කෙØය. “උ9රැ 

ෙකා%යාවට ෙහාෙර; %ංගා ග;නට bෙ?ශ ඒජ;තවරැ;ට උද] fsමට වෑයS fsම5, කඩාකRපçකාs fûයා 

සහ චරÄරැෂ ෙCවයට5” ඔ´ට බර වැඩ සkත වසර bCසක rර ද”වමf; නµව .මා bය. rරෙගÜ rz 
කාලෙ7 J ඔ´ව ශාs%ක වධkංසා වලට ල0<ෙ7 නැත5, ඒවාට ල0< ෙබාෙහ\ අයෙG අෙඳ\නා ඔ´ට ඇrණ. 

වසර හය0 අ5 රඳවා rzය J ඔ´ෙG බර රා5තç 45 f; අµ < අතර ඔ´ෙG rරැර bසRÄ සහ 9වාල වe; 

!s aෙ7ය. 

 rරකරැව;ෙG පHöෙර\ධය îï;නට iසa;න අbය0 හැzයට වqාƒ ෙලr; භාbතා fsම ෙවන5 
සා0ìකරැව;ෙG පHකාශන වe; දැ0ෙ]. ආහාර පHමාණය ෙනාසෑ´ණා පමණ0 ෙනාව ෙබදාහ%න ලද ඕනෑම 

ෙදය0 නර0 කර;නට හැf සෑම ෙදය0ම පවා කරන ල?ෙ?ය. පාචනය, සෙS ෙර\ග, .]ෙම\.යාව, ෙහපටÜzC, 

සහ üතාද ෙර\ගය වැ. ෙබාෙහ\ ෙර\ග වලට rරකරැව; ෙගාyරැ <හ. 

rරෙගවç සහ කඳ�රැ ම$දන ආයතනවල පH⁄ල එක9වක ෙකාටසf. ඒවා අතර <ෙ7: 

• “උද] කරන Cථාන,” ඒවා පHධාන වශෙය; c∑ ෙ?ශපාලන අපරාධ සහ ෙ?ශපාලන ෙනාවන අපරාධ සඳහා නµ 

ෙවKෙව; බලා rzන අය ෙවKෙව; < සංකûා;ö කඳ�රැය. 

• “වැඩ Äන$ව$ධන මධqCථාන,” සමාජ සබඳතා පව5ව;නට අකමැö, අකා$ය0ෂම, නැ5නS සරල ෙලr; 

අලස යැÜ ෙçබç කරන ලද 100 5 200 5 අතර ජනතාව0 ඒවාෙ7 රඳවා öîණ. ෙබාෙහ\ පHධාන නගර 9ළ 

ෙමවැ. මධqCථාන පැවöණ. මාසය0 සහ වසර0 අතර කාලය0 ඒවාෙ7 ජනතාව රඳවා rzෙ7 ෙබාෙහ\ bට 

frදා ෙප¨ rzන නµව0 ෙනාමැöව නැ5නS සමහර bට යS වරද0 සඳහා fry ෙච\දනාව0 ද ෙනාලැ∞ය. 

 Interview with the author, Seoul, February 1997.5

 තව5 bෙ?«කෙය0ව, ජා0 ෙසãෙලා) (Jacques Sédillot) නැමö පHංශ ජාöකෙය0ව, ඒ අවCථාෙ] J ම අ5 අඩං&වට ගැෙනන ලX. 6

ඔ´ ද !ෙයා;Gයෑ;G k bෙ?ශ-භාෂා පHකාශන ෙදපා$තෙS;9ෙ] ෙCවය සඳහා පැÖn rzෙයf. ලෙSඩා ෙම;ම ඔ´ට ද වසර 
bCසක rර ද”වම0 ලැîණ, ඒ5 “පHංශ අ¶රාජqවාදෙ7 ඒජ;තවරෙය0” හැzයට ඔ´ව 1975 J .දහC කරන ල?ෙ? ඉතාම5 y$වල 
ශාs%ක ප%හා. ත5වයf.. ඔ´ නැවත frදා පHංශයට ය;නට ෙනාහැfව මාස fkපයකට පcව Öය aෙ7ය.
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• බර ද”වS සkත කඳ�රැ. රෙ) ෙමවැ. ඒවා අµම වශෙය; ෙදාළහ0 <ෙ7ය, හැම එකකම ජනතාව 500 5 
2,000 5 අතර පHමාණය0 රඳවා rzයහ. ෙහාරකS, Ö¨මැsමට තැ5 fsම, eංaක íෂණය, ෙහ\ ෙවන5 

එවැ. අපරාධ සඳහා ෙච\දනා ලැä සාමානq අපරාධකරැව; ඒවාෙ7 රÀඳ�Sකරැව; <හ. රෙට; පැන ය;නට 

වෑයS කර?J අçලා ගැKj ෙ?ශපාලන rරකරැව;ෙG දරැව;, සහ ෙවන5 c∑ ෙ?ශපාලන rරකරැව;ව ද ෙS 
කඳ�රැ වල rරගත කර öîණ. 

• !ටමං කරන කලාප, kටÄ ඉඩS kÖය; නැ5නS දiණට පලා ය;නට සම5 <ව;ෙG ප�çවල අය ෙහව5 

“b°වාස කළ ෙනාහැf කාරකය;” රඳවා ö•ෙ; ෙS තැ;වලÜ. ඈත පHෙ?ශය;k .වාස අඩCrෙ7 දස දහC 

ගණ.; එවැ. ජනතාව රඳවා තැîණ. 

• bෙ°ෂ ආඥාදායක කලාප. ඒවා ෙ?ශපාලන rරකරැව; සඳහා < p∑ම.;ම rර රÀඳ�S කඳ�රැ <හ. 150,000 

5 200,000 5 අතර p∑ එක9වf; d9 එවැ. කඳ�රැ දළ වශෙය; yrම0 පමණ පැවöයහ. ෙS ද5තය 

රෙ) ජනගහනෙය; දළ වශෙය; rයයට 1 f, එය 1940 ගණ; වල ෙස\bය) &ලාG වලට වඩා ඉතා අµ 
ෙකාටස0 ෙ]. ෙS ද5තය .සා ෙකා%යාKව; bෙ°ෂෙය; ekç < බව0 ද0වන සලiණ0 හැzයට සැලfය 

d9 ෙනාෙ], ඒ ෙවKවට එය ජනගහනය ෙකාතරS îයව?දා ෙගන ö•ණාදැÜ ද0වන සලiණ0 හැzයට 

සැලfය d5තf. 

 ෙබාෙහ\ bෙ°ෂ අඥාදායක කලාප !kටා ö•ෙ; පහcෙව; යා ෙනාහැf < කúවැz පැවö රෙ) උ9රැ 

ෙපෙදෙCය. ෙයාෙඩා0 (Yodok) කලාපය bශාලතම <ව වන අතර එk දළ වශෙය; rරකරැව; 50,000 0 පමණ 

රÀඳbය හැfÜ. එයට ෙයා;!යැ;G (Yongpyang) සහ !ෙයා;ෙජා; (Pyonjon) අÜöෙවන අතර, එ්වා ඉතාම5 

´දකලා ෙම;ම පළාෙ5 rය∑ rරකරැව;ෙග; 9ෙන; ෙදක0 පමණ රඳවා ඇö Cථාන ෙවö. ඒ හැෙර;නට 
ජපානෙ7 ¡ව5වන ලද ජනතාවෙG ප�ç ඇ9∑ අෙනi5 ක™ඩායS රඳවා තබ;නට ෙයාදාග5 i-උR (Kou-
oup), ඉéෙසා0 (Ibsok), සහ ෙ¤c0 (Daesuk) කඳ�රැ ද ඇත. අෙනi5 bෙ°ෂ ආඥාදායක කලාප කÜෙෂා;G 

(Kaeshong), ´වාෙසා;G (Hwasong), ෙහා%ෙයා;G (Hoiryong), සහ ෙචා;GÉ; (Chongjin) k !kටා öîණ. 

 ෙමම කඳ�රැ 1950 ගණ; අග J !klවන ල?ෙ? ප0ෂය ඇ9ලත rz fS ඉç c;ෙG එX%වාJ;ව සහ 

ෙ?ශපාලන අපරාධකරැව;ව රඳවා තබ;නටÜ. කSකරැ ප0ෂෙ7 හයවැ. ෙකාංගõසෙ7 J පාලක ෙපළපෙ5 

ෙකාÖd.C)වාදය ආයත.කගත fsමට bරැ?ධ <ව; පරාජෙය; පcව එන සැලfය d9 තරS bශාල 
ª?ධකරණෙ7 පHöඵලය0 හැzයට 1980 J ඔ�;ෙG සංඛqාව සෑෙහන තරමf; ව$ධනය @ öîණ. ෙS සමහර 

කඳ�රැ, bෙ°ෂෙය;ම ෙයාෙඩා0 කලාපෙ7 < කඳ�රැ අංක 15, “bRල@යකරණ” අංශ වලට ෙබදන ලX, එk J 

.දහC කර;නට බලාෙපාෙරා59 ෙවන rරකරැව;ව රඳවා තබන ලX. එය ඉතාම5 දැã ආර0ìත අංශය0 

<ෙ7ය, frෙව0ට ඒවාෙය; .දහCව ය;නට fry හැfයාව0 ෙනාමැö bය. “bRල@යකරණ” අංශය !s 
ö•ෙ; පHධාන වශෙය; ෙ?ශපාලන එ†) අය ෙවö; සහ උ9රැ ෙකා%යාව ෙවත කැමැ5ත0 දැ0< ජප; 

සංbධාන හා සබඳතා පැවö ජපානෙය; ආප´ එවන ලද ජනතාව ෙවö.. 

 උස කl කSî වැටවç, ජ$ම; ෙෂප$¤ cනඛය;, අbග5 pරකරැව;, ඒ වෙ)ට දමා ඇö îS ෙබ\Sබ 
යනාXෙය; d9ව සS÷$ණෙය; ´දකලා @ !kටන, පHමාණව5 ෙනාවන සහ kඟපාµ සkත ආහාර, පතç 

කැ¨S, ගç වළවç කැƒම, Xය ඇල මා$ග කැƒම, එෙCම ගC කැƒම යනාXෙය; d9 ඉතාම5 බර වැඩ ඇö ෙS 

කඳ�රැ ගැන සා0ìකරැව; අçපය0 ෙදන ලද bCතර වe; සඳහ; ෙ]. rරකරැව; දවසකට පැය ෙදාළහ0 
öCෙC ශÃමය ෙවෙහrය d9Ü. ඉ; පcව ඔ�නට පැය ෙදක0 “ෙ?ශපාලන Ä´jව” ලබාෙදö. සමහර bට 

නරකම වධkංසාව <ෙ7 iසa;නÜ; මැ‹ය; සහ ෙගාඩ මැ‹ය; rට ගැඩbçල; ද0වා ඕනෑම ෙදය0 

අKභවයට රÀඳ�Sකරැව; වෑයS කළහ. rරකරැව; ƒඩා b;ෙ› පHගöü† ෙලr; ශාs%කව Xරාප5ව යෑෙම; 

පමණ0 ෙනාෙ]. ඔ�;ව රහrගත උමං හැsමට සහ අන9රැදායක නqózක වqාපෘö සඳහා ද ෙයාදවන ලX. 
pරකරැව; සහ හpදා භටය; br; ෙවã තැ∞S Ä´j කර?J සමහර අයව සල ඉල0ක හැzයට ද භාbතා 

කළහ. වධkංසාව සහ eංaක පHච™ඩ5වය සාමානqය0 bය. 

 ප�ç ගැන වග≈ම0 සහöක කරන ෙරÉමෙ7 අංගය0 හැzයට ප�ෙç එ0 සාමාÉකෙය0ට ද”වම0 
ලැ•ෙණා5 සමCත ප�ç ෙලr; කඳ�රැ ෙවත යවන ලX. 1958 J fS ඉç c;ෙG එX%වාJ;ව පHථම 

ª?ධකරණයට ල0 ෙවන ලද අවCථාෙ] J ෙS ආකාරෙ7 ද”වම ෙබාෙහ\ bට පරSපරා 9න0 ඇ9ල5 ෙවන ෙC 

Ä∑ç කරන ල?ෙ?ය. කැ;G ≥ç ´වා; (Kang Chul Hwan) නමැö දij ෙකා%යාවට පලා ය;නට සම5 < එක 
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තරැණෙය0ව වයස අ�රැy නවෙ7 J ඔ´ෙG !යා, ඔ´ෙG සෙහ\දරෙය0, සහ ඔ´ෙG අ5තාවරැ; ෙදෙදන0 
සමඟ rරගත කරන ල?ෙදf. ජපානෙ7 fෙය\ෙත\ k ෙකා%යාK සංbධානය0 බාරව rzන ලද ඔ´ෙG අ5තා, 

අ5 අඩං&වට ග;නා ල?ෙ? ඔ´ ධනවාJ රටක ¡bතය ගැන පමණට වැã ෙහාඳ පැවcවා යැÜ b.°චය fsම 

.සÜ. වයස අ�රැy පහෙළාව ෙත0 කැ;G ≥ç ´වා; කඳ�ෙ$ දරැව;ට අKගමනය කර;නට ඇö Xන ච$යාව 
!hපැ?ෙ?ය: fS ඉç c;ෙG Ébතය ගැන අධqයනය fsම වැãÄර වශෙය; r?ධ ෙවන පාසැç අධqාපනය උදය 

වරැෙ] J සහ සවC කාලෙ7 J වçපැළෑz ගැල@ම සහ ගç ඇk†ම වැ. වැඩ කරන ලදහ.  7

 1950 we මාසෙ7 J, d?ධය pe;ම Xග හැෙර?J, උ9රැ ෙකා%යාKව; br; rරකරැව; හැzයට ගK ලැä 

පHංශ රාජq තා;öIකය; සංඛqාව0 පcව ඔ�;ෙG අ5දැ≈S ගැන කතා කළහ. අෙන0 පHකාශන ලැෙබ;ෙ; 
1968 J ෙකා%යාK p´y ෙවරළබඩ J අçලා ගK ලැä U.S. ෙස\Xr නැව < “Äෙ]éෙල\ ” (Pueblo) k 

ඇෙම%කාKව; ෙවö.. පH°න fsSවල මෘග බව, මKෂq ¡bතය ගැන ෙනාසැලfçල සහ රÀඳ�S ත5වය; 

b¶ම5 ෙලr; නරක ත5වය; වe; පැව∏ම ගැන ෙදෙගාçල;ෙGම ∫ලාශ ද0වö.  8

 උ9රැ ෙකා%යාෙ] bශාලතම rරකඳ�ර0 වන ෙයාෙඩා0 k ¡bතය ගැන ෙතාර9රැ 1992 J සරණාගතය; 
ෙදෙදෙන0 br; ෙගෙනK ලැîණ. රÀඳ�S ත5වය; ෙකාරතS නරක <වා දැÜ fවෙහා5 සෑම වසරක J ම 

පහෙළාC ෙදෙනi පමණ එÜ; පැන ය;නට තැ5 කළ බව ඔ�; සඳහ; කරö. ඒ byeය සkත වැටවç, 

bපරS i∑j, සහ පැන යෑෙS වෑයම අසා$ථක �වෙහා5 අෙනi5 rරකරැව; rයçල;ම ඉX%!ට J නµව 
ඇ¬ම සහ මරණයට පpණ@ම r?ධ ෙවන බව දැන දැනමÜ. ෙS වනෙත0 frෙව0 frදා පැන ය;නට සම5 

@ නැත. 

 àන මාÜSබඩ පවöන ෙහාÜ$ෙයා;G (Hoiryong) කලාපෙ7 කඳ�රැ pරකරැෙව0 br; කරන ලද තව5 

cbෙ°¢ ෙතCතෙS;9ව0 ඇත. 1994 J pe;ම àනෙය; ද පcව ෙස\ç (Seoul) වලට ද පලා aය ෙS Ö.සාට 
C»ö ෙව;නට, ෙකා%යාෙ] රÀඳ�S rර කඳ�රැ ෙල\කය ගැන අ!ට සෑෙහන තරමක දැKම0 ලැ∞ ඇත.  මÜKG 9

≥ç (Myung Chul) නැමö ෙS ෙS සා0ìකරැවාට අKව, මරණයට පpjව;නට “නරක වැrය;” ෙසායා ගැෙ;: 

“කැරeකරැව;, කçe නායකය;, Ö¨මරැව;, ගැîn කා;තාව; (rය∑ rරකරැව;ට eංaක සබඳතා තහනS 
ෙවö), එෙCම පª සSප5 සහ හරi; ඝාතනය කළ අය, නැ5නS .óපාදනයට ෙයාදා ගැෙනන අp◊වq 

කඩාකRපç කරන ලද අය. iඩා rරizයක, ෙලාi † ෙකාටය0 ඔ�;ෙG නවාග5 කiç සහ පCස පැ5තට 

බïK ලබÜ, දණkස ගසාෙගන එයාකාරෙය; ඔ�; rzö. එÜ; රැ¶ර සංසරණයට ෙවන හා.ය අö මහ5ය. 
ඔ�; .දහC කරK ලැ•ව5, ඔ�;ට තව yරට5 ඇbX;නට ෙනාහැfÜ; ඔ�; මාස ෙදක 9නකට පcව Öය 

යö.” 

 ෙS pරකරැවාව 1984 rට රහrගතව rය∑ මරණ r?ධෙවන ලද මරණයට පpjවන මධqCථානයක 

ෙCවයට ප5 කර öîණ. ෙS කඳ�ෙ$ J තව yරට5 පHr?¶ෙ7 මරණයට ප5 fsS r?ධ ෙනා<ෙ7 ඒවාෙය; තව 
yරට5 îය සහ fiෂණය ඇö කළ ෙනාහැf @ම5 ඒවා .සා කැරeකරැව; තව5 පHෙබ\ධව5 < .සÜ. 

ක�ද ෙS මරණය ප5 fsS කරන ල?ෙ?? ෙත\රා ගැ¨ම ආර0ෂක ඒජ;තවරැ;ෙG කැමැ5ත අKව 

<හ. ඔ�; අ5 fhz කරග;නට උවමනා ෙනා< bට ෙවã තැ∞ෙම; ද නැතෙහා5 දරැj ෙ]දනාව 
Xa; Xගට පැව5@මට ඔ�; ෙහÖ; මරා දැtෙS ද .යැ∑නහ. බැට Jෙම;, ගç ගැ¬ෙම;, නැ5නS 

සවලයf; පහර Jෙම; ජනතාව මරා දමා හැf යැÜ මම ඉෙගන ග5ෙතÖ. සමහර අවCථාවල J 

මරණයට පpj@ම ෙසçලම0 <ෙ7ය, සැණෙකh !zයක ෙවã තැ∞ෙS තරඟයක ඉල0ක ෙම; 
rරකරැව;ට ෙවã තැ∞ම r?ධ bය. සමහර bට rරකරැව;ට එfෙනකා සමඟ මරණය ෙත0 සට; 

වX;නට r?ධ < අතර තම;ෙG අ5 වe; පමණ0 ඔ�; එfෙනකාව කඩා îඳ දම;නට ry <හ…

මෙG ඇC ෙදf;ම මම îයiරැ මරණ ගණනාව0 ylෙවÖ. කා;තාව; සංc; ෙලr; මරණයට 

ප5<ෙ7 කලා9රf.. !k වe; !යdරැ කපා දමා ඇö ආකාරය, සවල Öෙට; රහC අංගය; ෙපාã 
කර දමා ඇö ආකරය, Öz වe; ෙබçල කඩා දමා ඇö ආකාරය මම ylෙවÖ…ෙS කඳ�ෙ$ J මරණය 

 Interview with the author, Seoul, February 1977.7

 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
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යK ඉතාම5 kC බවf; d9Ü. ෙ?ශපාල.ක අපරාධකරැව; Xb ගලවා ගැ¨ම සඳහා ඔ�;ට කළ 
හැf ඕනෑම ෙදයක .යැ∑නහ. ඉ%· අංªව0 නැ5නS ඌරැ ෙSද zක0 ලබාග;නට ඔ�; ඕනෑම 

ෙදය0 කළහ. එය එෙC �ව5, Xනපතාම ෙS කඳ�ෙ$ J iසa;න, හXr අන9ර0, නැ5නS මරණයට 

ප5 fsම .සා හතර පC ෙදෙන0 Öය aයහ. 

ෙS කඳ�ෙර; පලා යෑම ගැන rත;නට ෙහ\ ෙනාහැf තරS <ෙ7ය. පලා ය;නට තැ5 කර;ෙන0ව 

අçලා ග;නා pරකරැෙවiට [ෙකා%යාK කSකරැ ප0ෂයට] බැÂමට බලාෙපාෙරා59 තබාගත හැfයාව 

ලැ•න අතර එk J ඔ´ට සමහර bට b°වbදqාල අධqාපනය0 ද ලබාගැ¨ෙS අවCථාව ද පෑXණ. ෙS 

වරපHසාද ලබා ගැ¨මට සමහර pරකරැව; rරකරැව;ට වැටවç මතට නø;නට යැÜ බලා5මක කර 
අන9රැව ඔ�;ට ෙවã තැ∞ම ෙහ\ ෙබාරැවට අ5 අඩං&වට ගැ¨ෙS ෙයyනහ. 

pරකරැව;ට අමතරව, කඩා ප.න බçල; ද ෙ?ශපාලන rරකරැව; bපරමට ෙයාදවා ö•n. ෙS îය 

ග;වන ස59 ∫eක වශෙය; මරණ ය;තI <හ. 1988 we මාසෙ7 J කඳ�රැ අංක 13 ; rරකරැව; 
ෙදෙදෙන0ට බçල; br; කඩා ප.න ලX. ඔ�;ෙG ඇටකl හැෙර;නට ෙවන5 frව0 ඉö% ෙනා@ය. 

1991 J වයස අ�රැy පහෙළාවක ෙකා∑ ගැටය; ෙදෙදෙන0ව ෙS බçල; br; අKභව කරන ලX. 

 නා)¬;ෙG මරණ කඳ�රැ rk කරවන පHöප5ö ෙයාදා ගැෙනන බව ඉø කරන pරකරැව;ෙG පHධා.යා 
සහ කඳ�රැ අංක 13 k ෙවන5 ෙCවකය; ෙදෙදෙන0 අතර පැවö සාකÿඡාව0 මÜKG ≥ç වා$තාවf; දැන 

ග;නට ලැෙé. කා™ඩෙ7 ෙදවැ. අණ ෙදන .ලධා%යා ඔ´ෙG පHධා.යාව අමතÜ: “ප0ෂ සෙහ\දරයා, මම ඊෙ7 

දැ0කා ‘ෙතවැ. îdෙර\ෙව’ “Ö. වe; yS ෙගාඩ0 එනවා.   10

ෙSද ඉව5 කරග;නට මළrරැරැ තද කරලා දානවා fය;ෙ; ඇ5තද?” 

 වර0 ඔ´ ක;ද අසල ඇö ‘ෙතවැ. îdෙර\ෙ]’ උමඟ0 ඇ9ලට aය බව පHධා.යා ≈ෙ]ය. “මට ෙç 

ග;ධය දැKණ, î5ö වලට ෙගාඩ0 ෙකා™ඩ කෑe ඇeලා öයනවා මම දැ0ක. මට එදා රÊ .;ද aෙ7 නැහැ. 

ඒ අපරාධකරැව;ෙG ඇටකl !hC¬ෙම; ෙව;නැö ඒ ඔබ දැකÄ yම ආෙ]. ඒ5 ඒ ගැන කතා කර;න එපා, 
නැ5නS ඔබ පcතැbe ෙ]b. ක�ද ද;ෙ; ඔෙé kසට කවදා ක∑ ඇටය0 [•ල) එක0] වැෙදÜ ද fයල?” 

 rරකඳ�ෙ$ J පැවැ5< අ5හදා බැ†S ගැන තව5 pරකරැව; ද bCතර කළහ. ඔ�;ෙG පHöෙර\ධය 

අධqයනය fsම සඳහා උවමනාෙව;ම rරකරැව;ව හාමතෙය; Öය ය;නට සලසන ලද වෑයS පැවöණ. අ; 
(An) ට අKව, 

ෙS මරණයට ප5 fsS සහ ෙS අ5හදා බැ†S කර;නට ෙපර ෙS අය rයçල;ම ම5පැ; පානය 

කළහ. නp5 දැ; ඔ�; සැබෑ bෙ°ෂඥය; ෙවö; සමහර bෙටක ඔ�; rරකරැව;ට Özයf; 

ඔ�;ෙG kස !lපසට පහර ෙදö. එbට අවාසනාව;ත rරකරැව;ට ඔ�;ෙG Cමරණය; අkÖ @ 
යö, එbට ඔ�;ෙG rkකçපනා නැö rරැරැ ෙවã තැ∞ෙS Ä´j සඳහා ඉල0ක හැzයට ෙයාදා 

ගැෙනö. ‘ෙතවැ. îdෙර\ෙ]’ පs0ෂqමානය; අවස; ෙව?J, “කÄටා” නැමö ක∑ වාහනය0 ඇb5 

තව5 rරකරැව; අçපය0 ෙත\රා ග;ෙ; ෙසc rයçල; අතර හXr îය0 ඇö කරÖ.. මාසයකට 
පමණ සැරය0 කÄටා ඇb5 ෙනාද;නා ගමනා;තය0 ෙවත හතhහ0 පනහ0 පමණ !%ස0 රÀෙගන 

යö. 

 අ5 අඩං&වට ගැ¨S හැම bටම රහෙC r?ධ ෙ]. ඒවාට ¨öමය fûයාවeය0 නැත. ඒ .සා ඥා∏; සහ 
අසçවැrය; ඒ ගැන frව0 ෙනාද.ö. යS අෙය0 අ9රැදහ; <වා යැÜ ඔ�; දැනග5 bට ඔ�; පH°න 

ඇ¬ෙම; වැළ≈ rz;ෙ; ඔ�; ද කරදරයට ප5@ෙම; වැළ≈ rz;නටÜ. 

 ඉතාම5 නරක වැඩ කරන ත5වය;, පHමාණව5 තරමට ආහාර ෙනාö∞ම, අbග5 pරකරැව;, සහ උ9රැ 

ෙකා%යාK හැXයාව අKව ඉ;නට අසම5 ඕනෑම ෙකෙනiව දමන iඩා rරiz යනාXෙය; d9 �ව5, 1967 rට 
සÜ∞%යාෙ] !kටා öä උ9රැ ෙකා%යාK ගC කපන කඳ�රැ හා සසඳ?J ෙSවා එතරS îයiරැ ෙනාෙවතැÜ 

ෙප¨ යÜ. කඳ�රැ වe; පලා ය;නට සම5 < ෙCවකය;ෙG සහ රැrයාK සSෙSලනෙ7 (Russian Federation) 

 ජාöක ආර0ෂා ඒජ;rෙ7 මාÜS ආර0ෂාව බාරව rzන අK ෙකා)ඨාශය වKෙ7 ෙතවැ. îdෙර\වÜ.10
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kටÄ මානව අÜ∏; !hබඳ ෙකාමසා%Cවරයා < සෙ$ෙග ෙකාවැෙල] (Sergei Kovalev) ෙG ෙතCතෙS;9 අKව 
U.S.S.R. කඩා වැlණ පcව, ඔ�; තව yරට5 ත.කරම උ9රැ ෙකා %යාK පාලනය යටෙ5 ෙනා rÁෙම;, ෙS 

ෙබෙහb; bෙ°ෂ < සංකûමnකය;ෙG වැඩ කරන ත5වය; අöශෙය; යහප5 අතට හැs ඇත. 

 ප0ෂ ª?ධකරණ වල J ෙම;ම, ෙS ගැට∑ෙ] ප%මාණය ගැන ෙහhදර] කරගැ¨ම සඳහා Ä∑ç 
ගෙ]ෂණය0 අවශq ෙනාෙ]. කඳ�රැ අංක 22 k rරකරැව; 10,000 ; පහ0 සෑම Xනයක J ම Öය යන බව 

වා$තා කළ ඇr; yl සා0ìකරැෙවiෙG ඇCතෙS;9 අKව, 200,000 0 පමණ < p∑ rර කඳ�රැ 

ජනගහනෙය; Xනපතා 100 ක ජනතාව0 Öය යන ලද බව5, සෑම වසරක J ම 36,500 0 Öය aය බව5 

ෙනාද;නා ද5ත .°චය කර ගැ¨මට හැfයාව ලැෙé.  ෙරÉමය පැවö වසර හතhC හෙය; ෙS සංඛqාව වැã 11

කළෙහා5, ෙකා%යාK ෙකාÖd.C)වාදය ඍÈවම Öeයන 1.5 ක ජනතාවකෙG මරණ වලට වගfව d9 බව 

අ!ට දැනග;නට ලැෙé. 

ජනගහනය පාලනය 

 උ9රැ ෙකා%යාෙ] කඳ�රැ වe; !ටත J පවා ඒ≈ය Ä?ගලය ෙත\රාගැ¨ෙS .දහස නැö තරS ය. 1996 

ජනවා% 3 වැ.දා ෙ$ãෙය\ .ෙ]දකෙයiට අKව “සමCත සමාජයම එකට ´Cම ග;නා, එකට කටd9 කරන, 
එ0ෙකෙන0 ෙම; rතන, එක Ö.ෙසiෙG නායක5වය යටෙ5 පවöන එක ශ0öම5 ෙ?ශපාලන බලය0 

හැzයට එක9 කර පෑCrය d9Ü.” රෙ) සමකා†න ආද$ශ පාඨය0 ෙමෙC fයැෙවÜ: “fS ඉç c; සහ fS 

ෙජා;G ඉç bXයට kත;න, කතා කර;න.” 

 රජෙ7 සහ ප0ෂෙ7, සමාජ ඉ.මෙÍ pyෙ; rට අ;öම පãය ද0වා රෙ) Äරවැrය;ව “එකp9ව ෙවත 
ෙපාළඹවන ප0ෂෙ7 r?ධා;ත දහය” නාමෙය; ඔ�;ෙG bශාල සංbධාන වe; සහ ෙපා†C හpදාෙව; 

පාලනය ෙකෙරö. උ9රැ ෙකා%යාෙ] Äරවැrය;ෙG එXෙනදා ¡bතය පාලනය ෙව;ෙ; රෙ) වqවCථාෙව; ෙනාව 

ඒ පාඨෙය.. වග;ö අංක 7 එk Cවභාවය ගැන ෙහාඳ ඇඟ@ම0 ඉX%ප5 කරÜ: “අෙR නායකයාෙG පරම 
අ¶කා%ය අ! br; ආෙර\පණය කළ d9Ü.” 

 1945 J ජනගහනය අñ0ෂණය සහ පාලනය සඳහා සමාජ ආර0ෂක îdෙර\ව !klවන ලX. 1973 J රහC 

ෙපා†rය br; Cථා!ත කළ ජාöක ෙ?ශපාලන ආර0ෂාව සඳහා < අමාතqාංශය දැ; ජාöක ආර0ෂක ඒජ;rය 
යැÜ නම ෙවනC කරන ල?ෙ?ය. එය bෙ?«කය; සඳහා < ෙදවැ. îdෙර\ව; මාÜS ආර0ෂාව සඳහා < ෙතවැ. 

îdෙර\ව; rරකඳ�රැ සඳහා < හ5වැ. îdෙර\ව යනාJ වශෙය; îdෙර\ හැzයට යh ෙබදා ඇත. 1975 J .ල 

වශෙය; ජාöක වාරණ කÖlව ය;න !kl@ම සමø; ¨öගත කරන ලද පHöප5öය0 ෙරÉමෙ7 ∫ලාරSභෙ7 

පට; පැවöණ. 1977 J සමාජමය ¡bතය සඳහා < ¨öමය කÖlව .$මාණය bය.  12

 අbචාරව5ව !hගැ¨මට උග;වන අ.වා$ය රÀC@S සහ bෙ]චන සහ Cවයං bෙ]චන රÀC@ම0 සඳහා 

සෑම සöයක J ම උ9රැ ෙකා%යාKව; සහභා¿ bය d9ෙ]. ෙදවැ;නට සඳහ; කරන ල?ද උ9රැ ෙකා%යාෙ] 

හැï;ෙව;ෙ; “¡bතෙ7 ගණ; kල� කඩදාrය” fයාÜ. සෑම අෙය0ම තම;ව එක ෙ?ශපාලන වරද0 සඳහා 
ෙච\දනා කරගත d9 අතර තම;ෙG අසçවැrයාට අµම වශෙය; වැරX ෙදක0 සඳහා ෙද\ෂාෙර\පණය කළ 

d9Ü. 

 උ9රැ ෙකා%යාK කාඩ$වරැ;ට වරපHසාද ගණනාව0 සහ ෙභෟöක වාr ලැ•නා �ව5 ඔ�; ඉතාම5 දැã 
පාලනය0 යටෙ5 rzයහ. ඔ�; bෙ°ෂ ෙපෙදසක ¡ව5bය d9 <හ. ඔ�;ෙG rය∑ yරකතන ඇම9S සtප 

bපරමට ල0 < අතර ඔ�; ස9 ඕනෑම ශÃවq දෘශq කැස) පzය0 ෙව5නS එය .ර;තරෙය; bභාග ෙක%ණ. 

bෙ?üය ෙ$ãෙය\ පHචාර කûමව5 ෙලr; අවkර කරK ලබන .සා උ9රැ ෙකා%යාෙ] rය∑ ෙ$ãෙය\ සහ 

ෙටebෂ; වලට ලැෙබ;ෙ; රාජq නාeකා පමණf. ඕනෑම ගමන0 යෑමට අදාළ ප%Cථා¨ය අ¶කාරෙය; සහ ඒ 
සඳහා ඇö වැඩකරන ඒකකෙය; අවසර ලබාගැ¨ම අවශqයÜ. අගනගරය සහ ඒ .සා රෙ) පHද$ශන Cථානය 

වන !ෙයා;යෑ;G k වාසCථාන දැã ෙC රජෙය; පාලනය ෙකෙරÜ. 

 සS÷$ණ rරකඳ�රැ ජනගහනය 150,000 rට 400,000 ද0වා අතර ෙවතැÜ ඇCතෙS;9 ෙවÜ.11

 Jean-Pierre Brulé, La Corée du Nord de Kim Il Sung (Paris: Editions Barré-Dayez, 1992).12
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 ම$දනය සහ fiෂණය rරැර ෙC ම මනසට සහ භාවා$ථයට ද බලපා;නf. රෙ) වැrය; උවමනාෙව;ම 
සමCත ෙලr; ´දකලා කර ö∞ෙS බලපෑS, එෙCම ෙවන5 fr තැනක ෙනාමැö ප%මාණයf; ඔ�;ව CÏර 

කා†න ෙලr; අෙතාර0 නැö අÜãයෙලාÉමය පH°න fsS වලට භාජනය @ම5 සමø; ෙකාÖd.C)වාදෙ7 

අපරාධ අතරට එක9 bය d9Ü. ජාලෙය; %ංගා රට හැරදා ය;නට සම5 < අçපයකෙG වා$තා  යK Ö.C 
භාවා$ථෙ7 අ÷රැ ශ0öම5 බව ගැන ෙතCතෙS;9වf. 

 උ9රැ ෙකා%යාෙ] ෙපHාපගැ;ඩා ආකාර පHධාන වශෙය; ෙදකf. එක0 සSභවq මා0CවාJ-ෙල.;වාJ 

අ0ෂයÜ. සමාජවාJ සහ bRල@ය රාජqය br; එk Äරවැrය;ට හැf rය∑ ෙල\ක වe; වඩා5ම යහප5 <ව 

!hග;වන බව එÜ; පHකාශ ෙවÜ. අ¶රාජqවාJ හ9රැ ගැන bපරÖ; ජනතාව .තර rk•?¶ෙය; rzය d9Ü. 
අද එය ගැන වඩා5 අවධානයf; rzය d5ෙ5 !ටත rzන ෙබාෙහ\ ෙපර කල Ö9ර; දැ; “යට5ව” rzන 

.සÜ. ෙදවැ. ෙපHාපගැ;ඩා ව$ගය අp9 ෙලසf; ජාöක < සහ &Rත බවට ෙබෙහb; ආස;න <වf. 

දයෙල0öක ෙභෟöකවාදය0 ගැන ත$ක මත b°වාසය තබා ගැ¨ම ෙවKවට ආ™µව br; Xවqෙල\කය සහ 
ෙමෙලාව ෙදකම .ෙය\ජනය ෙවන ප%X fS රජ පරSපරාව සSබ;ධෙය; සS÷$ණ ජන Äරාණය0 .$මාණය 

කර ඇත. ෙS ආකාරෙ7 ෙපHාපගැ;ඩා පැහැXe කර;නට දහස0 උදාහරණ වe; fkපය0 ඉX%ප5 කළ හැfÜ. 

1996 ෙනාවැSබ$ 24 වැ.දා ප;p;ෙජා; (Panmunjon)—සට; bරාමය සාකÿඡා කරන ලැä ගම, උ9රැ  සහ 
දij ෙකා%යාෙ] සහ එ0ස5 ජනපදෙ7 dද හpදා 0ෂnකව හpවන එකම තැන—k J fS ෙයා;G ඉç ෙG 

උ9රැ ෙකා%යාK හpදාව cපs0ෂණය0 පව5ව?J හXrෙ7ම පළාත ඝන tyමf; වැ¬ aෙ7ය. නායකයාට ඒ 

අKව ඒ ඉ%ය]ව; bභාග කරÖ; ෙබාෙහ\ yරට සැඟ@ rzÖ; tyම මැX; ඇb5 ය;නට හැfයාව ලැîණ. 

ඔ´ ෙසාçදාyව; ක™ඩායම0 සමඟ ඡායාරෑපයකට ෙප¨ rzන ෙමාෙහාත ළඟා < bට Óඪ ෙලr; tyම ඉව5 
bය…එයාකාරම r?¶ය0 කහ p´ෙ? XවÜනක J r?ධ bය. ඔ´ .s0ෂණ pරෙපාළ0 ෙවතට පැÖණ 

ෙමෙහdSවල röයම0 අධqයනය පට; ග5ෙ5ය. cළඟ සහ වැCස හXrෙ7ම නැවöණ, වළාiç ඉව5ව 

aෙ7ය, –$යයා එhයට පැÖණ JRöම5ව පාය;නට bණ. එම .ල ඒජ;rෙය;ම ෙබදන .ල වා$තා ෙමය ද 
සඳහ; කරÜ “ෙ°Ãóඨ නායකයාෙG [fS ඉç c;] ෙG ෙතවැ. මරණ සංව5සරය ළංෙව?J ෙකා%යාෙ] හැම තැන 

&Rත පHපංඥය; මාලාව0 දf;නට ලැîණ…iSෙචා; (Kumchon) කැ;ට; (XCöI0කය) k අúරැ  අහස 

හXrෙ7ම ආෙල\කෙය; !s aෙ7ය…!ෙයා;යෑ;G බලා යන ර9 වළාi∑ ක™ඩායS 9න0 දf;නට ලැîණ…

we 4 වැ.දා kÖX% උදෑසන පට; ඇද වැෙටÖ; ö•ණ වැCස ප.ව. 8:10 ට නතර bය, ජනා¶පöෙG පHöමාව 

වටා ෙ?yK ෙදක0 Xග හැ%ණ…එbට පHöමාව උã; අහෙC JRöම5 තාරකාව0 XC bය.”  13

දරදV WරාවXයL 

 සමාජවාදය මත පදනS කරග5 යැÜ fයන රාජqයක ජනගහනය ඉතාම5 පHෙ]සÖ; අñ0ෂණය සහ 

පාලනය ෙවනවා පමණ0 ෙනාව ඔ�; සමාජමය සSභවය අKව පදනS < එනS, ෙග\†ය සSභවය අKව 

(ප�ෙç සSභවය r?ධ <ෙ7 උ9රැ ෙකා%යාෙ] ද නැ5නS දකj ෙකා%යාෙ] ද ය;න අKව), ෙ?ශපාලන 
අKබ?ධතාවය, ෙරÉමය ෙවත මෑතකා†න පා0ìක බව0 දැ0@ෙS සලij අKව යනාJ වශෙය; ෙවනC ෙවනC 

සැල≈S වලට5 භාජනය ෙවö. 1950 ගණ; වල J ජනතාවෙG සමාජමය, ෙ?ශපාලනමය, සහ ෙභෟöක 

අනාගතය බලව5 ෙලr; ∏;y කරන ප%?ෙද; සමCත සමාජය පHෙ]සÖ; සමාජමය ව$¿කරණ පනC එකකට 
යh ෙබදන ල?ෙ?ය. හැrර@මට අöශෙය; අපහc ඒ ප?ධöය 1980 ගණ; වල J සරල ෙක%ණ. දැ; ඇ5ෙ5 

සමාජමය ව$¿කරණ 9න0 පමn. එෙC �ව5, ව$¿කරණ කûමය ඉතා සං≈$ණ ෙලසf; පව∏. ෙS ∫eක 

පංö 9න හැෙර;නට, පංö ඇ9ලත ඇö bෙ°ෂ ව$¿කරණ ගැන රහC ෙCවා bෙ°ෂ ෙස\Xrෙය; පcෙවö. 

bෙ°ෂෙය;ම !ටරටf; පැÖණ rzන ජනතාව, !ටරටට සංචාරය කරන ලද අය, සහ pණගැෙහ;නට අp5ත; 
පැÖn අය. 

 සමාජෙ7 ∫ලය .$මාණය කරන “මධqම” පංöය, “අb.°චත” පංöය, සහ  උ9රැ ෙකා%යාෙ] 

ජනගහනෙය; දළ වශෙය; හතෙර; එක0 ඇ9ල5 වන “එX%වාJ” පංöය යනාJ වශෙය; රට ෙබදා ඇත. 
උ9රැ ෙකා%යාෙ] ෙකාÖd.C) කûමය අපා∏ඩ වැ;න0 ඵලbපාකය ෙවK !nස ෙS ෙබJS ෙයාදා ග.Ü: “ෙහාඳ 

සSභවෙය;” d9 තරැණ !%Öෙය0, ජපK;ට එෙරkව සට; වැyන ඥා∏; rzය හැf < අෙයiට දiෙ™ 
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සSභවය පවöන ප�ලක වැ. “නරක සSභවෙය;” d9 ෙකçල0 හා bවාහ @මට ෙනාහැfÜ. ෙකා ය;G 
´වා; (Koh Young  Hwan) නමැö kටÄ උ9රැ  ෙකා%යාK රාජq තා;öIකයා ෙමෙC සටහ; කෙØය,  “උ9රැ 

ෙකා%යාෙ] ඇ5ත වශෙය;ම ඉතාම5 අනමq < iල කûමය0 පව∏.”  14

 ෙS කûමය එk pç කාලෙ7 J යS මා0CවාJ-ෙල.;වාJ පදනමf; d9ව පැව9නා bය හැf �ව5, 
¡වbදqාKŒල ෙලr; ෙවනC ෙලr; සැල≈ම d0ö සහගත fsම තරම0 yóකර <වf. ඒ5 ප%r?¶ පව∏: 

උ9රැ ෙකා%යාෙ] අාබා¶ත < ඕනෑම අෙය0 දැã ෙලr; සමාජෙය; ´දකලා කරK ලබÜ. ආබා¶ත අයට 

!ෙයා;Gයෑ;G k වාසය fsමට අවසර නැත. මෑත0 ෙවන9රැ ඔ�;ව නගරබද ෙපෙදCවල bෙ°ෂ Cථානවල 

රඳවා තැ•ෙ; ඔ�;ෙG ප�çවල සාමාÉකය;ට ඔ�;ව දැකබලා ග;නට යා හැf ෙලසටÜ. අද ඔ�;ව කúකර 
පHෙ?ශෙ7 yóකර පැö වලට නැ5නS කහ p´ෙ? íප5 වලට !lවහç ෙකෙරö. àන මාÜමට ළø; රෙ) උ9ෙ$ 

!kටා ඇö äÈ; (Boujun) iy ඉdෙජ\ (Euijo) යන Cථාන ෙදක0 .°“තවම හúනාෙගන ඇත. ෙS ෙවනC ෙලr; 

සැල≈ෙS පHöප5öය මෑතක J !ෙයා;Gයෑ;G ෙවö; ඔéබට, නSෙපා (Nampo), ෙ0ෙසා;G (Kaesong), සහ 
ෙචා;GÉ;G (Chongjin) යන පැö වලට පැöර ෙගාC ඇත. 

 සාමානqෙය; ෙවනC < ඕනෑම ෙකෙනiට එවැ. ෙලr; සැල≈ම r?ධ ෙ]. උදාහරණය0 හැzයට iරැÖz 

අයව දැ; අ5 අඩං&වට ෙගන කඳ�රැ ෙවත යවK ලැෙé; ඔ�;ට ´දකලාව ¡ව5@මට බලා5මක ෙවනවා 
පමණ0 ෙනාව දරැව; හැJෙම; ද වළ0වK ලබÜ. fS ෙයා;G ඉç br;ම fයා ඇö ප%X, “iරැÖ)ට;ෙG 

ව$ගයා අ9රැදහ; bය d9Ü.”  15

ගැලAම 

 මාÜS වලට දැã ෙC pර රÀකවç දමා ඇත5, උ9රැ ෙකා%යාKව; fkප ෙදෙන0 ගැල@ ය;නට සම5 

<හ. d?ධෙ7 පට; දiණට මාරැ @ aය සංඛqාව 700 0 පමණ ෙවö. එෙCම හාර ප; දහC ගණන0 àනයට 

පලා aයා යැÜ ඇCතෙS;9 ෙකෙ$. 1993 J rට දiණට එන සංඛqාව පC &ණයf; වැã @ ඇö අතර එය 
තව5 වැãෙවÖ; පවöÜ. 1997 J 100 0 පමණ එk පැÖnයහ. ඔ�; බ´තරය එ0ෙක\ යS ද”වමf; පලා 

යන අය ෙවö නැ5නS !ටCතර ෙල\කය සSබ;ධෙය; දැනටම5 යS අ5දැ≈ම0 ඇö අය ෙවö. එයාකාරෙය; 

ගැලෙව;නට සම5 <ව; අතර රාජq තා;öIකය; සහ ඉහළ තන9රැ දරන ප0ෂ .ලධාs; සංඛqාව0 rzö. 
1997 ෙපබරවා% මාසෙ7 J ප0ෂෙ7 පHධාන අÜãයෙලාÉවාJ; අතෙර; එ0 අෙය0 < ´වා;G ජැ;G ෙයාR 

(Hwang Jang Yop) ෙබÜÉං k දij ෙකා%යාK තානාපö කා$යාලයට පැන ෙගාC එතැ.; ෙස\ç ෙවත aෙ7ය. 

ඔ´ෙG ÄතIයා කe; වසෙ$ J “අ9රැදහ;” @ ö•ණ අතර ඔ´ෙG ෙ?ශපාලන අනාගතය ගැන îෙය; rz 

ඊÉR9වට ප5 කර ö•j තානාපöවරයා 1997 අෙග\C9ෙ] J එ0ස5 ජනපදයට පැන aෙ7ය. ඉහö; සඳහ; 
කරන ලද රාජq තා;öIකෙයi < ෙකා ය;G ´වා;, ච]ෙෂCŒ නµෙ] රෑපවාk. පHචාරයf; පcව ඔ´ “ඒ හා 

සමාන �ව0 තම රෙ) r?ධ ෙව;ෙ; නැතැÜ බලාෙපාෙරා59 ෙවනවා,” යන ගරැ සරැ නැö මතය0 පළ fsම 

.සා අ5 අඩං&වට ගැෙ;b යැÜ îෙය; rzෙ7ය. රෙ) නායකය; ගැන ඔ´ව b°වාසය0 නැöකම ද0වන 
අöශය බරපතළ සා0ìය0 වශෙය; ඒ පHකාශය සලකK ලැ∞ය. Xන fkපයකට පcව තානාපö කා$යාලයට 

රාජq ආර0ෂක îdෙර\ෙව; ඒජ;තවරය; එනවා යැÜ ඔ´ට ඇcණ bට ඔ´ පලා aෙ7ය. ඔ´ෙG පHකාශයට 

අKව, ගැලෙව;නට අසා$ථක @ම .සා ඇöෙවන වැãෙය;ම යහප5 ත5වය වKෙ7 ෙනාවැරJම අ5 අඩං&වට 
ප5@ම5 rර කඳ�රැ ද”වම0 .යම @ම5ය. අ5ෙවන වැãෙය;ම නරක ත5වය වKෙ7, ඔ´ ෙජ\$ඩා; k 

අSමා; නගරෙ7 yl ප%?ෙද;, ගැල@ යාමට තැ5 කළ රාජq තා;öIකෙයiට අවසානෙ7 J අ5වන ලද ඉරණම 

<ෙ7 “අක$මකකරණයÜ,” එනS සS÷$ණ ෙලr; RලාCට$ වe; වටකර !ෙයා;Gයෑ;G ෙවත යැ@මÜ. &ව; 

ෙතාlෙපාෙØ J සැපෙයන කත;දරය ඔ´ %ය අන9රකට භාජනය <වා ය;න bය හැfÜ. 

 පලා යන වෑයS වe; අසා$ථක < සාමානq Ö.c; ඊට වැãෙය; zක0 ෙහාඳ ත5වයක rzයහ. පHංශ 

මාධq වe; වා$තා කරන 1997 වා$තාවකට අKව, “[යΩ (Yalu)] ගඟ XෙG rzන ජනතාවෙග; ග;නා ලද rය∑ 

පHකාශන එකඟතාවෙය; d9Ü: පලා යන අයව අçලා ග5 ෙපා†rය ෙS ƒතෘÖය අ5හැර දමා ය;නට îය 

 Le Figaro magazine, 8 March 1997.14

 Ibid.15
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ෙනා< ජාöෙ7 ෙ◊\ß;ව ඔ�;ව එක9 කර තබන ල?ෙ? ඔ�;ෙG කSpç මැ?ෙද; නැ5නS නාC මැ?ෙද; 
යවන ලද වය$ වe.. ඔ�;ෙG ගමනා;තය ෙවත !br වහාම ඔ�;ව මරණයට ප5 කරන ලද අතර ඔ�;ෙG 

ප�ç ශÃම rරකඳ�රැ ෙවත යවන ලX.”  16

DෙYශයI? [\යාකා]FවයI 

 රෙට; පලා යෑම මැඬ†ෙම; පමණ0 ස9ටට ප5 ෙනා< උ9රැ ෙකා%යාK අ¶කාs; හ9රැ ෙරÉම වලට 

පහර ෙද;නට ඒජ;තවරැ bෙ?ශය;ට යැ<හ. උදාහරණය0 හැzයට 1996 සැRතැSබ$ මාසෙ7 J 

]ලැãෙවාCෙටා0 (Vladivostok) k දij ෙකා%යාK තානාපö කා$යාලෙ7 සංCකෘöක කටd9 සSබ;ñකරණ 
.ලධා%යාව ඝාතනය කරන ල?ෙ?ය.  ජප; කා;තාව; bCස0 පමණ ෙහාෙර; පැහැරෙගන ෙගාC ඔ�;ව රහC 

ඔ59 ෙCවයට සහ තICතවාJ; හැzයට බලා5කාරෙය; Ä´j කරන ලදැÜ ජපානය ද සැක කරÜ. ජපානය සහ 

උ9රැ ෙකා%යාව අතර තව5 ගැlම0 වKෙ7 1959 J තම ෙකා%යාK සැÖය; සමඟ උ9රැ ෙකා%යාවට aය 
ජප; කා;තාව; rය ගණනකෙG ත5වයÜ. උ9රැ ෙකා%යාෙ] ආ™µෙව; y; ෙපාෙරා;y හpෙ] �වද, ෙS 

අයෙග; frෙවiට නැවත5 ආපc ම]îම බලා ඒමට, තාවකාeකව ෙහ\ එ;නට, අවසර ෙනාලැîණ. කඳ�රක 

rÁෙම; පcව ගැල@ ය;නට සම5 < ෙකා%යාKව; ඉතාම5 අçපය0 br; කරන ලද පHකාශ අKව, ෙS 
කා;තාව;ෙග; ෙබාෙහාමය0ව අන9රැව අ5 අඩං&වට ගැෙනන ලX, ඔ�; අතර මරණ අKපාöකය ඉතාම5 

ඉහළ <ෙ7ය. 1970 ගණ; අග J ෙයාෙඩා0 කඳ�ෙ$ rරගත කරන ලද ජප; කා;තාව; දාහතර ෙදනාෙග; 

වසර පහෙළාවකට පcව තවම5 ¡ව9; අතර rzKෙ7 ෙදෙදෙන0 පමn. උ9රැ ෙකා%යාK ආ™µව 

.ර;තරෙය; ෙමම කා;තාව; සාකÿඡා සඳහා ෙ0වç කරන කැට හැzයට ෙයාදා ෙගන ඇත. ජප; ආහාර 
සහනාධාර ෙවKෙව; ඔ�;ෙG 0ෂnක !ට5ව යාම ෙබාෙහ\ bට ෙපාෙරා;y හැzයට J ඇත. උ9රැ ෙකා%යාK 

අ¶කාs; ඔ�;ෙG ගණ; හද;ෙ; ෙකෙCදැÜ ය;න, නැ5නS එක ජප; කා;තාව0 .දහC කර;න සහç 

ෙකාපමණ පHමාණය0 සැපÜය d9දැÜ ය;න .°“ත ෙලr; ෙනාද;නා කරැණf. ඇSෙනC) ඉ;ටනැෂනç සහ 
ෙවන5 ජාතq;තර මානව අÜ∏; !hබඳ සංbධාන ෙS r?ñ; fkප වතාව0 bම$ශනය කර ඇත. 

 උ9රැ ෙකා%යාKව; br; දij ෙකා%යාKව; ද පැහැර ෙගන යෑම r?ධ ෙ]. දij ෙකා%යාK ආ™µවට 

අKව, 1955 rට 1995 ද0වා කාලෙ7 J මc; මර;න; 400 කට වැã සංඛqාව0 පැහැරෙගන ෙගාC ඇත. 1969 
J &ව;යානා ෙකාçලෙ7 මº; සහ ෙCවක ම™ඩලය ද තවම5 ෙසායාෙගන නැත. 1995 we මාසෙ7 J අ; 

ස;G උ; (Ahn Sung  Un) !ය9මාව àනෙ7  J පැහැරෙගන උ9රැ ෙකා%යාවට ෙගන යන ලX. ෙබාෙහ\ දij 

ෙකා%යාK Äරවැrය; bෙ?ශ Öෙ7 J r?ධ < උ9රැ ෙකා%යාK පHච™ඩ5වෙ7 b;Xතය; < බවට ෙS rය∑ 

ජනතාව උදාහරණ ෙවö. 

?ඟ සහ සාගතය 

 උ9රැ ෙකා%යාෙ] ආ™µවට එෙරkව ඇö තව5 දරැj ෙච\දනාව එk ජනගහනයට කරන ආහාර සැපdම 
!hබඳ <වf. ත5වය ඉතාම5 y$වලව පැවö අතර පcaය වසර fkපෙ7 J එය ෙකාරතS දරැj අතට 

හැරැණා ද fයෙතා5, Cවයංෙප\ìත බෙ] ÷ජ¨ය r?ධා;තය ෙනාසලකා හ%Ö; උ9රැ ෙකා%යාK අ¶කාs; 

ජාතq;තර සහනාධාර සඳහා ආයාචනය0 Xය5 කරන ලදහ. 1996 J ධානq අCවැ;න ෙටා; Öeයන 3.7 0 bය, 
එනS දශකය pල J පැවöයාට වඩා ෙටා; Öeයන 3 කට ආස;න අµ @මf. 1997 සහ 1998 J පැවö අµ 

අCවK .සා ත5වය තව5 නරක අතට හැ%ණ. එ0ස5 ජා∏;ෙG ෙල\ක ආහාර වැඩ සටහෙන;, එ0ස5 

ජනපදෙය;, සහ dෙර\ƒය d.යනෙය; ඒ ගැන bමස?J උ9රැ ෙකා%යාKව; අµ අCවK වලට ෙÇ9 <ෙ7 1994 

සහ 1995 ගංව9ර සහ 1997 ඉෙඩ\රය සහ cනාÖය යනාXය ඇ9ල5 Cවභාbක bප5ö මාලාව0 යැÜ fයා ඒ 
ෙවත වරද පැට@ය. ෙS ආහාර සැපdම කඩා වැÁෙS සැබෑ ෙÇ9 වලට ඈÂ පැවöෙ7 මධqගත ෙලr; සැලcS 

කරන සමාජවාJ ආ$Ïකය; .තq ෙලr; අ5දfන ව—හගත yóකරතා ෙවö. සමCත පළා5 ෙලස කැලෑ 

එhfsම සහ ප0ෂෙ7 py.;ම එන .ෙය\ග අKව අíරද$ü ෙලr; Kcyc ආකාරෙය; ඉXකරන ලද ෙටරසC 
යනාXය ඇ9ල5 bශාල ප%මාණෙ7 වැරX ගංව9ර ත5වය උගõ fsමට ෙÇ9 <ෙ7ය. එයට අමතරව, ෙස\bය) 
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d.යනෙ7 කඩා වැÁම සහ àනෙ7 ෙ?ශපාලන පHöසංbධානය ඒ රටවç ෙදෙක; සපයන ලද ආධාර අµ 
කර;නට5 ෙÇ9 <හ. ඒ රටවç ෙදකම දැ; ජාතq;තර ෙවළඳෙපාෙç සාමානq ¨ö වලට අKŒලව ෙවළඳාෙS 

.යැÕම ෙසායා යö. bෙ?ශ වqවහාර pදç ඉතාම5 අµ පHමාණය0 උ9රැ ෙකා%යාK ආ™µව ස9 .සා 

කෘìකා$Öක ය;තI, ෙපාෙහාර, සහ ඉ;ධන අ5කර ගැ¨ම එ;න එ;නම yóකර ෙවÜ. 

 ආහාර ත5වය ෙකාතරS බැරÊරැS දැÜ දැන ගැ¨මට fry හැfයාව0 නැත. ව$ç¤ bෂ; (World Vision) 
අනාවැf ද0වා rz;ෙ; b;Xතය; සංඛqාව Öeයන 2 0 bය හැf බවÜ; ජ$ම; ර9 iරැස සංbධානය fයා 

rz;ෙ; හාමතෙය; සෑම මාසයක J ම දරැව; 10,000 0 Öය යන බවÜ.  ත5වය බරපතළ බව ගැන fry 17

සැකය0 නැත. àන මාÜSබඩ වැrය; අතර පැöෙරන කටකතා එ0ස5 ජා∏;ෙG සංbධානෙ7 bෙ°ෂඥය; 
br; තහ�රැ කර ඇත. kඟය; ෙබාෙහ\ තැ;වල පවöන අතර සමහර තැ;වල සාගතය පව∏. ඒ5 ෙහාඳ 

kත සංචාරය; සඳහා එන යහපත අදහC කරන ඒ≈ය Ä?ගලය; fය;ෙ; සහනධාර වැã ෙනාකර;ෙ; නS 

අ.වා$ෙය;ම Öeයන ගණනක මරණ r?ධ ෙවK ඇතැÜ fයාÜ. එෙCම ම;දෙප\ෂණෙය; ෙපෙළන දරැව;ෙG 
ඡායාරෑප සහ රෑපවාk. වැඩසටහ; වල bãෙය\ !ටරට J ෙබදා හැෙරÜ. ජනගහනයට ආහාර ෙවKවට 

තණෙකාළ කන ආකාරය උග;වන හැz ඒවාෙ7 දf;නට ö∞ම යK පරමාද$ü බෙව; ඉතා ඈතක ö•ණ5 

සමහර bට ඉතාම5 ඉහh; සංbධානය කරන ලද ෙමෙහdම0 ෙම;ම, පවöන ත5වය හඟවන තරS 
ෙÚදවාචකය0 ද ෙනාbය හැfÜ. එය උගõ අ$äදයකට p´ණ පා rzන බව0 ෙල\කයාෙG b°වාසය බවට 

හැර@මට උ9රැ ෙකා%යාව වෑයS කළ ද, එෙCම සහනාධාර නැව∏ම යK අ$ධ ?@පෙ7 ෙ?ශපාලන CථාÜ 

භාවයට සහ ඈත ෙපරXග සාමය සඳහා bනාශකාs පHöඵලය0 ෙගෙන;නට හැf d9 �ව5, උ9රැ ෙකා%යාK 

හpදාව ඉතාම5 ෙහාඳ ෙප\ෂණය0 ලබන අතර තව5 bශාල සහ ෙහාඳ ÖසÜල .óපාදනය කරÖ; rzö. 

 ආහාර අ$äදෙ7 b;Xතය; සංඛqාව ගැන ඇö ද5ත rයçලම පාෙÇ උ9රැ ෙකා%යාKව; br;ම .i5 

කරන ලද ද5ත ෙවö. ම;දෙප\ෂණෙ7 ඵලbපාක වe; y0 bïන දරැව; සංඛqාව c∑පට ෙනාවන බව එÜ; 

ද0වÜ. ෙල\ක ආහාර වැඩ සටහෙ; ෙප\ෂණය !hබඳ bෙ°ෂඥය; br; ආ™µෙව; සපයන ලද, දරැව; 4,200 
ක, ජනගහන සාSපලය0 !hබඳ අධqයනය0 කර, rයයට 17 0 ම;දෙප\ෂණෙය; ෙපෙළන බව ෙහh කර 

ඇත.  Ä∑çව පැöර ඇö kඟය; සහ පHාෙ?üය සහ ප%Cථා¨ය සාගත Cථාන öîය හැf බව ෙS ද5ත වe; 18

තහ�රැ ෙකෙරÜ. උ9රැ ෙකා%යාෙ] ෙරÉමය br; ග;නා ලද ෙ?ශපාල.ක ∏රණ වලට සtප ෙලr; ඈÂ 
පවöන kඟය; සහ සාගතය “අ¶රාජqවාJ” ෙසc ෙල\කෙ7 වෑයS වe; යS තරමකට ෙමçල කරෙගන 

පවö;ෙ; ෙටා; Öeයන ගණ; වe; ධානq සහනාධාර සපයÖ.. 

අවසාන දFත 

 ෙවන5 fry තැනකට වැãෙය; සමහර bට උ9රැ ෙකා%යාෙ] ෙකාÖd.C) බලපෑම .සා ඇö < පHöඵල 

සංඛqාව;ට ප%ව$තනය fsම yóකර <වf. පHමාණව5 ෙනාවන සංඛqාන ද5ත, 0ෙóතI ප$ෙ7ෂණ පැවැ5@මට 

frෙC5ම ෙනාහැfයාව, සහ අදාල rය∑ Äරාෙçඛනාගාර වලට පHෙ]ශ bය ෙනාහැfයා යනාXය සමහර ෙÇ9 
ෙවö. .ර;තර සහ •?¶ ßන ෙපHාපගැ;ඩා වe; ryෙවන අධqා5මය bනාශ කරන ඵලbපාක අෙය0 ගණනය 

කර;ෙ; ෙකෙCද? .දහC පHකාශයට, .දහC සබඳතා පැව5@මට, .දහෙC එහා ෙමහා යාමට ඉඩ0 ෙනාමැö 

කම; ඔ´ෙG ¬යාට rර ද”වම0 ලැ∞ම .සා දරැෙව0ෙG ¡bතය bනාශ @ම; îයiරැ ත5වය; යටෙ5 
ගéසාව0 fsම බලා5මක < කා;තාවකෙG ¡bතෙ7 ඵල bපාකය; යනාXය ගැන ෙකෙC ගණනය කර;නද? 

හාම5 ත5වය0 අ5bය හැfයාව ගැන .ö îෙය; පcවන, ෙගවç උjcS කරගත ෙනාහැfයාෙව;, සහ 

දරැj kඟය; සහ මXපාµකS අ5 bïන ජනතාවකෙG Ébතය සැබැb;ම ෙකෙCදැÜ fයා සංඛqාන වe; 

ද0ව;ෙ; ෙකෙCද? අµපාµ සkත පHජාත;තIවාදය0 ඇතැÜ fයා !hගැෙනන දiණ සමඟ උ9රැ ෙකා%යාෙ] 
îයiරැ rkනය0 වැ. ත5වය හා අෙය0 සසඳ;ෙ; ෙකෙCද? 

 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.
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 උ9රැ ෙකා%යාK ෙකාÖd.C)වාදය යK Cටාe;වාදය යh rkකරවන හාසqජනක රෑපය0 යැÜ සමහරැ 
ත$ක කරö. ඒ5 ෙS ෙකාÖd.C)වාදෙ7 ෙකෟ9කාගාරය, ආrයාK මැඩාS lෙස\¤ෙG ෙකෟ9කාගාරය වැ;න 

¡ව9; අතර ෙහාï; පවö;නf. 

 ප0ෂ ª?ධකරණ වල J Öය යන ලද 100,000 සහ rර කඳ�රැ 9ල J Öය aය Öeයන 1.5 ය;නට, 
ෙකාÖd.C)වාJ; br; පණග;වන සහ සංbධානය කළ d?ධෙය; r?ධ <වා යැÜ fයන අµම වශෙය; 

Öeයන 1.3 ක මරණ ද එක9 කළ d9Ü. දiණට එçල කරන කමා;ෙඩ\ පHහාර සහ තICතවාJ fûයා වe; 

d9ව ඒ d?ධය තවම5 iඩා ඒ5 සාහrක කටd9 වe; Xගටම පැවෙත;නf. එෙCම ම;දෙප\ෂණෙ7 ඍÈ 

සහ වකû b;Xතය; අb.°“ත සංඛqාව0 ද එ;න එ;නම වැã ෙවö. ම;දෙප\ෂණෙ7 ∫eක නැ5නS ?@öය 
ඵලbපාකය0 ෙලr; (Ö¨මC කෑම ගැන සාමානqෙය; පවöන සහöක කළ ෙනාහැf කටකතා ද ඇ9ල5ව) 

b;Xතය; සංඛqාව 500,000 0 ෙ] යැÜ ≈ෙම; අ! සෑßමකට ප5 �වද, ෙකාÖd.C)වාදය යටෙ5 වසර 

පනහ0 ¡ව5 < Öeයන 23 ක වැrය; rzන රටක b;Xතය; Öeයන 3 කට වැã p∑ සංඛqාව0 අ!ට 
අවසානෙ7 ඉö% ෙ]. 
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23 #ය%නාමය සහ ලාඕ-: /ද ෙකා3/4-%වාදෙ6 7ර9ම 

	 ෙඡ#$-&' මා*ෙගා,$ 

  අෙ. /රෙගව2 අ3 පාසැ2 බවට හැර'ය ;<=.  1

  ෙල Aවා$ (Le Duan), 'ෙයEනාG ෙකාI;JAE පKෂෙM මහ ෙ2කG 

 පNංශ යටQ 'Rත කTමයට සහ ඒ පැQෙQ පැවV ඇෙමXක$ “අZරාජ\වාදයට" එෙර` Aථාවරයක /bන ලද 

Jසා 'ෙයEනාG ෙකාI;JAE පKෂය පැQතටම වැෙටන ලද ෙබාෙහ# බට`ර වැ/ය$ට 'ෙයEනාG ;cධෙය$ 
/cධ e හාJය 3fගැgම අදQ අVශ=$ 3fh2 eවi. සෙහ#දරQවෙය$ සහ සාමානාQමතාවෙය$ ;< 

සමාජයK ෙගාඩනැkම බලාෙපාෙරාQ< සහ අlපNාය$ ඉnXපQ ioම පKෂෙය$ /cධ eවාය ය$න එවක p 

ඉතා තා*iක eවK ෙල/$ ෙපJණ. එයට ඇV කැමැQත තවQ වැr කරන ලcෙc පKෂය J*මාණය කර එයට 
1969 දKවා නායකQවය ෙදන ෙහ# u I$ (Ho Chi Minh) ෙv ජනකා$තභාවය සහ ඉතාමQ දKෂ ෙල/$ එනG 

සාමයට ආදරය කරන, පNජාත$තyවාp සං'ධානයK හැbයට 3Xනමන ලද 'ෙczය ෙපNාපගැ$ඩා හැ/ර{මQ එ` 

සාමාRකය$ෙv |'ෙ}~ ආධානග�ාÄQවයQය. iG ඉ2 |$ සහ ඔÇෙv අVශ=$ අපNස$න ෙරRමය ගැන 

අÉකGපාවK දැK{ම එ$න එ$නම ÑÖකර e කාලයක p ම, 1965 /ට 1975 දKවා ස=ෙගා$ පාලනය කළ 
'ය$ වැ$ Vෙයා (Nguyen Van  Thieu) ෙv hâ e සහ äãත ෙරRමය ෙවÉවට හැෙනා= මැ$ඩX$ අයෙv 

/නාෙවI$ ෙගනන ලද දැr අර3XමැAම 3Nය ioම වඩා තා*iක e ෙලසi$ ෙපg åෙMය. 'ෙයEනාG 

ෙකාI;JAE පKෂය යÉ තවQ Aටා,$වාpමය ෙරRමයK ෙනාෙç ය$න '}වාස කර$නට ජනතාවට 
සැබැ'$ම උවමනා eහ. ඒQ එය èනෙය$ සහ ෙස#'යE ;Jයනෙය$ ආධාර ලබාගැgම 3êස ෙකාI;JAE 

ෙ2බලය භා'තා කළ, ඒQ /ය2ලටම ඉහf$ ජාVකවාp e ෙරRමයK eෙMය. 

 පNංශ, ඇෙමXක$, èන සහ ජපÉ$ සමඟ ඔí$ සට$ වැෙදන අසමසම ìරණාQමක බව සලකcp, 
'ෙයEනාG ෙකාI;JAEවාp$ෙv ජාVකවාp අlපNායය$වල අවංක භාවය පN}න ioම '`îවi. èනය '/$ 

“පNV'.ල{යවාp” යැ= හදන ෙ2බලෙM බලාQමක භාවයම ඔí$ ෙයාදන “ෙcශෙñ#Ä” එෙAQ නැQනG 

“හí2කාර” යන ෙච#දනා ව,$ අදහA eහ. 'ෙ}ෂෙය$ම ආ/යාව ගQ කළ, ෙකාI;JAEවාදය i/ 'ෙටක 

ජාVකවාදය ෙහ# èනය සහ è$É ගැන ඇV òය සමඟ පවා අසංගත ෙනා{ය. අවාසනාවට, ෙG 3ටV$ 
දයා$'ත යැ= ද එෙAම ඒකමVකව ජාVකවාදය යැ= 3fග$නා ලcද යb$ ෙහාර රහෙA රôö /bෙM එ` 

õලාකෘVය$ ඉතාමQ සùප ෙල/$ අÉගමනය කරන Aටා,$වාp ආකාරෙM මාඕවාදයi. 

 ඉ$Ñèන ෙකාI;JAE පKෂෙM (Indochinese Communist Party -ICP) ආරGභය නරක 'ය.  1930 p එය 2

J*මාණෙය$ ප|ව ඉතා ඉKමê$ එ` පKෂ iTයාකරැව$ i`ප ෙදෙනK 1928 p ස=ෙගා$ ` කරන ලද 

කට;< ෙවÉෙව$ මහQ අවධානයK ෙයා£ e න§වකට පැට• /bයහ. පXAථාgය රහA සමාජවල පැවV 

සාGපNදායය$ ෙවV$ සහ ජාVකවාp තyAතවාදෙය$ බලපෑමට ලKව /b පKෂ සාමාRකය$ ඔí$ෙv පKෂ 
සෙහ#දරෙයKව මරණයට පQකර ඔÇෙv මළ IJය ß®චා දමා Vòණ. පKෂෙM කා$තා සාමාRකාවK äෂණය 

 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) nව=ෙ$ 3`b /රබ$ධානාගාරය නරඹ$නට ෙ2 Aවා$ 1975 p දhâ 
'ෙයEනාමය “JදහA” කරගQ ප|ව ඉතා ඉKමê$ යන ලn.

 පKෂය £îමJ$ම පාලනය කරන ලද සාමාRකය$ බÇතරය 'ෙයEනාG ජාVකය$ íවද, ICP අෙ.Kෂා කෙ™ ලාඕA සහ කාGෙබ#ජය 2

ඇ<îව පNංශ ඉ$Ñèනය ßරාම '.ලවය ප<රැව$නට=. එය සං'ධානයK හැbයට 1945 p තම$ව '|රැවා හැXයQ 1951 දKවා එ` 
iTයා කට;< පවQවාෙගන åය අතර 1951 p තව ÑරටQ Jල වශෙය$ ෙකාI;JAE තQවයK ෙනාමැV e, සùප සබඳතා පවQවන 
ලද පKෂ <නK හදන ලn (24 වැJ පX®ෙ≠දය බල$න).
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ioම ඔÇ කරන ලද අපරාධය=.  1931 p පKෂය තම$ව ෙයා£කර ගQෙQ Jය b$ (Nge Tinh) ` ÑÖකර 3

පළාQ “ෙස#'යE” J*මාණය සඳහා සහ /ය ගණJ$ පXAථාgය ඉඩG `Iය$ <ර$ කර දැùම පට$ 

ගැgමට=. 'ෙයEනාමය සාෙ.Kෂ ෙල/$ පNමාණෙය$ ඉතාම hඩා íවQ, ෙස#'යE J*මාණෙය$, ICP 
අÉගමනය කෙ™ Rයැ$~ ආකෘVය=. රටවැ/ය$ ෙබාෙහාමයK රට හැර යාම Jසා යටQ'Rත හ£දා 
ඉKමê$ම ආපÇ පැIêයහ. 'ෙයEනාමෙM Jදහස උෙදසා e •ගය ('ෙයE I$) ` “එKසQ ෙපර£ණ” 3Æපස 

සැඟ{ /bන ලද ඉ$Ñèන ෙකාI;JAE පKෂය 1945 වස$තෙM p Øමා ෙනාමැV පXcෙද$ අ'ගQ අරගලයK 

කර$නට අවසානෙM p J*∞ත eහ. ඔíනට වැrෙය$ අ' සGප$න e අZවාසෙM /b ජප$ හ£දාවලට පහර 

pමට වඩා, “ෙcශෙñ#Ä$” සහ “පNVගාù$” (සමහර 'ට ඔí$ෙvම Jලතල දැරෑ අය එයට ඇ<ලQ eහ) 
යනාp$ට ඔí$ වැrෙය$ ස<රැ e බවK ෙපg åෙMය. “ව\ාපාරෙM ඉnXගමන ෙçගවQ ioම සඳහා” ඝාතන 

ෙමෙහ;මK ෙයාදා ගැgම පKෂෙM එක නායකෙයK ෙය#ජනා කෙ™ය. ෙත#රාග$නා ලද ඉලKකය$ eෙM ඉඩG 

`Iය$ සහ පXAථාgය මැ$ඩX$ අය=. ඔí$ට ද≤වG ioමටQ ඔí$ෙv භා≥ඩ පවරා ගැgමටQ ජන3Nය 
උසා' 3`Æවන ලn. සාෙ.Kෂ ෙල/$ Ñ*වල e ICP /b ෙcශපාලන පNVවාp$ ෙවත එ2ල කරන ලද ∞ෂණය ද 

ෙයාදා ගැJණ. එවක p එ` eෙM සාමාRකය$ 5,000 K පමê. බලය සඳහා `A බවK හැi ඉKමê$ 

JÖපාදනය කර$නට පKෂයට උවමනා eෙM එ'ට ජාVකවාp ව\ාපාරෙM නායකQවය එයට ලබාගත හැiයාව 
පෑෙදන පXn=. ජපÉ$ සමඟ IතyපාKãක ජාVකවාp e දා 'ෙයE (Dai Viet) පKෂය රැÑරැ ෙල/$ වධ`ංසාවට 

පQ කරන ලn. “ෙñ#Ä$ව” 'ශාල පXමාණයi$ වධ`ංසාවට පQ ioම සඳහා 'Ñ, ෙජනෙ*ටරයK සහ 

'ෙ}ෂඥෙයK එව$න යැ= ෙසා$ ෙට (Son Tay) යටෙQ /b 'ෙයE I$ ඒකක හැෙනා= ෙවV$ ඉ2ලා /bයහ.  4

 ජපÉ$ යටQ{ම 3Æප/$ ආ අෙග#A< '.ලවෙය$ ඉතාමQ ෙçගෙය$ ෙහ# u I$ බලයට පැIණ ICP 
නව ෙcශෙM පNධාන කාරකය බවට පQ කෙ™ය.  IතyපාKãක හ£දා (දhෙණ$ පNංශ සහ òµතාන\ය, උ<ෙර$ 

èනය), පැIෙණ$නට සV ගණනාවකට කf$ ICP  '/$ /යî තරඟකා oQවය$ <ර$ කර දමන ඔí$ෙv 

ෙමෙහ;ම ෙද∂ණ කරන ලn. 'ෙයEනාමෙM පNධාන 'රැcධ හ£දාවල ෙබාෙහාමයක නායකය$ ෙG ∞ෂණෙM 
'$nතය$ eහ, සංෙKතමය මධ\Aථ ව\වAථාදායකයා e ∑= Kවා$v u; (Bui Quang  Chieu), ෙ}∏Öඨ 

'cවෙතK සහ දKãණාංශ ෙcශපාලනඥෙයK e ෆා h=$v (Pham Quynh), සහ ඔÇ '/$ම ඝාතන ගණනාවK 

Jෙය#ග කරන ලද ෙහාආ  හාඕ (Hoa Hao) ෙcශපාලන ආගIක JකාෙM J*මාතෘ e Ç=$v ª ෙසා (Huynh Phu 
So) යනා p$ ඊට ඇ<ළQ ෙවV. ඒQ ඒ /ය2ල$ටම වැrෙය$ කTමවQ ෙල/$ <ර$ කර දැùමට හ| eෙM 

ස=ෙගා$ පNෙcශෙM තවමQ iTයාකාoව /b සහ òG මEටෙම$ සාෙ.Kෂව අ2ප ෙල/$ /bන ලද 

ෙටΩාEAiවාp$ව=. 'ෙ}ෂෙය$ම සාහ/ක æcධ ioG පැවV hවා$v නාඅ= Quang  Ngai  පළාෙQ 1945 

සැ.තැGබ* මායෙA ඔí$ෙv පNධාන නායකයා e තා < තí (Ta Tu Thau) අQ අඩං∂වට ෙගන මරා දැIණ.  ෙG 5

iTයාව$ට i/Ñ ෙලසi$ සGබ$ධයK Vøෙ≥ නැතැ= iයා ප|ව iයන ලද íවQ ඒ iTයා සඳහා ෙමාAකç ` 

කාලය ෙගවා Vøණ ස=ෙගා$ ` පNධාන නායකයා e ච$ වැ$ සç (Tran Van  Giau) '/$ සහාය පළ කර 

Vòණ. ඔÇ සැ.තැGබ* 2 වැJදා ෙමෙA පNකාශ කෙ™ය: “¡තෘ¬IෙM /bන රට පාවා ෙදන සහ හ<ර$ට ෙAවය 
කරන ෙñ#Ä$ සංඛ\ාව වැr ෙවI$ පවì…'ෙයEනාG පNජාත$තyවාp ජනරජෙM කරදර ඇV කරන සහ 

හ<ර$ෙv ආකTමණය$ට මඟ  සලසන ෙG ක≥ඩායG වලට අ3 ද≤වG කළ ;<=.”  සෑම ගමi$ම සහ සෑම 6

පNජාවi$ම “ෙñ#Ä$ <ර$ කරන කIÆ” ජනතාව '/$ 3`Æවා ගත ;<= යන ෙය#ජනාවK අෙග#A< 29 
වැJදා හැෙනා= ` 'ෙයE I$ ßවQපෙQ ,3යK හැbයට පළ 'ය.  ෙටΩාEAiවාp$ Ñ/G ගණනK, සමහර 'ට 7

/ය ගණනK, අ2ලා මරා දමන ලn. ඔKෙත#බ* මාසෙM p òµතාන\ සහ පNංශ හ£දාව$ට එෙර`ව ස=ෙගා$ 

ආරKෂා කර$නට උදç කරන ලද අෙනK අයට ෙවr ෙබෙහQ, සහ ආහාර ලැ∆ම නවQවා දමා ඔí$ 

බÇතරයKව මරා දැ£ê.  අෙග#A< 25 වැJදා ෙස#'යE ආකෘVය යටෙQ රාජ\ ආරKෂක සං'ධානය 3`Æ{ය. 8

එෙAම ළඟක p `A e /රෙගව2 නැවතQ 3ෙර$නට පට$ ගැJණ. 'ෙයE I$ '/$ {n nෙv පාගම$ කරන 

‘පNහාර ඝාතන කIÆවK’ හදන ලcෙcය. එ` සාමාRකය$ බÇතරය බඳවා ගැෙනන ලcෙc පXAථාgය පාතාල 

 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

 Ibid., pp. 434-435.5

 Ngo, Vietnam, p. 341.6

 Marr, Vietnam 1945, p. 518.7

 Ngo, Vietnam, pp. 352 and 358-361.8
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ෙල#ක ව,J. සැ.තැGබ* 25 පNංශ 'ෙර#… ජනසංහාරෙM p කපා ෙක  මළ /රැරැ Ñ/G ගණනක /cZයට 
õ,කQවය ෙදන ලcෙc ඔí$ය.  සැබෑ 'ෙයE I$ සාමාRකය$ ෙනාවන යැ= iයන ජනතාව ෙවත ෙG iTයා 9

සඳහා වරද පැටeවQ ඔí$ පNංශ ජාVකය$ සමඟ 'වාහ { /b 'ෙයEනාG කා$තාව$  කTමවQ ෙල/$ මරා 

දමන ලcෙcය. අෙග#A< සහ සැ.තැGබ* යන මාස වල p පමණK 'ෙයE I$ '/$ දහA සංඛ\ාවක 
පැහැරෙගන යාG සහ දස දහA සංඛ\ාවක ඝාතන /Ñ කළහ. ෙGවා ෙබාෙහ# 'ට පXAථාgය ෙල/$ පට$ 

ග$නා ලද íවQ, මධ\ම අZකාo$ '/$ 'ශාල පXමාණෙය$ එවැJ iTයා nXමQ කළ බව ගැන i/Ñ සැකයK 

නැත, ඒ අවAථාෙç p ඔí$ෙv හ<ර$ ඊට වැr පNමාණයK මකා දම$නට ෙනාහැiයාව ගැන ප|ව ICP '/$ 

කණගාÆව පN/cZෙM පNකාශ කරන ලn.  1946 p ඉ$Ñ èන ;cධය nග හැෙර$නට ෙපර ICP  පාලනය යටෙQ 10

සැබැ'$ම පැවV රෙE එකම ෙකාටස e උ<ෙ*, රහA ෙපා•/ය '/$ රôඳíG කඳíරැ ඒ වන 'ටQ හදා Vøê. 

පNාෙය#åකව, ‘'ෙයEනාG පNජාත$තyවාp ජනරජය (Democratic Republic  of  Vietnam  -DRV) ඒ ෙවcp ද එක 

ෙcශපාලන පKෂයi$ ;< ෙcශයK බවට පQව Vòණ; 'යෙE I$ සමඟ ෙ2 හලන අරගලයක ෙයp /bන ලද 
(1927 p J*මාණය කරන ලද 'ෙයEනාමෙM රôrක2වාp ජාVකවාp$ 'ෙයEනාG ජාVක පKෂය (Vietnam Quoc 
Dan Dang -VNQDD) 1945 Ã, මාසෙM p ICP සහ යටQ'Rත බලය$ෙv ඒකාබcධ වෑයෙG පNVඵලයK හැbයට 

<ර$ කරන ලÑව Vòණ. 1930 p ෙය$බා= (Yenbai) ` ආ≥§ව ෙපරළා දැùමට වෑයG කළ /cZය සං'ධානය 
කරන ලද පKෂය Jසා VNQDD ෙවත දැr ෙA පහර ෙදන ලcෙc යටQ 'Rත බල '/J. 

 ෙදවැJ ෙල#ක ;cධෙය$ ප|ව ෙකාI;JAEවාp$ෙv ම*දgය පNච≥ඩQවය නැවත ෙයාදා ගැෙන$ෙ$ 

පNංශ යටQ 'Rත බලය$ට එෙර` අ'ගQ පNVෙර#ධ ෙමෙහ;මK ෙල/J. සට$ සඳහා එවන ලද පNංශ හ£දාවල 

ෙසා2දාÑව$ රඳවා ගQ /ර කඳíරැ ගැන ඇ/$ ÑÆ සාKã ගණනාවK ඇත.  ෙබාෙහ# ෙදෙනK එ` p ÑK 'ඳ 11

Iය åයහ; 1954 ŒJවා සාම å'|ම අQස$ කළ ප|ව JදහA කරගJcp Œව<$ අතර /bෙM 20,000 $ 9,000 

K පමê.  ඉ$Ñ èන කœකරෙM |ලබව දi$නට ඇV භයානක වසංගත ව,$ ෙමම ෙ–දgය ෙල /$ 12

අපNමාණවQ ෛවද\ පහ|කG ලැøණ, ඉතාමQ අයහපQ ෙසෟඛ\ තQවය$ යටෙQ ŒවQවන ලද, එෙAම ෙබාෙහ# 
'ට උවමනාෙව$ම හාමතෙM තබන ලද /රකරැව$ ෙගාÑරැ කරග$නා ලn. බැට pG සහ වධ`ංසාව$ ද 

සාමාන\යK eෙM. ඒQ ඔí$ව අ2ලාගQතí$ට පNංශ ෙසා2දාÑව$ පNෙය#ජනවQ 'ය හැiයාව ද පැවVණ. ICP 
'/$ ඔí$ “;ද අපරාධකරැව$” යැ= සලකන ලn. ඔí$ෙvම පැQතට එෙර`ව ෙයාදා ගැෙනන ලද ෙපNාපගැ$ඩා 
ෙවÉෙව$ ඔí$ අ2ලා ගQතí$ෙv සදාචාර අගය$ බාර ග$නට සහ ඔí$ෙv iTයාව$ ගැන ප|තැ', 

ෙව$නට ඔí$ට බලාQමක කරන ලn. ෙමයාකාර èන කTමෙM පNVඅධ\ාපනය සඳහා 1950 $ ප|ව මාඕ '/$ 

එවන ලද උපෙcශකය$ ෙබාෙහාමයK '/$ සහාය ෙදන ලදහ. ෙG ෙපNාපගැ$ඩා සැ/වාර ව,$ /යî “/|$ට” 

iTයාකාoව සහභා” {මQ සහ /යî සහභාåය$ව “පNVගාù$” සහ “පNගVz•$” යැ= ෙව$ ioමQ බලාQමක 
'ය. JදහA 'ය හැiයාව ඇ<î මහQ ෙපාෙරා$Ñ ඔíනට Ñ$ අතර, පNධාන වශෙය$ /රකරැව$ දැr මාන/ක 

සහ ශාoXක 'ඩාවට පQව /b Jසා ඒවාෙය$ මහQ සා*ථක පNVඵල ලැòණ. දhâ 'ෙයEනාමෙM p 

'ෙයEනාG වැ/ය$ට සලකන ලcදාට වඩා අ§ නරක තQවය$ ව,$ පNංශ /රකරැව$ට සලකÉ ලැ∆ම ද ප|ව 
එයට ෙ‘< eහ. 

 1953 ෙදසැGබ* මාසෙM p ජයග�හණය අත ළඟ යැ= ෙපෙනcp, 'ෙයE I$ '/$ JදහA කරන ලද කලාප 

වල කෘã කට;< පNVසංAකරණ nයQ කළහ. 1954 අග ෙවcp ෙG ෙමෙහ;ම Rgවා සාම å'|ෙම$ 
ෙකාI;JAEවාp$ට ෙදන ලද අKෂාංශ 17 $ උ<ෙ* 3`b /යî ඉඩG දKවා ßî2 කරන ලcෙcය. 

පNVසංAකරණ 1956 ෙවcp සG’*ණ කරන ලn. ෙG ඉඩG පNVසංAකරණ වල ඉලKක සහ ෙçගය 1946-1952 èන 

කෘã කට;< පNVසංAකරණ හා සමාන eහ. එෙAම එ=$ Jල වශෙය$ 1951 p යfQ කරfයට පැIණ Vøණ 

 Ibid., pp. 338, 341, and 350.9

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

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

 L’histoire, no. 149 (May 1991). 1954 p පNංශ හ£දාෙç ඇAතෙG$< වලට අÉව (පNංශෙM 'ෙයEනාG IතyපාKãකය$ ද ඇ<îව) 12

36,900 ක /රකරැව$ෙග$ 15,500 Kව සට$ 'රාමයට ෙපර ෙහ# ඉ$ ප|ව JදහA කර ඇත. අ`I e සාමාÉපාVකය /යයට 60 K 
තරG eවා යැ= iයා අධ\යන ෙදකම එකඟ ෙවV. 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$දනය කළ ;QතK හැbයට සැලi2ලට ගත ;QෙQ 1955 මා*< nනය ෙයෙදන ෙජනරා2 ෙබ#ෙෆ#E (General Beaufort) '/$ 
,යන ලද ,3යi. Œgවා සාම å'|ම iTයාQමක ioම සඳහා |පoKෂණ පNංශ ක≥ඩායෙG පNධාJයා e ඔÇ 'ෙයE I$ ;ද 
/රකරැව$ 63,000 $ 9,000 K අQ අඩං∂ෙç /bය p Iය åය බව එ` සඳහ$ කර=.
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පKෂය සහ Ñ.පQ සහ මධ\ම පරාසෙM ගGබදවැ/ය$ සමඟ Vøණ සබඳතා ශKVමQ කරන ලn. 
ෙකාI;JAEවාදයට පNVෙර#ධ දැK'ය හැi මධ\Aථාන <ර$ කර දැùම Jසා ආ*÷කය රජෙM පාලනයට 

ගැgමට 3'ෙසන වැදගQ 3යවරK ෙG ඉඩG පNVසංAකරණ හරහා සG’*ණ 'ය. එෙA íවQ, èනෙM p /cධ 

eවාටQ වැrෙය$ පKෂෙM අVමහQ ජාVකවාp Aථාවරය Jසා 3bසරබද සාGපNදා=ක එ•E අය 'ෙයE I$ 
ෙවත දැr සහායK pම nගටම පවQවා ෙගන යÉ ලැòණ. 'ෙයE I$ෙv ෙරෟñ සහ Igමරැ කTමෙçද ඔí$ෙv 

උ<ෙ* අස2වැ/ය පNජාව හා අනන\ eහ. ඉඳ`ටක p නාට\ ◊2¡$ෙv සහාය ලබාෙගන iTයාකරැව$ සෑම 

ගමකම පාෙ‘ Ñ.පQ ගGබදවැ/ය$ (ෙමය JV ෙලස ඉතාමQ ÑÖකර eවi) ෙපාලඹවා ග$නට වෑයG කරI$ 

ඔí$ෙv '$nතය$ව පN/cධ න§ වලට ෙගනය$නට ඔí$ව nX ගැ${ම කරන ලn. ෙබාෙහ# 'ට /යෙය$ 4-5 
ක ෙක#ටාවK අÉව, මාඕවාදෙM ’ජgය /යයට 5 නැවතQ /` කරවI$ '$nතය$ ෙබාෙහ# ෙස=$ `<මතය 

අÉව ෙත#රා ගැJණ.  ෙබාෙහ#  'ට ෙG '$nතය$ මරා දැ£ê, ෙහ#  අ§ වශෙය$ /රගත ෙහ# කරන ලn, 13

එෙAම ඔí$ෙv භා≥ඩ රජයට පවරා ගැJණ. èනෙM p ෙම$ම, £î පíලම එ=$ ÑK 'öමට බලාQමක කරන 
ලn. ෙcශපාලනමය |Ñ| බව සැලi2ලකට ෙනාගැgෙම$, ෙG අ$තවාp$ 'දහා පෑෙç ඔí$ෙv අÉකGපාවK 

ෙනාමැV ආධානග�ාÄQවය පමණK ෙනාව, සමාජය ආඥාදායක ෙල/$ ව*”කරණයට ඇV අlමතය ද 

'ෙයEනාG ෙකාI;JAE පKෂය ඇ<ලත e එය ෙමෙහයවන බලෙçගය e බව=. 'ෙයE I$ ෙසා2දාÑව$ 
ෙදෙදෙනhෙv ආඩGබර මෑêය$ eවQ, එෙAම '.ලවයට අÉග�හය ෙදන ලcnයK eවQ ගGබද වැ/ෙය$ෙv 

අවධානය සඳහා එක සා*ථක ව\වසායක ධනවQ ඉඩG `I කා$තාවK උදාහරණයK හැbයට ෙයාදා ගැJණ. 

ගGබද වැ/ය$ පNVචාරයK දැK{ම පNVKෙÖප කළ 'ට, "èනෙM p ෙහාÿ$ ßÇâ කරන ලද ක≥ඩායමK 

ෙග$වන ලn, තQවය ෙවනA කර$නට ඔí$ සමQ eහ…1945 ට කf$ òG හíලට වගා කරන ලද ෙගා'ය$ 
<$ෙදෙනK මරා දැùම, පNංශ ජාVකෙයK සමඟ යහ$ගත {ම, සහ පNංශය හා කට;< ioම සහ පNංශය 

ෙවÉෙව$ ඔQ< බැ•ම යනාnය ෙලා$v (Long) මහQIයට එෙර`ව එ2ල e ෙච#දනා eහ. ලැෙබන ලද සැලi, 

ව,$ මහQ 'ඩාවට පQව /b ඇය අවසානෙM p /ය2ල 3fෙගන අන<රැව ඇයව මරණයට පQ කරÉ ලැ∆ය. 
එවක p èනෙM 'Ÿ ඇයෙv එක ßෙතKව ආප| ෙග$වා ඔÇෙv තන<ෙර$ ඔÇව ඉවQ කර, ඔÇෙv පදKකG 

ගලවා දමා, වසර 'Aසක /ර ද≤වමකට Jයම ෙකXණ.” ෙබ=Rං වල p ෙම$ම, i/ද වැරn ෙනාකරන පKෂය 

'/$ ෙච#දනා කරන ලcද පමê$ ඔí$ වද\තාවෙය$ ;< යැ= J}චය ෙකXණ. ඒ Jසා ෙබාෙහ# 'ට කළ 
හැi ෙහාඳම පNVචාරය eෙM ඔෙබ$ බලාෙපාෙරාQ< ෙවන දැය ඉÆ ioම=: “ඔෙ⁄ 3යා සහ මව මරා දමා 

අන<රැව එය 3fගැgම, i/වK ෙනාiයා /¤මQ සහ i/ වරදK ෙනාකර /¤මටQ වැrෙය$ ෙහාඳ eෙMය.”  14

 පNච≥ඩQවෙM පXමාණය අVශෙය$ම ඉමහQ eෙMය. හ<රා 3fබඳ ඇV cෙçෂෙM ෙQමාව නැවත 

නැවතQ /`ව$නට දැr ෙලසi$ මතK කරන ලn. ප| කාලයක p ෙහ$X i/$ජ* සමඟ ෙනාෙබ2 සාම 
තෑvග ෙබදාගQ ල ඩK තාç (Le Duc  Tho) ට අÉව, “අ' ව,$ ස$නcධ 'ය ;< යැ= iයා  ගGවැ/ය$ව 

ඒQ< ගැ${මට යG අෙයh පත$ෙ$ නG, £,$ම ඔබ හ<රා ගැන cෙçෂෙය$ ඔí$ ßරව$නට අවශ\ය=.” 

1956 ජනවාX මාසෙM p ෙකාI;JAE පKෂෙM ‘මහජනතාව’ (Nhan da) නG සඟරාෙç පළ e ,3යi$ ෙමෙA 

iයැ'ණ: “ඉඩG අ=V පංì$ <ර$ කර දැෙමන <රැ i/දා Jහඬ ෙනාවÉ ඇත.” èනෙM p ලැෙබන උෙද\#ග 
පාඨය හා සමාන eෙMය: “අ`ංසක මරණ දහයK ෙහාඳ= එක හ<රැ n'ගලවා ග$ෙනKට වැrෙය$.” 

වධ`ංසාව JVපතා භා'තා eෙMය, එය ෙකාතරG ßî2 ෙල/$ පැVරැණාද iයෙතාQ 1954 අග ෙවcp ඒ Jසා 

ෙහ# u I$ /Q කරදර ද ඇV කරගQෙQය: “කාඩ*වරැ ෙබාෙහාමයK නැවත වතාවK වධ`ංසාව ෙයාදා ගැgෙG 
වරෙc Jයැෙළන ලn. ෙමය අZරාජ\වාp$, ධනවාp$, සහ වැඩවසG ඉඩG`Iය$ '/$ ෙපාÑ ජනතාව අ2ලා 

ග$නට සහ '.ලවය ෙම2ල කරෙගන තබා ගැgම සඳහා ෙයාදා ග$නා Gෙ2®ඡ කTමයi…ෙG අnයර ßරාම, 

වධ`ංසාවට නැවත 3'Øම වහාම නැවතQ දැr ෙA තහනG ෙව=.”  15

 èන ආකෘVයට වඩා එක පNධාන ෙවනසK 'යෙEනාමෙM Vøê. කෘãකා*Iක පNVසංAකරණ ෙල/$ /cධ 
e සමාජමය ඉංRෙ$රැ අQහදා බැ•G ව,$ ප|ව èනෙM p පKෂෙM පNVසංAකරණ පැIêයා íවද, 

'ෙයEනාමෙM p ඒ ෙදකම එකවර ෙගන යන ලcෙcය. ෙ‘<ව i/Ñ සැකයK ෙනාමැVව රටව2 ෙදෙK /bන ලද 

වරපNසාද ලQ පංì$ෙv සාෙ.Kෂක පNමාණය$ eහ. èනෙM ෙම$ම 'ෙයEනාමෙM ද, ජනගහනෙය$ /යයට 5 
K VNQDD ව,$, එනG èන hෙවාI$ටෑ$v ෙම$ යැ= සැලෙකන පKෂෙය$, Xංගා ග$නා ලදැ= සැකකරැව$ 

 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

 Ibid., pp. 171, 191, 170, 177-178.15
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e අය=. Rයෑ$~ æcධකරණ වල ඈතක ඇෙහන ෙද#ංකාර ව,$ 'ෙයEනාG අZකාo$ '/$ මායාකාo 
“ෙබා2ෙෂ'K-'ෙර#… පNV'.ල{ය කාරකය$”  හඹා ෙගාA අ2ලාෙගන ද≤වG කරන හැnයාවක Jයැfi /bයහ. 

¡ඩෙන#$මාදය රට ßරා පැVර åෙMය. ඉ$Ñèන ;cධෙM {රය$ව පවා ඝාතනය ioම සහ කඳíරැ ෙවත යැ{ම 

/cධ 'ය. 'ෙයEනාම ෙකාI;JAEවාp$ෙv කVකාව <ළ 1956 ගැන මතකය (ඒ වසර £ල p u$ Çඅ$ (chinh 
පNVසංAකරණ සහ huan ඉගැ${G) එ` £Ñ$ ලKෂ\ය කරා යන ලcෙcය) තවමQ සහභා” eව$ /ය2ල$ම <ළ  

∞ෂණයK ඇV කර=: “එක ෙකාI;JAE පKෂ ෙ2කGවරෙයK ෙපළට /ටෙගන ෙවr තබා මරා දමන 

ක≥ඩායමK ඉnXෙM p Iය යI$ ඇද වැÆෙ$ ‘ඉ$Ñèන ෙකාI;JAE පKෂය n∂ක2 nෙ$වා!’ යැ= කෑ 
ගසIJ.  /cධ ෙව$ෙ$ hමKදැ= වටහා ගැgමට අෙපාෙහාසQ e ෙහෙතම Iය åෙM තම$ට ෆැãAEවාp$ 16

'/$ ෙවr තබනවා යැ= iයන '}වාසෙයJ.” අ`I e J}uත සංඛ\ාව hමKදැ= iයා මැgම ÑÖකර eවi, 

ඒQ ඒවා සැබෑ ෙ–දවාචකය$ eහ. 3bසරබද පැVවල මරණයට පැIණ{G 50,000 K පමණ /cධ eවා යැ= iව 
හැi= (එයට සට$ Jසා අQe මරණ අයQ ෙනාෙç), එනG ජනගහනෙය$ /යයට 0.3-0.4 K (èන කෘã කට;< 

පNVසංAකරණය <ළ p Iය åය ජනගහනෙM |î ෙකාටස හා ෙබෙහ'$ සමාන e සංඛ\ාවi).  50,000 Q සහ 17

100,000 Q අතර ජනතාවK /රගත කරන ලn; 3bසරබද පKෂ ආඩය$` සාමාRකය$ෙග$ /යයට 86 K සහ 
පNංශ 'ෙර#p පNVෙර#… කාරකය$ ෙග$ /යයට 95 K ද æcධකරණයට ලK eහ. 1956 p වැරpG /cධ eවා යැ= 

3fග$නා ලද æcධකරණ නායකයාෙv වචන ව,$ içෙවාQ, “[Jවැරn ioG කIÆෙç] නායකQව '/$ පKෂ 

සං'ධානය ගැන සැබැ'$ම අගVගාù 'J}චය$ සමහරK /Ñ කර ඇත. 3bසරබද 3`b පKෂ ආඩය$, 

'ෙ}ෂෙය$ම අ&V$ JදහA කරග$නා ලද කලාප වල 3`ටන ලද ඒවා, i/Ñ ව\Vෙ*ක නැV ෙලසi$ 
හ<ර$ '/$ පාලනය කර$ෙ$ යැ= නැQනG ඒවාට හ<ර$ Xංගාෙගන /bනවා යැ= ìරණය e අතර, එෙAම 

/යî nAVyKක සහ පNාෙczය නායකQව කIÆ පාලනය ෙවI$ පැවVෙM ඉඩG `Iය$ ෙවV$ නැQනG 

පNV'.ල{යවාp$ ෙවV$ යැ= ද ìරණය 'ය.”  ෙKම* රෑ‚ (24 වැJ පX®ෙ≠දය බල$න) '/$ සමAත පංV 18

ෙල/$ ෙපාÑෙç ෙගෙනන ෙහළා දැ„G ගැන අන<රැ ඇඟ{මK ෙG æcධකරණ ව,$ /Ñ eහ. 

 පNVසංAකරණ සහ ඉගැ${G (chinh huan) ෙමෙහ;මK 1951 p £,$ම සං'ධානය කරන ලcෙc ඔí$ෙv 

Jලතල දරන අය ෙවÉෙව$ ;ද හ£දාව '/J. එය ම*දgය බවට වඩා අ=rයෙලාRමය බවi$ ;< 'ය. 1952 

/ට 1956 දKවා “Jවැරn ioG” JV ෙල/$ පැවVණ. පNVඅධ\ාපන කඳíරැ <ළ ෙනාස$|$ තQවය$ 
ෙකාතරG ඉහf$ Vøණාදැ= iවෙහාQ ෙ*ස* ⁄ෙ2‰ තල සහ 3` ඔí$ ෙවV$ ඉවQ කර$නට /cධ e අතර 

රôඳíGකරැව$ අතර /යn'නසා ගැgG වැළැK{ම සඳහා £î රාVyය ßරාම පහ$ ද2වා තබ$නට /cධ 'ය.  19

ඒQ £,$ම æcධකරණ Jමා කරන ලcෙc ද ;ද හ£දාව '/J. ඔí$ෙv කාඩ*වරැ$ මහQ ෙස=$ වධ`ංසා 

වලට ලKෙවcp ෙබාෙහ# ෙදෙනK හ£දාව අQහැර දhණට පලා åයහ.  රට එKෙAසQ ioම අවස$ අර£ණ e 20

අZකාo$ෙv /Q ෙG පNවණතාවය Jසා කරදරයට පQ කරන ලn. èනෙය$ ෙවනA ෙවන ආකාරයi$, ෙම` p 

හ£දාමය අවශ\තාවය ය$ෙ$ වැදගQකම <f$ සමAත කා*යයයට යG යථා*ථයK ෙගෙනන ලcෙcය. එෙAම 

රෙE සාෙ.Kෂ hඩා පNමාණය Jසා අස<ටට පQ e අයට පහ|ෙව$ පළා යෑමට හැiයාව ලැòණ. පNච≥ඩQවය 
යG තරමකට කTමෙය$ අ§ කර දැùමට ෙG සාධක ෙ‘< eහ. I,යන 1.5 ක ජනගහනෙM /යයට 10 K e 

උ<ෙ* කෙත#,කය$ෙv ඉරණම ද ෙමයට සාKã දර=. £,$ම වධ`ංසාවට පQෙවන ඔí$ දhණට පලා යන 

මහා සංඛ\ාත ජනතාව පNෙය#ජනයට ගJI$, අ$Vම පNංශ හ£දාවල රôකව2 යටෙQ JKම යාමට ෙහාÿ$ 
සං'ධානය { /bයහ. අ§ම වශෙය$ දhâ 'ෙයEනාමයට ය$නට 6000,000 K පමණ සමQ eවා යැ= සැලෙK. 

 ෙස#'යE ෙකාI;JAE පKෂෙM '/වැJ ෙකාංග�සෙM ඵල'පාකය$ දැෙන$නට ද පට$ ෙගන Vøê. 1956 

අෙ.N2 මාසෙM p බයාÑ ගVයi$ e ‘ම2 /යෙM’ ව\ාපාරයK 'ෙයEනාමය '/$ අQදැක Vøê. Jදහස උදෙසා 

e 'cව<$ 3Xසකෙv /<G පැ<G සංෙKතවQ කරන මාÉ~යවාදය (Nhan van) සලhâ කරන යf ෙස#n/ය 

සැ.තැGබ* මාසෙM p හටගැJණ. පහත ක'ෙM රචකයාව වාරණයට ලK කරන ලද රජෙM Jල ල වාරකයා e 
ෙත# Ç  (To Huu) ව '`îවට භාජනය කර$නට ෙ2ඛකය$ J*∞ත eහ: 

 Ibid., p. 190.16

 Ngo, Vietnam, p. 375.17

 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
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J*ධන පංVයට මා*ෙග#පෙcශක එfය e 

ෙහා u I$ n∂ක2 nෙ$වා! 

ෙ}∏Öඨ සදාකා•න රැක e 

Aටා,$ n∂ ක2 nෙ$වා! 

සාමය ඔÇෙv ෙසවනැ2ෙ2 ව*ධනය ෙව=! 

මර$න, නැවතQ මර$න, ඔෙ⁄ අත කවදා ෙහ# නවVÉ එපා 

බÑ එකවX$ ෙගවත හැiවන ෙල/$ 

ඉඩG සහ hÂරැ සහ2 JÖපාදනෙM සමෘcZෙය$ ßරව$න 

එකම හදවතi$ ;<ව අ3 පා ගම$ කර£ 

පKෂයට සදාක2 පවV$නට හැiයාව ලැෙබන ෙල/$ 

අ3 සභාපV මාඕ ෙවත භKත\ාදරය දKව£ 

එෙAම Aටා,$ ගැන සදාකා•න ක2EවාදයK ෙගාඩනඟ£.  21

  

 ඔí$ෙv ගරැසරැ නැV හැnයාව සඳහා 'cව<$ට ද≤වG කරන ලn. ෙරRමය 'ෙçචනය කරන සා`ත\ 

'චාරය$ ඉKමê$ම තහනG කරන ලද අතර èනෙM Ç ෙෆ$v සහ කලාQමක අදහA දැK{ෙG Jදහසට 

එෙර`ව /Ñ e ෙමෙහ;ම හා සමාන eවK පට$ ගැÉෙ$ ෙහා u I$ ෙවV$ එන ෙපෟcග,ක සහෙය#ගය 
යටෙQය.  පNVෙර#ධ ව\ාපාරෙM කf$ සට$ වnන ලද ෙබාෙහාමයK /b පKෂෙM සාමාRකය$ e හැෙනා= 'Ÿ 22

'cව<$ /ය2ල$ අතර එKසQ ෙපර£ණK තහíරැ ioම සැල|ම eෙMය. 1958 £ල p “අ=rයෙලාRමය 

කඩාක.ප2කරැව$” 476 ෙදෙනhට මහජනයා ඉnXෙM Aවයං 'ෙçදනෙM ෙයෙදන iTයා කර$නට බලාQමක 

කරන ලද අතර එKෙක# èන ෙල#Rෙය# හා සමාන e 'ෙයEනාG ෙල#Rෙය# නැQනG ශ∏ම කඳíරැ ෙවත ඔí$ව 
යවන ලn.  èන ජනතා ජනරජෙM ෙම$ම කෘ}ෙචç 'ලාසෙM පNVසංAකරණ ෙගන ඒමට ඇV ආක*ශනය ඉතා 23

ඉKමê$ පNVKෙÖප කර සත\ල⁄Zක පKෂ මතය ශKVමQ ioම ඒ ෙවÉවට ෙත#රා ගැJණ. ම*දනය 

Øමාස`ත කර{මQ ඒQ එය nå$ nගටම පවQවාෙගන යාමටQ යන ෙදකටම ෙ‘< වන ලcෙc U.S. '/$ 
සහාය ෙදන ලද ෙන# r$ /යG (Ngo Dinh  Diem) ෙරRමෙM 1957 p පැවV රැÑරැ ෙකා I;JAE 'ෙර#… 

ෙමෙහ;G වලට පNVචාරයK හැbයට දhෙ≥ යf හටෙගන Vøâ ;cධය=. එ=$ උ<රැ 'ෙයEනාමෙM 

ජනතාවට මහQ හාJයK /cධ eවQ, ;cධය පැVර{මට වෑයG ioම සහ එයට සහාය ෙද$නට හ£දා සහ අ' 
සැපÊමට 1959 මැ= මාසෙM p 'ෙයEනාG ෙකාI;JAE පKෂය '/$ රහෙA ìරණයK ෙගන Vòණ. ඒQ ඒ 

වෑයම Jසා, කෘãක*මය <ළ ‘ෙ}∏Öඨ ඉnX 3Gම’ වැJ èන 'ලාසෙM ෙමෙහ;මK වෑයG ioමQ වැළැKෙවන 

ලcෙc ද නැත, 1958 ඔKෙත#බ* මාසෙM p ෙහා u I$ '/$ම ෙමයට ආරGභයK සපය$ෙ$ ඒ ගැන ,යන 

උෙදÁ”මQ ,3 ගණනාවiJ.  èනෙM p ෙම$ම, දැවැ$ත වාXමා*ග ව\ාපෘV සහ p*ඝ ඉෙඩ#ර කාලයK Jසා 24

JÖපාදනය පහළ  වැbණ, එ=$ ෙනාද$නා '$nතය$ සංඛ\ාවK /bන ලද දරැâ සාගතයK හට ගැJණ.  25

1964-65 සහ නැවතQ 1967 p, පKෂය ඇ<ෙ2 /b ෙස#'යE පැQතට පාKãක e කාඩ*වරැ සංඛ\ාවK, “ෙහ# 

අ$ක2” ෙv ෙපෟcග,ක ෙ2කG ඇ<îව, æcධකරණයට ලK ioම ද ;ද වෑයම Jසා ෙනාවැළැKíê. 
'ෙයEනාG ෙකාI;JAE පKෂෙM නායකය$ ඔí$ෙv èන සමානය$ ෙම$ම සංෙශ#ධනවාp 'ෙර#… නැÂරැව 

ෙබදා හදා ගQෙQය ය$න ෙG /c…$ පNමාණවQ ෙව=. æcධකරණෙM සමහර '$nතය$ i/දා න§වකට 

ඉnXපQ ෙනා{ දශකයට වැr කාලයK /රබාරෙM /bයහ.  26

 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

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

1936-1996, p. 154.
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 1973 ජනවාX මාසෙM p පැXA සාම å'|ම අQස$ ioෙම$ U.S. හ£දාව$ අවසාන ෙල/$ ඉවQ { යෑම 
Jසා පමê$ අවස$ ෙවන ඊJයා ඇෙමXක$ ;cධය සහ අන<රැව 1975 අෙ.N2 30 වැJදා දhâ 'ෙයEනාG 

ෙරRමෙM කඩා වැ¤ම ප|පස ෙබාෙහ# ෙදෙනK òෙය$ /b ෙ2 හැ•මK /Ñ eෙM නැV අතර එෙAම එය 

අස2වැ/ කාGෙබ#ජෙM p /cධ eෙM ද නැත. එන£Q ෙකාI;JAE හ£දාවල 'ෙයEනාG ජාVක /රකරැව$—
ඔí$ෙv තන<රැ දරන ලද “ෙñ#Ä$” ද ඇ<îව—දැr ෙA අපෙය#ජනයට ලK e අතර ෙබාෙහ# 'ට ඔí$ව මාරැ 

කරනවාට වඩා <ර$ කර දැùම /cධ 'ය.  /'2 ;cධෙM p සහ Jදහස උෙදසා e අරගලෙM p ෙදපැQතම 27

'/$ ෙබාෙහ# ò`|â අපරාධ කරන ලcෙcය ය$න පැහැn,=. එක පැQතකට සහාය pම ෙත#රාගQ /'2 

ජනතාවට එෙර`ව ද ò`|â අපරාධ /Ñ eහ. පNVඵලයK වශෙය$ එයට භාජනය e සංඛ\ාව$ ගණනය ioම 
පමණK ෙනාව ෙයාදා ගැෙනන ලද කTමෙçද 'Aතර ioම ද ඉතාමQ ÑÖකර eවi. න£Q ෙකාI;JAEවාp$ 

'/$ අ§ම ගණෙ$ මහා පXමාණයi$ එක සõලඝාතනයක Jයැෙළන ලn. Çඒ (Hue) නමැV ßරාතන 

අZරාජ\මය අගÉවෙ* පාලනය 'ෙයE ෙකා$v (Viet Cong) යටෙQ පැවV සV i`පය <ළ p, 1968 ෙපබරවාX 
මාසෙM පැවV ෙතQ (Tet) පNහාරෙM p, 'ෙයEනාG ජාVක පැ'cද$, පNංශ ජාVක ආගIක ෙAවකය$, ජ*ම$ 

ෛවද\වරැ, සහ ආ≥§ෙç Jලධාo$ සහ ෙAවකය$ සංඛ\ාවK ද ඇ<îව අ§ම වශෙය$ 3,000 ක ජනතාවK 

සõල ඝාතනය කරන ලදහ.  ඇෙමXකාÉව$ '/$ Jයැෙළන ලද සõලඝාතන වලට වඩා මරණ සංඛ\ාව 28

ඉතාමQ ඉහළ eෙMය. සමහර '$nතය$ව පණ 3b$ වළදමන ලn; අෙනK අයව “අධ\යන සැ/වරා” සඳහා 

ෙගන යන ලÑව නැවතQ i/දා ආප| ෙනාඑන ලn.  i/දා Jල වශෙය$ 3fගැgමට පQ ෙනාෙවන ලද, ඛම* 29

රෑ‚ '/$ ප| කාලෙM p ෙගෙන$නට JයIත eවට ඇඟ{මK කරන ෙමවැJ අපරාධ වටහා ගැgම ÑÖකර=. 

1968 p ස=ෙගා$ අ2ලා ගQතා නG ෙකාI;JAEවාp$ එයාකාරෙය$ම හැ/ෙර$නට ඉඩ Vøණා යැ= /Vය 
හැiද? 

 ෙකෙA íවද, 1975 p ඔí$ එය අ2ලා ගJcp එයාකාර 'nයi$ කට;< ෙනාකළහ. ෙකb සV i`පයK 

<ළ p ස=ෙගා$ ෙරRමෙM Jලධාo$ සහ ෙසා2දාÑව$ දළ වශෙය$ I,යන 1 K පමණ සංඛ\ාවකට, ජනාZපV 
ෙහ# '/$ ෙදන ලද “සමාව pෙG පNVපQVය” ÇÑ ෙcශපාලන වාදපදයK පමණකට වඩා eවK යැ= '}වාස 

කර$නට හැi eහ. එ` පNVඵලය eෙM ෙG Jලධාo$ නව අZකාo$ යටෙQ ,යාපnංuය සහ සහෙය#ගෙය$ 

කට;< ioම පට$ ගැgම=. එ'ට ÃJ මාසය £ල p, පNVඅධ\ාපනය සඳහා හn/ෙMම ජනතාව කැඳවන ලද 
අතර සරල පාගම$ ෙසා2දාÑව$ට Jල වශෙය$ nන <නK  VAෙA ෙම$ම හ£දා Jලධාo$ට සහ /'2 

ෙAවකය$ට ßරා මාසයK VAෙA එය පැවQ'ණ.  nන <න ෙබාෙහ# 'ට වසර <නK දKවා ඇp åෙMය, එෙAම 30

මාසය අíරැÑ හතරK ෙහ# අටK බවට හැXණ. පNVඅධ\ාපන වැඩසටහ$ ව,$ අවස$ වශෙය$ n' ගලවා 

ගQතí$ 1986 ෙතK ආපÇ ෙගව2 වලට ෙනාåයහ.  එවක අගමැVවරයාව /b ෆා වැ$ සí$v (Pham Vang 31

Dong) 1980 p 3fගQෙQ දhෙ≥  පNVඅධ\ාපනය ලැ∑ සංඛ\ාව 200,000 K e බව=. I,යන 20 ක 

ජනගහනෙය$ 500,000 /ට I,යන 1 K දKවා එයට භාජනය eවා යැ= වැදගQ ඇAතෙG$< දKව=. /|$, 

'cව<$, පැ'cද$ (ෙබෟcධ සහ කෙත#,ක යන ෙදෙගා2ල$ම), සහ (ෙකාI;JAEවාp$ ඇ<î) ෙcශපාලන 
සට$කාù$ 'ශාල පNමාණයK ෙG '$nත සංඛ\ාවට ඇ<ළQ ෙවV. ෙG අයෙග$ බÇතරය 'දhâ 'ෙයEනාමෙM 

ජාVක JදහA ෙපර£ණ’ ෙවත `තවාpව /b අය=. ප| කාලයක p ෙහfෙව$ෙ$ එ` උ<ෙ* 

ෙකාI;JAEවාp$ට ආවරණයK ෙල/$ පැවVයාට වඩා වැr යමK ෙනාe බව=. ඉතා ඉKමê$ දhෙ≥ 
ජනතාවෙv කැමැQත ගැන සලකන බවට Ñ$ ෙපාෙරා$Ñ /ය2ල ඔí$ කඩ කරන ලn. 1954-56 කාලෙM p 

ෙම$ම, කf$ එකට අ'ෙගන නැk /b පKෂ සෙහ#දරය$ වැrක2 ෙනායcp Jවැරn කරන ෙමෙහ;G වල ÑK 

'ÿI$ /bයහ. ඔí$ෙv වැඩ කරන තැ$වල p ෙහ# නැQනG අධ\යන කරන Aථානය$ ` p සV ගණනාවK 

VAෙA රඳවා තබන ලද හXයටම J}චය කළ ෙනාහැi ඒQ 'ශාල සංඛ\ාව$ ව,$ ;< “|î” පNVඅධ\ාපන 
/c…$ ද ෙමම 'ෙ}ෂ /රකඳíරැ වල `ර{ /bන /රකරැව$ෙv සංඛ\ාවට ඇ<ලQ කළ ;<=. දhෙ≥ 

 Doan, The Vietnamese Gulag, pp. 199-200.27

 “'ෙයE ෙකා$v” නI$ දhෙ≥ පට$ ගැෙනන පද වහෙර$ අ*ථවQ eෙM “ෙකාI;JAE 'ෙයEනාG ජාVකයා” ය$න=.28

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

 Doan, The Vietnamese Gulag, pp. 170-171.30

 `ටß ෙකාI;JAE නායකෙයK සමඟ 1996 p ෙහ# u I$ නගරෙM p පවQවන ලද සාක®ඡාවi.31
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ෙකාI;JAE 'ෙර#… ෙරRමය '/$ හ<ර$ට පහර ෙදන නරකම කාලෙM p, කඳíරැ <ළ 200,000 K 3XසK 
රඳවා තැøණා යන පNකාශය සමඟ ෙමම සැසÿය හැi=.  32

 ෙකාI;JAEවාp$ යටෙQ රඳíG තQවය$ සෑෙහන තරමකට ''ධ eහ. නගර අසල 3`b සමහර 

කඳíරැ සඳහා කÆ කGò වැටව2 පවා ෙනාVøê. එ` ෙරRමය තn$ Øමා කර ගැgම 3fබඳ වැr අවධානයK 
දැKeවා Iෙසක සැබෑ ද≤වG ioමK 3fබඳව කට;< ෙනාකරන ලcදi. ÑÖකර ßcගලය$ව ඈත උ<ර ෙවත 

යවÉ ලැ∆ය. ඒවා ඈත 3bසර පැV වල ෙසෟඛ\යට අ`තකර e පNංශ /රකරැව$ සඳහා £,$ ඉnකරන ලද 

කඳíරැ eහ. Çදකලාව තැ∆ම සG’*ණ ෙල/$ පැවV අතර i/Ñ ෛවද\ පහ|කමK ෙනාෙදන ලn. ෙG කඳíරැ 

<ළ p n' පවQවා ගැgම ෙබාෙහ# 'ට රඳා පැව<ෙ$ /රකරැව$ෙv පíෙ2 අය '/$ එවන ලද පා*ස2 මත=. 
/රෙගව2 හා සමාන ෙල/$ ෙG කඳíරැ <ළ ද අ§ ෙප#ෂණය තQවය$ නරක eහ. රôඳíGකරැව$ට එක 

nනකට ග2 3X®ච බාල පNIVෙM හා2 ග�ෑG 200 K පමණ අÉභවයට ලැòණ. එෙAම න§ වලට ෙපg /bන අය 

ෙවÉෙව$ භා'තා කරන අ'යK හැbයට hසå$න ෙබාෙහ# 'ට ෙයාදා ගැෙනන ලn. Aෙවාආ$ වැ$ ෙත#= 
(Doan Van Toai) '/$ එවැJ /ර කඳíරක ෙගවන Œ'තය ගැන h<හලය දනවන 'AතරයK තබා ඇත. èන 

/ර කඳíරැ ලKෂණ ෙබාෙහාමයK ෙGවාෙM p ද දi$නට ලැෙබන ලද බව එ=$ ෙපg ය=. ඒQ ඒවාට වඩා 

යG ෙලසi$ ෙGවාෙM පමණට වැr සංඛ\ාවK රඳවා තැ∆ම, අ`තකර සgපාරKෂක තQවය$, සහ 
පNච≥ඩQවය පැවìම ෙම$ම සමහර 'ට න§ වලට කf$ පවVන p*ඝ පNමාද කාලෙM p කස පහර pම වැJ 

ෙබාෙහ# 'ට මාරා$තක e ද≤වG ලැòණ. '/ ෙදෙනh ෙවÉෙව$ ඉn කරන ලද /රÎ§වක සමහර අවAථාවල 

p හැQතෑවK නැQනG අŸවK /රකරැව$ /bයහ. /රෙගදර IÑෙ2 ඉnioG පැවV Jසා ඇ'n$නට යෑම පවා 

ෙබාෙහ# 'ට i/ෙAQ ෙනාහැi eහ. ඒ හා සසඳන 'ට යටQ'Rත ;ගෙM පැවV /රÎ§ යÉ සාමකාù 
nව\ෙල#ක සහ ස$|$ Aථාන ෙල/$ ෙපg åයහ. Jව*තන ෙcශ∂ණය සහ වා;ව හමා ෙනායෑම Jසා ÇAම 

ගැgම ඉතාමQ අØරැ eහ. දවස ßරාම එක hඩා වාÏ `ලK අසල `ටෙගන ඉ$නට /රකරැව$ තම තම$ෙv 

වාරය එන<රැ බලා /bයහ. ග$ධය දරා ගත ෙනාහැi තරG e අතර හෙG ෙර#ග බÇල ෙල/$ පැVර Vòණ. 
දරා ගැgමට මහQ ෙස=$ අØරැ e ද≤වම, Çදකලාව /ර කර තැ∆ම යැ= ගැන i/Ñ සැකයK නැත. සමහර 

අයව වසර ගණනාවK පíෙ2 i/ෙවK සමඟ i/Ñ සබඳතාවයK ෙනාමැVව එෙA Çදකලා කර තැòණ. ශාoXක 

වධ`ංසාව ම<3b$ ෙනාෙපÉණ ද හැම 'ටම පැව<නi. මරණයට ප£â{ම ද එෙAම eෙMය. /රබ$ධනාගාර 
<ළ ෙර∂ලා/ යG අ2ප 'nයi$ ෙහ# කැÌම Jසා ක*කශ ෙල/$ ද≤වG කරන ලද අතර සලාක ඉතා අ2ප e 

Jසා සV i`පයK ඇ<ලත p ෙබාෙහ# 'ට මරණය ළඟා 'ය.  33

 ෙහ# u$ I$ නගරෙM /රෙගව2 තQවය ගැන /රකරැව$ අතර ධාරණෙය$ සහ ෙබදා ගැgෙම$ 

ප<රැවා යවන “වාuකව” අQස$ කරන {ෙර#ධාර /රකරැව$ හතfA අට ෙදෙනhෙv පNකාශයK ෙමෙAය: 

අ3, 

 'ෙයEනාමය ßරා ''ධ /රෙගව2 <ළ /රගත කරන ලද  

 ආධානග�ා`කය$, කලාකරැව$, ෙ2ඛකය$, සහ ෙcශෙ.Nù 'cව<$, 

 කGකරැව$, ගGබද වැ/ය$, සහ J*ධන පංVය, 

 ෙල#කෙය හැම තැන පවVන පNගVz• ව\ාපාර වලට 

 කGකරැව$ෙv සහ 'cව<$ෙv අරගල ව\ාපාර වලට 

 අෙ. AÓVය ßද කර$න පළ£ෙව$ම කැමැQෙත£, 

  
'ෙයEනාමෙM මාÉ~ය අ=ì$ ෙවÉෙව$ ප|åය වසර දහය ßරා සට$ කර$නට සහාය Ñ$ 
/ය2ල$ටම සහ පNජාත$තyවාදය සහ ¡rතය$ෙv Jදහස සහ Ÿරාකන ලද 'ෙයEනාG ßරවැ/ය$ෙv 

අරගලයට සහාය Ñ$ /ය2ල$ටම… 

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

 Doan, The Vietnamese Gulag.33
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පරණ ෙරRමෙM /ර පcධVය (ජාත\$තර මතෙය$ ßî2 ෙල/$ ෙහළා දැKෙවන ලcද) ෙවÉවට ඉතා 
ඉKමê$ Aථා3තව ඇQෙQ මහQ වැrෙය$ ක*කශ සහ hXරැ e /;Gව සැල|G කරන ලcදi. 

/රකරැව$ සහ ඔí$ෙv පí2වල අය සමඟ /යî සබඳතා තහනG, තැපෑෙල$ පවා. ෙG /රෙගව2 

වල ඉරණම ගැන /රකරැව$ෙv පíෙ2 අයව අœෙ* තැ∆ම Jසා Ñක සහ ස$තාපය ද එක< කර=. ෙG 
පXභවයට සහ ෙවනA 'nයට සලකන පNVපQV යටෙQ /රකරැව$ තබා ඇQෙQ ඔí$ ඒ 3fබඳව 

ෙගෙනන ඕනෑම පNVෙර#ධයK Jසා ඔí$ෙv ඥාì$ට තවQ ද≤වG ලැෙ⁄' යැ= සහ ඒ අයව ඔí$ 

ෙනාදැÉවQවම hමන ෙමාෙහාතක p ෙහ# මරා දැෙමÉ ඇතැ= ගැන òෙයJ… 

ෙG /රෙගව2 ඇ<ෙ2 තQවය$ `තාගත ෙනාහැi තරG නරක=. ස=ෙගා$ ` Jල /රෙගය වන, u 
ෙහාආ (Chi Hoa) /රෙගදර ඇ<ෙ2 පරණ ෙරRමය යටෙQ 8,000 ක ජනතාවK '}ව  ෙල/$ ෙහළා 

දiÉ ලැ∑ තQවය$ යටෙQ තබන ලn. අද එම /රෙගදර <ළ p ම 40,000 ක 3Xසකට වැr සංඛ\ාවK 

/රගත කර ඇත. hසå$න, වා;ව නැVකම, නැQනG වධ`ංසාව, නැQනG ඔí$ෙvම අQ ව,$ 
/රකරැව$ ෙබාෙහ# 'ට Iය යV… 

'ෙයEනාමෙM /රෙගව2 ව*ග ෙදකK ඇත: Jල /රෙගව2 සහ රôඳíG /ර කඳíරැ. ෙදවැ$න ඇQෙQ 

වනා$තරෙMය, එෙAම /රකරැව$ Œ'තා$තය දKවා e බලාQකාර ශ∏මය සඳහා ì$Ñ { /bV. න§ 
i/වK නැත, ඒ Jසා ඔí$ෙv 'QVය සඳහා ෙයාදා ග$නට හැi gVමය යා$තyණයK ද නැත… 

ෙකාI;JAE කTමෙM පැVර යාෙම$ මÉෂ\Qවය ව*තමානෙM p සැබැ'$ම 3fhෙල$ ආපAසට පැන 

/bන තQවයK නG, ඇෙමXක$ අZරාජ\වාදය ඔí$ පරාජය ioම ඔí$ෙv අn/ ෙදය යැ= උ<රැ 

'ෙයEනාG ෙකාI;JAEවාp$ෙv අවස$ පNකාශය$ අ$VෙG p පNVKෙÖප කර$ෙ$ නG, එෙහනG අ3, 
'ෙයEනාමෙM /රකරැව$ ජාත\$තර ර< hරැස සං'ධානෙය$, සහ ෙල#කය ßරා ඇV මාÉ~ය 

සං'ධාන ව,$, සහ /යî ෙහාඳ `තැV IJ|$ ෙවV$ ඉ2ලා /b$ෙ$ හැi ඉKමê$ අ3ට අෙ. 

ÑK'ÿන තQවය$ වලට JමාවK ලබාගැgම සඳහා ස=න=‰ ෙපV එව$න iයා=. දැ$ අ3ට 
මැෙර$නට ඕනෑ! අ3ට ෙG iTයාව සඳහා උදç කර$න, හැi ඉKමê$ අ3ව මරා දම$න. අ3 සදාක2 

ඔබට ණය ෙව£. 
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 අවාසනාව$තකම සහ ම*දනෙය$ පළා åය, £ÇÑ ෙකා2ලකරැව$ '/$ මරා දමන ලද නැQනG nෙM 

å• මැෙරන ලද බÇතරයK e /ය දහA ගණනක ෙබ#EÆ ජනතාවQ ෙG “Jදහස” ගැන අ£< ඉnXපQ ioමට 

ඇ<ළQ කළ ;<=. ම*දනය ,`2 ioෙG පළ£ සැබෑ සලhණ එ$ෙ$ 1986 p පමණi. ඒ 'ෙයEනාG 
ෙකාI;JAE පKෂෙM නව මහ ෙ2කG, 'ෙය$ වැ$ ,$ (Nguyen Van  Linh) ෙcශපාලන /රකරැව$ 'ශාල 

සංඛ\ාවK JදහA කරI$ උ<රැ පNෙcශය$ ` 3`b ඝාතක කඳíරැ වසා දැùම=. අ&Q ද≥ඩ gV සංග�හයK 

අවසානෙM p පNකාශයට පQකර$නට JයIතව Vøê. ,බර2කරණ iTයාව,ය ඉතාමQ බයාÑ ෙල/$ සහ 
පරAපර ෙල/$ /cධ eෙMය. ෙකා$ස*ෙවbç සහ පNVසංAකරණවාp$ අතර ෙනාස$|$ සමබර තQවයi$ 

1990 ගණ$ සටහ$ 'ය. ෙබාෙහ# අයෙv බලාෙපාෙරාQ< ම*දgය ආශාව$ Jසා කඩා වැÆê. ඒ íනQ අQ 

අඩං∂වට ගැgG දැ$ වඩාQ පNෙçසI$ ඉලKක කරගJI$ එෙAම ඒවා iTයාQමක ෙව$ෙ$ සාෙ.Kෂ ෙල/$ 
hඩා පXමාණෙයJ. ෙබාෙහ# 'cව<$ සහ ආගIක නායකය$ තවමQ වධ`ංසාවට ලK{ අQ අඩං∂වට 

පQෙවV. උ<ෙ* ÑÖකර පළාQ <ළ පවVන අස<ට Jසා හටග$නා ලද කැර, මැඬලන ලcෙc අVශය 

පNච≥ඩQවයK භා'තෙයJ. èනෙM /cධ eවා ෙම$ම, තQවය p*ඝ කා•න ,`2 බවi$ ;< {ම සඳහා 

වැrම ෙහාඳ අවAථාව පෑෙද$ෙ$, රජෙM ඍ පාලනෙය$ සහ ෙකාI;JAE පKෂෙය$ ගැලෙව$නට හැiයාව 
ලැෙබන වැrෙවI$ පවVන ෙපෟcග,ක ව\වසායකQවය සඳහා රටවැ/ය$ හැi තරG සංඛ\ාවට ඉඩ pෙමJ. 

èනෙM ජනගහනයටQ වැrෙය$ Ñ.පQ e ජනගහනයක ෙG අවAථාෙç p එ$න එ$නම වැrෙවන අ&Q සහ 

වැrෙය$ සාමාන\ e ආකාරයක ම*දනයK හද$ෙ$ අVශෙය$ äãත e ව\ාපාXක මාÒයාවi.  

 Quoted in ibid.34
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ලාඕ-: පලා යන ජනගහනය= 

 'ෙයEනාG ෙබ#EÆ ජනතාවෙv නාට\මය කත$දරය ගැන සැෙවාම අසා Vøණ ද, ඒQ 1975 'ෙයEනාමෙM 

/c…$ ව,$ ප|ව ෙකාI;JAE බවට පQe ලාඕA රට සලකcp සමාÉපාVකව ජනගහනෙය$ 'ශාල ෙකාටසK 

එරb$ පලා ෙගාA /bV. 3fගQ ෙල/$ ලාඕA වැ/ය$ට පලා යෑම සඳහා කළ ;<ව Vøෙ$ Iෙකා$v ගඟ 
(Mekong River) තරණය කර තා=ල$තයට 3'Øම පමණi. ලාඕසෙM ජනගහනෙය$ බÇතරය ගං IbයාවෙQ 

නැQනG ඒ අසල ŒවQ e Jසා සහ ම*දනය$ සාෙ.Kෂව ØIත e Jසා, JKම යාම ඉතා පහ| eෙMය. 

කœකරෙM ŒවQ e (100,000 K පමණ) ෙමා$v (Hmong) |î ජාVකය$ ෙවV$ /යයට 30 කට වැr 

සංඛ\ාවK, සහ 'cව<$, තාKෂණෙçp$, සහ Jලධාo$ /යයට 90 කට වැr සංඛ\ාවK ඇ<îව රෙට$ පලා 
åය සංඛ\ාව 300,000 K පමණ (ජනගහනෙය$ /යයට 10 K) 3XසK ෙවV. ෙකාI;JAE ආ/යාෙç ඊට වැr 

'ශාල ජනගහනයK රෙට$ පලා යන අවAථාවK දi$නට ලැෙබ$ෙ$ 1950-1953 p උ<රැ ෙකාXයාෙç p 

පමණi. 

 1945 p /ට ලාඕසෙM ඉරණම 'ෙයEනාමෙM ඉරණම මත රඳා පැවVණ. පNංශය අන<රැව ඇෙමXකාව 

හ£දා සහාය ද ඇ<îව ඔí$ෙv සහාය ෙදන ලcෙc එ'ට පNධාන වශෙය$ පැවV දKãණාංශ රාජා≥§වට=. 

'ෙයEනාG ෙකාI;JAEවාp$ සහාය Ñ$ෙ$ 'ෙයEනාමය සමඟ Jත\ ෙපෟcග,ක සබඳතා පැවV පXAථාgය 
ෙකාI;JAEවාp$ අ2පයK '/$ පN£ඛQවය ග$නා ලද පෙතE ලාඕ (Pathet Lao) ෙවතට=. හ£දා සහාය 
සඳහා ඒ ව\ාපාරය සG’*ණ ෙල/$ 'ෙයEනාමය මත යැ¡ /bයහ. තැJ$ තැන ŒවQ e අ§ ජනගහනයi$ 

;< e රෙE නැෙගන`ර පැQත 'ෙයEනාG අ*∑දෙM ඇෙමXක$ අnයර සමඟ ඍවම පැට• /bයහ. ඒ 

පළාෙත$ ෙහ# u I$ෙv සැප;G මා*ග ගම$ කළහ. එ` පNVඵලයK වශෙය$ ඇෙමXකාÉව$ JමK 
ෙනාමැVව ඒ පැQතට ෙබ#Gබ ෙහළන ලn. පXAථාgය ෙමා$v ජනතාව අතර අතර අ'ගQ, බලවQ 

ෙකාI;JAE 'ෙර#… ව\ාපාරයK U.S. øcZමය ෙAවාව '/$ 3`Æවන ලn. එ` p ඇVෙවන අර£ණ  සහ 

උන$Ñව Äන e සහ 'b$ 'ට පමණK /cධ e හ£දා ෙමෙහ;ෙG p සැලiය ;< තරමක අපරාධ /cධ 
ෙනා{ය. 1975 ෙවcp ෙකාI;JAEවාp$ නැෙගන`ර පNෙcශෙM 'ශාල ෙකාටසK පාලනය කළහ. ඒQ එය ලාඕA 

` ජනගහනෙය$ <ෙන$ එකK පමණK eහ. ඉVXය, (රටවැ/ය$ෙග$ /යයට 20 K) රඳවා තබා ගැෙනන ලද 

සරණගාතය$ 600,000 K ද ඇ<îව /bෙM බට`ර පැQෙQ Iෙකා$v ගඟ nෙv eහ. 

 නව ඉ$Ñèන ෙcශපාලන හැඩගැAෙG බලය අ2ලා ගැgම ඉතාමQ සාමකාù ෙල/$ /cධ eවi, හXයට 

ආ/යාVක “ෙව2වE '.ලවයK” ෙමJ. පැQතK ෙනාෙගන /b පKෂෙM `ටß අගමැV |වානා ෙෆාමා (Souvanna 
Phouma), නව ෙරRමයට £ල|න ෙදන, පද'ෙය$ පහ කර දැõ රෙv ඥාVෙයK e |පÉෙවා $v 

(Souphanouvong) hමාරයාෙv 'ෙ}ෂ උපෙcශකෙයK බවට පQ'ය. නව “ජනතාවෙv පN ජාත$තyවා p ජනරජය” 
'/$ 'ෙයEනාමෙM උදාහරණය අÉගමනය කරන ලn. පරණ ෙරRමෙM (30,000 ක පමණ 3Xස) /යî 

Jලධාo$ම පාෙ‘ ඈත උ<ෙ* ÑÖකර පළාQ වලට සහ 'ෙයEනාG මා=ම අසල e අයහපQ ෙcශ∂ණෙය$ ;< 

නැෙගන`ර පNා$ත වල 3`b පNVඅධ\ාපන කඳíරැ ෙවත යැෙවන ලn. වසර පහK පමණ p*ඝ කාලයK <ළ 
ෙබාෙහාමයK එ` රඳවා තැòණ. “මැරවර අපරාධකරැව$” යැ=—පNධාන වශෙය$ ෙපා•/ෙM සහ ;ද හ£දාෙç 

Jලධාo$—3,000 K පමණ කÆක තQවය$ පැවV නාG ÉඅG (Nam Ngum) äපQවල 3`Æවන ලද රô ඳíG 

කඳíර ෙවත යැíê. 1977 p රජ පíල අQ අඩං∂වට ගැෙනන ලn. රඳවාෙගන /bය p අවසාන hමාරයා Iය 
åෙMය. නාට\මය ෙල/$ ෙබාෙහ# 'ට /cධ e පලා යෑG /cධ eෙM ම$දැ= පැහැn, කර$නට එවැJ /c…$ 

ෙබාෙහ# 'ට පNමාණවQ 'ය හැi=. රෙට$ පලා යන ජනතාවට ෙවr තැ∆ම අසාමාන\ ෙදයK ෙනා{ය. 

 'ෙයEනාමෙM හටගQ /c…$ ව,$ ෙම` තQවය$ පNධාන වශෙය$ ෙවනA {මට ෙ‘< eෙM හාර ප$ 

දහසK ගණනi$, 'ෙ}ෂෙය$ම ෙමා$v ජනතාව අතෙ* /b, ෙකාI;JAE 'ෙර#… ගX2ලා බලකායK 
පැවìම=. 1977 p පNෙcශයට අහ/$ ෙබ#Gබ ෙහfiම /Ñ කර$නට තරG එවක පැවV ගX2ලා පNVෙර#ධය 

'ෙය$Vයා$ (Vientiane) ` ආ≥§වට පNමාණවQ 'ය. සහVක ෙනාකරන ලද පNකාශ iයා /b$ෙ$ රසායJක 

සහ ෛජවරසායන අ' ;< e “කහ වැAසK” පැවV බව=. ;cධය කාලෙM සච•කරණය කළ ප|ව ෙමා$v 
ගX2ලා හ£දා රෙට$ 'ශාල පNමාණ  ව,$ 3ටQව යෑම පට$ ගQ බව සහVක කරන ලcද=. 1975 p 

තා=ල$තය බලා මහQ 'ශාල 3XA ව,$ ෙමා$v ජනතාව 3ටQව åයහ. එ` p ෙකාI;JAE හ£දාව සමඟ 

අ§ව වශෙය$ එක වැදගQ /cZයකට £ල පෑnණ. ඔí$ෙv ගමෙ$ p එKෙක# මරා දමන ලද නැQනG 
හාමතෙය$ Iය åය '$nතය$ අ§ම වශෙය$ 45,000 K /b බව සරණගාත වා*තා දKව=. 1991 p ලාඕA 

ව,$ පැIê 45,000 ක කœකර ෙමා$v ජනතාව ඇ<îව, 55,000 ක ජනතාවK ඔí$ෙv ගමනා$තය ෙතK 
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බලා /bන තා=ල$තෙM කඳíරැ <ළ /bයහ. ප| කාලෙM p එ=$ සමහර ෙදෙනK පNංශ ගයානාෙç සරණාගත 
රôකවරණය ලබාග$නට සමQ eහ. 

 පKෂ සහ රාජ\ නායකය$ æcධකරණයට ලK e අවAථා i`පයK Vøණ ද ඒවා ෙ2 හලන ලද අවAථා 

ෙනා{ය. ඉ$ එකK /Ñ eෙM 1979 p èනය සමඟ හටගQ ෙÚදයක p ය; නැෙගන`ර ;ෙර#පෙM ෙම$ 
පNVපQVයK ෙගෙන$නට අවශ\ යැ= යG 3XසK ෙය#ජනා කරcp එවැJ තෙවකK 1990 p /Ñ 'ය. 1988 p 

'ෙයEනාG ෙසා2දාÑව$ 50,000 K JKම යාම, ,බර2 ආ*÷ක පNVසංAකරණ මාලාවK /Ñ{ම, සහ තා=ල$තය 

සමඟ මා=G නැවත 'වෘත {ම යනාnෙය$ වාතාවරණය ෙබාෙහ# Ñරට ,`2 'ය. අද ෙcශපාලන /රකරැව$ අ§ 

ෙවV. ෙකාI;JAE ෙපNාපගැ$ඩා ද ෙබාෙහ# Ñරට අ§ කර ඇත. ඒQ “අ, I,යනයK /bන රටට” ආපÇ පැIණ 
ඇQෙQ සරණාගතය$ ෙද<$ දහසK පමê. තව ÑරටQ ලාඕA ඉතාමQ Ñ.පQ සහ ප|ගාù තQවෙය$ 

ප|ෙවන අතර ෙකාI;JAE ෙරRමෙM උ®චතම අවnෙM p රට හැර දා åය ධනවQ සහ උගQ /ය දහA 

ජනතාවK සමඟ සබඳතා වැr කරගැgම මත එ` අනාගතය රඳා පවì.  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.
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24 කා%ෙබ(ජය: ,- කළඹන අපරාධ ,5ධ 6 රට 

	 ෙඡ#$-&' මා*ෙගා,$ 

   ප.ෂෙ0 ඉ2හාසය ගැන 8'9රැ සහ ප;<*ණ '>තරය. අ8 සැපAය B9A.   1

   ෙපාE ෙපාF 

 මාඕ ෙ>9ං Iට ෙපාE ෙපාF ද.වා එන අ$වය Nසැක PවQ. ඛම* රෑT 'Uලවය 'WෙEෂණය සහ පහදා 

ගැXම ෙY තරY Z[කර කරවන එක 'රැ\ධාභාසය. ව_ෙ0 එයA. 8ට>තර සහාය. නැ2ව ෙල#කෙ0 වැ`ම 
ජනගහනයQ$ B9 රෙF bc$ bගටම බලය අEලාෙගන Ie$නට සමf ෙරgමය. 8hiවන ලද ෙබAgං 

ඒකාkප2 පාලකයා සලක\l කාYෙබ#ජෙ0 පmජා nඩකයා Nතරඟෙය$ම කමකට නැ2 සහ බාල පmq2යQ$ B9 

PෙවQ. ඒf, ෙපාE ෙපාF ෙs tමාව$ 2uණ ද, IයEල සලකා බල\l 'සං>කෘ2ක 'Uලවය’ සහ ‘ෙWz[ඨ ඉb; 
8Yම' ෙපX ය$ෙ$, සමාජමය වශෙය$ වඩාfම ර}`කE ෙවනස සඳහා �දානY ෙවන කi සටහ$ නැfනY 

8;.ÄY bÅY වැN ෙලසQN: සYභවÉ මා.>වාl-ෙලN$වාදෙ0 8Ñෙවත. හැeයට ෙපෙනන ලද l*ඝ 

සංකÜා$2ක Bගය. ෙනාමැ2ව, එකවර IයEල ඩැහැ ගැXෙම$ සම>ත ෙලI$ ෙකාqBN>Fවාදය >ථා8තයට 
ගf වෑයමQ. එක ස2යක l àදE කÜමය අෙහ#I කර දැqණ; වසර ෙදකකට අä කාලයක l සම>ත ෙලI$ 

සãහකරණය සා.ෂාf කරග$නා ලb; ෙ\පල අA2ෙය$ B9 අය, '\ව9$, සහ වÉාපා;කය$ යන පංå$ 

àçමN$ම 9ර$ කර දැéෙම$ සමාජමය ෙවන>කY යටපf කරන ලb; නගර සහ ගYබද අතර පැව2 èරාතන 

ෛවරය 'සඳන ල\ෙ\ එක ස2යක l නගර h> කර දැéෙමN. qhමත Äරෙලාව. හද$නට නY පmමාණවf 
අk[ඨානය පමණ. අවශÉ P එකම දැය හැeයට ෙපX cෙ0ය. ඔíෙs ì*2මf පැර}$න$—මා.>, ෙලN$, 

>ටා,$, මාඕ ෙ>9ං—යනාl$ට වැ`ෙය$ ඉහළ <ජXය >ථානයකට ඔíව ෙගන යා' යැA, සහ 'IවැN 

Iයවෙ> රැIයාෙñ සහ අන9රැව óනෙ0 I\ධ P 'Uලවය$ ෙ> ම, 'Iඑ. වැN Iයවෙ> 'Uලවය ඛම*  
òqෙ0 I\ධ ෙñ යැA Qයා ද, ෙපාE ෙපාF 'Wවාස කෙôය. 

 යථා*ථෙය$, ඉ2හාසෙ0 ඛම* රෑT 2යන සලöණ සෑම 'ටකම ෙE ව,$ ,යැෙව_ ඇත.  එය එෙ> යැA 2

සහ2ක කර$නට දැ$ ඇ2 තරY ආûzත ගü$ථ පවå. ඇI$ Zi සා.†කරැව$ෙs පmකාශ සහ ප*ෙ0ෂකය$ 
'I$ කරන ලද 'WෙEෂණ  ව,$ අමා_†ක ම*දනය යන ෙfමාව ඉ>ම9 කර ද.වA. එකම සැබෑ පmWනය 

නY එවැN °යöරැ අපරාධ I\ධ Pෙ0 ඇA සහ ෙකෙ>දැA QයාA. 

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

 ඔÅ$ සෑම 'ටම පm2.ෙ[ප කරන ලද ඛම* රෑT යන නම ඔÅ$ ෙවත 8;නමන ල\ෙ\ Iහ¢. 'IN, ඔí එය 1960 ගණ$ අග Ie 2

පmථම ග;Eලා ක¶ඩායY '>තර කර$නට ෙයාදා ගfෙfය. කාYෙබ#ජෙ0 වැ`ෙය$ භා'තාෙවන ඒf ෙපාE ෙපාF 'I$ තNවම 
නායකfවය ෙනාZ$ පමණට වැ` è\ගßකරණයQ$ P “ෙපාEෙපාFවාl$” ය$නට වැ`ෙය$ ෙමම පද වහරට අ8 කැම2 ෙවà. 
ෙපාEෙපාFවාl$ යන පදවහර භා'තය Nසා ඉෙය$s ස; (Ieng Sary) සහ QB සYප$ (Khieu Samphan) වැN නායකය$ට තම$ව 
ක,$ I\¨$ ව,$ අA$ කර ගැXමට ද හැQයාව ලැ°ණ. 1975-1979 කාලෙ0 Ø\ධකරණ ව,$ ගැල∞මට හැQයාව ලැ±ෙම$ 
Qයැෙව$ෙ$ ඔÅ$ ද සමහර අ2ශය °යකරැ අපරාධ වලට ඔÅ$ද අ_බල Z$ බව සහ ඒවා කරෙගන ය$නට ඉඩ Z$ බවA.
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 යථා*ථෙය$, ඉ2හාසෙ0 ඛම* රෑT 2යන සලöණ සෑම 'ටකම ෙE ව,$ ,යැෙව_ ඇත.  එය එෙ> යැA 3

සහ2ක කර$නට දැ$ ඇ2 තරY ආûzත ගü$ථ පවå. ඇI$ Zi සා.†කරැව$ෙs පmකාශ සහ ප*ෙ0ෂකය$ 

'I$ කරන ලද 'WෙEෂණ  ව,$ අමා_†ක ම*දනය යන ෙfමාව ඉ>ම9 කර ද.වA. එකම සැබෑ පmWනය 

නY එවැN °යöරැ අපරාධ I\ධ Pෙ0 ඇA සහ ෙකෙ>දැA QයාA. 

 ම*දනය යන 'ෂය පථය ගf 'ට අෙනöf Iයç ෙකාqBN>F ආකාර ෙව2$ කාYෙබ#ඡෙ0 
ෙකාqBN>Fවාදය ර}`කE ෙලI$ ෙවන> ∞ ඊට වඩා ඈතට bව ය$නQ.  එh ෙකe කාලය ද.වq$—එය 4

පැව2ෙ0 වසර 9න. සහ මාස අට. පම∂— ෙY පmWන අෙය. ෙකෙ> නඟ$ෙ$ දැA අ_ව, ෙකාqBN>F 
පmපංචෙ0 සමහර ã,ක හැbයාව$ෙs හාසÉජනක Nෙය#ජනය. ෙහÑදරñ කරන අ>වාභා'ක Pව. නැfනY 
එය අ$තවාl සහ අසාමානÉ I\kය. ෙñයැA අෙයöට ෙපX යA. ඒ ගැන 'වාදය QIෙ>fම අවස$ ∞ නැත, ඒ 
අ8 ඛම* රෑT h නායකය$ ගැන ඉතා >වEප පmමාණය. පමණ. තවමf දැන Ieන Nසා නY ෙනාෙñ. ඔÅ$ 
පmI\kෙ0 කතා කෙô එෙහමf අව>ථාවක l පමණQ. එෙ>ම ඔÅ$ QIව. පmකාශනය ෙනාකළ තරYය. එෙ>ම 
යY සහාය. ලබාගත හැQ óන සහ 'ෙයFනාY èරාෙEඛනාගාර වලට 8'tමට තවමf හැQයාව. නැත. 

 එනàf, අෙU භා'තය ෙව_ෙව$ ඇ2 පම∂$ ෙතාර9රැ සYභාරය. අප ස9ව පවå. කාYෙබ#ඡය 
ෙල#කෙ0 ෙකාqBN>F රාජÉය. ෙවන අවසාන රටවE ව,$ එක. Pවද, එය ෙකාqBN>F Pෙ0 ඉතාමf ෙකe 
කාලයකට පම∂. 1979 ෙව\l එය තම$ව ෙකාqBN>Fවාදෙ0 අ$තවාl ආකාර ව,$ අA$ කරෙගන 2u∂. 
එවක පැව2 Iයç ආකාර වල සමාජයවාද අ_ව ඒ වසරවල පැව2 I\¨$ දැ` ෙ> If කYපා කරන ලද P 
බැ'$ B9 Pවා යැA NWචය කර\l, පÄව 'ෙයFනාY හàදා අkවාසෙ0 දශකය සමඟ එක9ෙවන අà9 
“ජනතාවෙs පmජාත$ත∏වාදය” පදනY කරෙගන 2uෙ¶ “ෙපාE ෙපාF-අෙය$s සා; (Ieng Sary) ජනසංහාරමය 
කE,ය” සම>ත ෙලI$ ෙහළා දැìෙY අA`යෙලාgය මත පදනY Pව. ෙ> ෙපX cෙ0ය.  '$bතය$ව, 5

ෙබාෙහ# Zරට 'ෙ\ශය$ට පලා ය$නට සමf P සරණාගතය$ව, ඔÅ$ෙs අfදැìY ගැන කතා කර$නට 
b;මf කරවන ලද අතර ෙබාෙහ# අව>ථාවල l ඔÅ$ ඊට දැ` කැමැfත. ද දැ.Pහ. රටට එන ප*ෙ0ෂකය$ව 
ද සාදරෙය$ 8Ñග$නා ලb. 1992 l එ.සf ජාå$ෙs සං'ධානෙ0 'පරYකාπ ඇස යටෙf බí පා.†ක 
ෙ\ශපාලන ෙරgමය. ද 8hiවන ලb.  (ඒ අව>ථාෙñ l ම, රෙF ඇ9ලත ෙභෟ2ක තfවය$ සෑෙහන තරමකට 6

පහÄ කරවq$, ෙ0E 'Wව'දÉාලෙය$ ෙමෙහයවන ලද කාYෙබ#ජ ජනවා*cක සංහාර වැඩසටහන ෙවතට U.S. 
ෙකාංගüසෙය$ සැලQය B9 පmමාණයක ප*ෙ0ෂණ අාධාර àදල. ද ෙදන ලb.) එෙ> Åවf, සමහර අය ෙY 
>ථාවර QπෙY ෙමෙහBY පමණට වැ` Zර bගට cයා යැA සැලªහ. ඔÅනට අ_ව, ඛම* රෑT h b' ගලවාෙගන 
ඉ2;ව Ieන අවසාන Nලධාπ$ව නැවත ෙ\ශපාලන .ෙ[ත∏යට අ_ගත කරගැXම ය_ රට 9ළ If ෙනාස$Ä$ 
කරවන '>මෘ2 ආකාරය. පව2$ෙ$ යැA ද.වන ලb. ජනවා*cක සංහාර සඳහා P ෙකෟ9කාගාරය වසා දමා 
ඇත, එෙ>ම ෙබාෙහ# ඝාතන òq$ ද නැවත වතාව. යටගසා ඇත. 

 ෙකෙ> නàZ, NWºතවම qය cය සංඛÉාව åරණය කර$නට, පm2පf2 ප;>ථාXය ෙලI$ ෙකාතරY 
''ධfවයQ$ 2uණා ද Qයා, සහ I\¨$ bග හැෙරන ලද Nයqත ආකාරය සහ bන ගණ$, එෙ>ම 
කැY<ºයාෙñ ෙකාqBN>F ප.ෂය (Communist Party of Kampuchea -CPK) ඇ9ළත åරණ öමන ආකාරයQ$ 
I\ධ Pවාද ය$නf යනාl වශෙය$ දැනග$නට තව Zරටf මහf කා*යය භාරය. කළ B9 Åවf 1975 Iට 
1979 ද.වා කාYෙබ#ඡෙ0 I\ධ Pෙ0 öම.දැA Qයා අä වැ` වශෙය$ අ8 දැ$ දNà. ෆæැ$Äවා ෙපා$ෙච#ø 
(François Ponchaud) à,$ සතÉය යැA පmකාශ කර Ieන ලද ෙ\වE ඔUè කර$නට පmමාණවf තරමට අ8 දැ$ 

 ඔÅ$ සෑම 'ටම පm2.ෙ[ප කරන ලද ඛම* රෑT යන නම ඔÅ$ ෙවත 8;නමන ල\ෙ\ Iහ¢. 'IN, ඔí එය 1960 ගණ$ අග Ie 3

පmථම ග;Eලා ක¶ඩායY '>තර කර$නට ෙයාදා ගfෙfය. කාYෙබ#ජෙ0 වැ`ෙය$ භා'තාෙවන ඒf ෙපාE ෙපාF 'I$ තNවම 
නායකfවය ෙනාZ$ පමණට වැ` è\ගßකරණයQ$ P “ෙපාEෙපාFවාl$” ය$නට වැ`ෙය$ ෙමම පද වහරට අ8 කැම2 ෙවà. 
ෙපාEෙපාFවාl$ යන පදවහර භා'තය Nසා ඉෙය$s ස; (Ieng Sary) සහ QB සYප$ (Khieu Samphan) වැN නායකය$ට තම$ව 
ක,$ I\¨$ ව,$ අA$ කර ගැXමට ද හැQයාව ලැ°ණ. 1975-1979 කාලෙ0 Ø\ධකරණ ව,$ ගැල∞මට හැQයාව ලැ±ෙම$ 
Qයැෙව$ෙ$ ඔÅ$ ද සමහර අ2ශය °යකරැ අපරාධ වලට ඔÅ$ද අ_බල Z$ බව සහ ඒවා කරෙගන ය$නට ඉඩ Z$ බවA.

 “කාYෙබ#ජ” යන පදවහර ෙමh l භා'තා ෙව$ෙ$ කාYෙබ#ජය හා සYබ$ධ P ඕනෑම ෙදය. සඳහ$ QπමටA, “ඛම*” ය$න 4

භා'තා ෙව$ෙ$ 1970 ද.වා ජනගහනෙය$ Iයයට 15 Q$ හැෙදන ෙවනf Ä&තරය$ Ie රටක පmධාන ජනවා*cක ක¶ඩායම 
'>තර Qπම සඳහාA. ජනවා*cක ජා2කවාදෙය$ බලපෑY ඇ2∞ම Nසා ෙනාY ෙප$ h මෑත කාßන ආ¶ä 'I$ “කාYෙබ#ජ” සඳහා 
“ඛම*” ය$න ආෙ\ශ කර ගැXෙY පmවණතාවය. දQ$නට ලැෙ¿. 1975 Iට 1991 ද.වා රෙF Nල නම “කැY<ºයාව” 'ය, එය සරලව 
“කාYෙබ#ජ” (Cambodge) යැA Qයා වැ¡ 2uණ පmංශ නෙY ඛම* උ√චාරණයA. වචනෙ0 සYභවය සං>කෘ2ක ෙවA.

 ö9හලය දනවන ෙලI$, බටhර 'චාරකය$ 'I$ පදෙ0 එEෙල$නට ෙපර ෙමයාකාරෙය$ ෙකාqBN>F ෙරgමය ඇ9ලත 5

ජනසංහාරය ගැන පළàෙව$ම කතා කර$නට පට$ ග$නා ල\ෙ\ ෙකාqBN>Fවාl$ම 'IN.

 ෙකෙ> Åවද, 1997 ƒ, මාසෙ0 l ෙදවැN අගමැ2 හ$ ෙස$ (Hun Sen) 'I$ 1993 මැ2වරණ ජයගf රණ;\ öමරා (Prince 6

Ranariddh)ට එෙරhව රජය ෙපර≈ෙY වෑයම වැN වඩාf මෑත කාßන I\¨$ ව,$ යÑf අ>ථාවර තfවය$ ඇ2 කරන ලb.
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දැන Ieà.  ඔíට ෙපර සAම$ ෙE> (Simon Leys) කරන ලද ෙ> ඔí ද, ඔíෙs ප∂'ඩය 8Ñග$නට à,$ම 7

පm2.ෙ[ප කළ වාමාංûක '\ව9$ අතර පැව2 අ_ගතව I¡ම කළඹ$නට සමf Pෙ0ය.  'ෙයFනාY 8

ෙකාqBN>Fවාl$ෙs උfසාහයට අ*ධ වශෙය$ >»2 ව$නට ෙY පmකාශය$ සතÉය හැeයට 8ÑගැXම 
ඉතාමf ෙසෙම$ I\ධ P Nසා, ඛම* රෑT ෙගෙනන ලද …ෂණය යටෙf ෙගවන ලද  'තවල කත$දර බටhර 
9ළ ෙකාqBN>Fවාදය සහ මා.>වාදය 'I$ àíණ ෙදන ලද අ*Àදෙ0 වැදගf òqකාව. රඟන ලb. 
නාFt$ෙs Bෙදñ ඝාතනෙ0 (ෙහාෙලාෙක#>F) යථා*ථය$ ගැන ෙල#කයම දැන ග_ 8∂ස ඔÅ$ෙs ශ.2ෙ0 
අවසාන අÅ$සය Z$ Bෙදñව$ ෙම$, ''ධාකාර අන9රැදායක තfවය$ ව,$ N*…ත ෙලI$ ෙ¿π 
'ෙ\ශය$ට පැන ග$නට සමf P කාYෙබ#ඡ වැIය$ සංඛÉාවකෙs අවසාන බලාෙපාෙරාf9 Ä$ P ඉල.කය 
Pෙ0 සා.†කරැව$ ∞ම 'ය හැQA. ඔÅ$ අf ෙනාහැර Ie වෑයම ෙබාෙහ# 'ට ඵලදායක Pහ. Iයç qN> 
ව*ගයා 'I$ ඔÅ$ෙs cNIçව අද තම$ 'I$ බාරෙගන ඉb;යට ෙගන යා B9A, මාසය. èරා කැළෑෙñ 
තNවම හාමතෙය$ සැ;සරන ලද 8$ යෙf (Pin Yathay) Ih කළ B9A: “කාYෙබ#ජෙ0 ජනසංහාරය ගැන 
පmවෘf2 ෙගෙන$නට, අ8 අf'$ෙÕ öම.දැA '>තර කර$නට, q,යන හාර ප$Iයයක 8;q, ගැහැŒ සහ 
දරැව$ව අ_කYපා රhතව මරණයට සැලÄY කෙô ෙකෙ>දැA Qය$නට…රට ෙපාළවට සමතලා කර පmාs-
ෙඵ2හාIක Bගයකට ෙගන cෙ0 ෙකෙ>දැA Qය$නට, සහ N*දය ෙලI$ රටවැIය$ව වධhංසාවට භාජනය 
කළ හැe ගැන Qය$නට…මට  වfව$නට උවමනා ෙව$ෙ$ සY<*ණ වඳකර දැéම වළ.වා b'ගලවා ග$නට 
සමf Pව$ෙs සහායට එ$න යැA ෙල#කෙය$ ආයාචනා කර Ie$නටA.”  9

8ෂණෙ; ස=>ලාකාරය 

දැ` ෙ> 9¶`ල ජා2කවාදය. 2uණ ද, ඔÅ$ සY<*ණෙය$ම ෙ\–ය P ෙ—දවාචකයක '$bතය$ P බව 
යථා*ථවාl කාYෙබ#ජ වැIය$ 'I$ හ“නා ගN2. එනY පරමාද*– P öඩා ක¶ඩායම. Z[ටfවය ෙවත 
හැරැ∂. එh l සාYපmදාAක එßF අය ෙ—දXය ෙලI$ තම$ව ෙහ# රට ෙ¿රා ග$නට පm2චාරය. දැ.∞මට 
අසමf Pහ. ෙY qශzණය ආIයාෙñ ෙහ# ෙවනf තැනක l එතරY ෙලසQ$ Ä'ෙW” Pව. ෙනාෙñ, ඒf එA$ 
'Uලවයකට ය$ෙ$ ඉතාමf කලා9රQ$ පමණQ. ලාඕ> සහ 'ෙයFනාමෙ0 bග මාAY සමඟ ඈ‘ ඇ2 රෙF 
අ\'åය òෙග#ßය 8h¡ම සහ ෙඵ2හාIක ෙමාෙහාත, යනාbය ඇ9ලfව වරද පැට'ය හැQ ෙවනf සාධක ඇත. 
1964 l Iට 'ෙයFනාමෙ0 tමා රhතව පැව2 B\ධය ෙY I\¨$ සඳහා åරණාfමක සාධකය. Pවා ය$න 
ගැන සැකය. නැත. 

,@A B5ධය (1970-1975) 

 1863 Iට පmංශ ර}කවරණය යටෙf පැවෙතන ලද ඛම* රාජධාNය ෙබාෙහ# Zරට හාNය. ෙනාමැ2ව 
1946-1954 ඉ$Zóන B\ධෙය$ ගැලෙවන ලb.  1953 l 'ෙයF q$ හා සබඳතා පැවfෙවන පm2ෙර#ධ ක¶ඩායY 10

හැෙද$නට පට$ ගf ෙමාෙහාෙf l, Iහ¢. (Sihanouk) රජöමරා 'I$ “Nදහස උෙදසා  උෙද’ ÷මf 
වÉාපාරය.” අරඹන ල\ෙ\ය. පmංශය සහ Iහ¢. අතර පැව2 අනc රාජÉතා$2∏ක සබඳතා ව,$ ඉඩකඩ පෑl 
ෙY “උෙද’÷මf වÉාපාරය” සැලQය B9 තරමක සා*ථකfවය. අfපf කරගf අතර එA$ වෙY Ie ඔíෙs 
'රැ\ධවාl$ෙs ශ.2ය ◊න කරන ල\ෙ\ය. ඒf 'ෙයFනාY ෙකාqBN>Fවාl$ සහ එ.සf ජනපදය අතර ඊ 
ළඟට හටගැෙනන ගැiම හàෙñ l කාYෙබ#ජය පැfත. ෙනාෙගන I¡ම සඳහා ඔí 'I$ ගf IBY සමබර 
QÜයාව Nසා ඔíට hq Pෙ0 Iයçම ප.ෂ වල අ'Wවාසය සහ රට ඇ9ලත P එ$න එ$නම වැ`ෙවන 
Zරවෙබ#ධයA. 

 1970 මා*9 මාසෙ0 l රජöමරාව ඔíෙs සභාෙව$ සහ ඔíෙsම ආ¶äෙව$ ෙනරපන ලb. ඒ U.S. 
මධÉම u\k ඒකකෙ0 (එh QÜයාකාπ සහභා÷fවෙය$ ෙනාÅවf පැහැb,වම එh) අ_මැ2ය යටෙf ය. රට 
'යÅලකට ඇද වැi∂. 'ෙයFනාY Äç ජා2කය$ට එෙරh °යöරැ ජනවා*cක සංහාර පට$ ගැNණ. දළ 

 François Ponchaud, Cambodia, Year Zero (New York: Penguin, 1978).7

 There were also counterattacks, reassuring and filled with lies. See, e.g., Jérôme Steinbach and Jocelyne Steinbach, Cambodge, 8

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

 Pin Yathay with John Man, Stay Alive My Son (London: Bloomsbury, 1987), p. 384.9

 The best recent history of Democratic Kampuchea (the official name of the Khmer Rouge state) is David P. Chandler, The Tragedy of 10

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).
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වශෙය$ රෙF වාසය කරන ලද 'ෙයFනාY ජා2ක 450,000 $, දöŒ 'ෙයFනාමය ෙවත පලා ය$නට 9ෙන$ 
ෙදක. ෙවත බලාfමක Pහ. ෙකාqBN>F 'ෙයFනාY තානාප2 කා*යාල ෙගාඩනැÿ, è√චා දමන ලb. එෙ>ම 
රෙF Ieන Iයç 'ෙ\–ය හàදාවලට වහාම ඉවfව ය$නැA අවසාන Nෙñදනය. Nöf 'ය. ෙY අවසාන 
Nෙñදනය ය$න සැබැ'$ම ෙනාසලකා හැ;ණ. රෙF ඇ9ළත ඛම* රෑT හැෙර$නට ෙවනf QIZ qත∏ 
පා.†කෙය. ෙනාIe හැෙනාA නගරය අ' සහ හàදා උපෙ\ශකය$ සපයq$ සහ 'ෙයFනාමය ඇ9ළත èíŒ 
කඳÅරැ ෙවත යාමට පහÄකY සපයq$, 'ෙයF q$ ෙවත àçමN$ම සහාය ෙද$නට åරණය කෙôය. ඛම* 
රෑT නාමෙය$, නැfනY තම$ àíණ Z$ පා√චලය Nසා දැ` ෙ> ෙක#පයට පfව එෙත. ඔíෙs නරකම 
හ9ර$ P ප;>ථාXය ෙකාqBN>Fවාl$ සමඟ අfවැE බැඳගf Iහ¢. නාමෙය$, 'ෙයFනාමය 'I$ රෙF 
වැ` ෙකාටස. අkවාසයට අවසානෙ0 l අEලා ග$නා ලb. ෙබAgං ව,$ සහ හැෙනාA ෙව2$ ලැෙබන උපෙද> 
මත ෙකාqBN>Fවාl$ 'I$ ඔí ෙව_ෙව$ ර9 පලස. bග හැ;ය ද ඔíට QIZ සැබෑ ෙ\ශපාලන බලය. 
ෙනාZ$හ. ඒ අ_ව අභÉ$තර ගැiම රාජìය ෙකාqBN>Fවාl$ට එෙරh ඛම*  ජනරජය බවට පf'ය. 
ෙදවැ$ෙ$ නායකයා Pෙ0 (ඉ.ම∂$ම මාෂE බවට පfෙවන) ජනරාE ෙලා$ ෙනාE (Lon Nol) ය. ඛම* 
ජනරජෙ0 හàදාව$ උ9රැ 'ෙයFනාමෙ0 හàදාව$ට වඩා සැලQය B9 ෙලසQ$ Z*වල Pහ. නගර සහ 
ටÅ$වල වාසය කළ '\ව9$ සහ මධÉම පාං2කය$ අතර Iහ¢. තව Zරටf 8mය ෙනා∞ෙම$ වාසය. 
ලබාග$නට අසමf Pහ. වැ`කE ය$නට ෙපර ඔÅ$ට I\ධ Pෙ0 අහI$ ෙහළන ෙබ#Yබ පmහාර, අ' සහ 
හàදා උපෙ\ශකය$ සඳහා ඇෙම;කාෙව$ ආධාර ඉEල$නටA; ඔÅ$ද දöŒ 'ෙයFනාමෙය$ අසා*ථක 
මැbහf∞ම. බාරග$නා ලb. 

 1972 àල l ෙදවැN-ෙච$ලා (Chenla-II) ෙමෙහBෙY අ2මහf අසා*ථකfවෙය$ පÄව ෙහාඳම ;ප¿,ක$ 
හàදා 'නාශ කර දැàŒ පÄව, ඛම* රෑT 'I$ පmධාන නගරබද පළාf වෙF බලය තහÅරැ කරගN\l, 
අවසානෙ0 l අහI$ පමණ. සැපBY යවත හැQ තfවයට පfෙවq$, B\ධය l*ඝ කාßන nඩා ඇ2කරන 
තfවය. බවට හැ;ණ. ෙY පÄපI$ පහරෙදන QÜයාව මාරක ෙලI$ 'නාශකාπ Pහ. 'ෙයFනාY වැIය$ ෙම$ 
ෙනාව එවැ$න. QIදා අf'ඳ නැ2 ජනගහනය එA$ අ>ථාර කරන ලb. ඇෙම;කාව 'I$ අහI$ ෙහළන ලද 
ෙබ#Yබ ඉමහf Pහ: සට$ කලාප ෙවතට ෙටා$ 540,000 කට වැ` èèරණ ŸවÉ පmමාණය. ෙහළන ලb, එA$ 
වැ` පmමාණය වැෙට$ෙ$ 1973 අෙග#>9ෙñ l එවැN පmහාර සඳහා U.S. ෙකාංගüසය 'I$ අරàදE කපා හ;$නට 
ෙපරA. ෙබ#Yබ පmහාර Nසා ඛම* රෑT ෙs පmග2ය අä කරන ලb. ඒf ඒ Nසා ඇෙම;කා_ව$ ගැන දැ$ 
\ෙñෂෙය$ 8π Ie 8eසරබද පැ2 ව,$ අ&2$ බඳවා ගත හැQයÅ$ QI ෙලසQ$ hඟය. ඇ2 ෙනා∞ම 
තහÅරැ කරන ලb. ජනරජය ඉ$ තවf අ>ථාවර කරන ල\ෙ\ සරණාගතය$ මහf සංඛÉාව,$ නගර ෙවතට 
ඇl ය$නට පට$ ගැXම ෙ⁄9ෙවN, ෙබාෙහ# 'ට q,යන 8 . P àç ජනගහනෙය$ 9ෙන$ එක. පමණ 
එෙ> cයහ.  ෙY සරණගාතය$ ෙගාඩගැtම Nසා, ඛම* රෑT ලද ජයගüහණෙය$ පÄව නාග;ක ෙපෙද> ෙව2$ 11

ජනතාව ඉවf Qπමට හැQයාව. පෑbණ, එA$ නැවත නැවතf ඔÅ$ෙs ෙපmාපගැ$ඩා ව,$ ඛම* ෙමෙ> Qයා 
Ie$නට ද හැQයාව ලැÀහ:  “අ8 ෙල#කෙ0 ෙWz[ඨතම Ä8; බලය පරාජය කරන ල\ෙදà ඒ Nසා අෙනöf 
Iයç 'රැ\ධවාl$—>වභාව ධ*මය, 'ෙයFනාY වැIය$, සහ අෙන. Iයç ෙදනා හàෙñ ජයගüහණය අfකර 
ග_ ඇත.”  12

 1975 අෙUmE 17 වැNදා ෙනාY ෙප$ (Phnom Penh) සහ අවසාන ;ප¿,ක$ නගර ඇද වැ¡මf l*ඝ 
කාලය. 2>ෙ> අෙU.ෂා කරන ල\ද. Nසා එය I\ධ ∞ම සැනIEල. ෙම$ පරාgතය$ට පවා දැ_∂. එවැN 
ö;රැ සහ Nර*ථක I'E B\ධයකට වඩා නරක ෙවනf QIව. නැතැA එh l අභ‹පගමනය ෙක;ණ. ඒf 
සලöŒ හැම 'ටම එh 2°ණ: පmච¶ඩfවය සහ අ$තවාl ෙමෙහBY සඳහා ඔÅ$ ස9 If සසල කරවන 
නැ›රැව 'දහා පා$නට ඔÅ$ ජයගüහණය ෙත. බලා Ieෙ0 නැත. 1974 l èරාතන රාජìය අග_වර P 
ඌෙඩා$s (Udong) අEලා ගැXෙම$ පÄව ඔÅ$ දස දහ> ගණN$ ජනතාව සãල ඝාතනය කරන ලb.  13

 රට èරා “Nදහ> Qπම” පැ2ර ය\l, නÉාAකව ö;රැ අපරාධකරැව$ ෙව_ෙව$ ෙව$ කර 2À “ර}ඳÅY 
මධÉ>ථාන” ව,$ අ&2$ 8hiවන ලද “පm2අධÉාපන මධÉ>ථාන” ෙව$ කර හ“නා ගැXම එ$න එ$නම 
Z[කර 'ය. àල l ෙY පm2අධÉාපන මධÉ>ථාන හැඩ ගසන ල\ෙ\ ෙලා$ ෙනාE ෙs හàදාෙñ Iරකරැව$ට 
පmධාන වශෙය$ ෙව$ P 1950 'ෙයF q$ Iර කඳÅරැ ආකෘ2 අ_වA. Iයç ;ප¿,ක$ වැIය$ Bද 
Iරකරැව$ ෙනාව ෙflශෙŸ#◊$ යැA සැලෙකන ලද Nසා ෙමh l  Nවා සYà2ය ෙයාදා ගැXම පmWනය. ෙනා∞ය. 

 David P. Chandler, Brother Number One: A Political Biography of Pol Pot (Boulder: Westview Press, 1992); and Ben Kiernan, The Pol 11

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 12

and windus, 1988), p. 71.

 Chandler, Brother Number One, p. 308, n. 28; Kiernan, Pol Pot Regime, p. 108.13
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පmංශ ෙñවා නැfනY ෙ\–ය වැIෙය. ෙñවා, 'ෙයFනාමෙ0 l උවමනාෙව$ම Iරකරැව$ ඝාතනය ෙනාකරන ලb. 
ඒf එයට පටහැNව ෙකාYෙබ#ජෙ0 l, දැ`ම දරද‡ ෙරgමය සාමානÉයය බවට පf'ණ. Iරකරැවාෙs සාමානÉ 
ඉරණම මරණය 'ය B9 යැA àE කාලෙ0 l ම åරණය කරන ලb. ෙහ$; ෙලාකාø (Henri Locard) 'I$ 
අධÉයන කරන ලද එක 'ශාල කඳÅරක ර}ඳÅYකරැව$ 1,000 කට වඩා Ieයහ.  1971 l නැfනY 1972 l 14

8hiවන ලද එh හ9රැ ෙසාEදාZව$, දරැව$ ද ඇ9ලfව ඔÅ$ෙs සැබෑ නැfනY එෙ> යැA සැලෙකන ලද 
පÅE, ෙබෟ\ධ මහŒ$ ද, සැකයට පාත∏ P සංචාරකය$, සහ ෙවනf අය එh Iරගත කරන ලb. ක*කශ 
8Ñෙවf, හාමතෙ0 තබන ආහාර පmමාණ, සහ èçEව පැ2ර යන ෙර#ග වල පm2ඵලය. හැeයට ෙබාෙහ# 
Iරකරැව$ සහ දරැව$ IයEල$ම වාෙs ඉතාමf ඉ.ම∂$ qය cයහ. එක ස$ධÉාවක l 2හ. පමණ 
සංඛÉාව. මරා දැෙමන ප;\ෙද$, මරණයට පàŒ∞ම ද සාමානÉය. Pෙ0ය.  15

 දැවැ$ත පmමාණ ව,$ I'E ජනතාව 8ටමං Qπම 1973 l ඇර·ණ. 'ෙයFනාමය අසල මාAYබඩ 
කලාපය. P ටQෙය# (Takeo) පmා$තය ෙවත 40,000 පමණ 8;ස. මාරැ කර යවන ලb. එෙ>ම ෙබාෙහ# ෙදෙන. 
ෙනාY ෙප$ ෙවත පළා cයහ. ෙකාYෙපා$s චැY (Kompong Cham) ටÅම අEලා ග$නට ගf වෑයම අසා*ථක 
∞ අfහැර දැéෙY l ඔÅ$ හා පÄබැtමට එ.ෙව$නට ඛම* රෑT 'I$ දහ> ගණනක èරවැIය$ට බලාfමක 
කරන ලb.  ෙලාö öඩා IයEෙල$ම  à,$ම  අEලා ගf පmථම නගරය P කÜා å (Kratie) ව,$ එh සම>ත 16

ජනගහනය ඉවf කරන ලb. 1973 වසර ය_ උ9රැ 'ෙයFනාමෙය$ åරණාfමක ෙලI$ කැ‚ යන වසර ෙලI$ 
ද සලöŒ 'ය. U.S. හàදා ඉවfව යාම ගැන 1973 ජනවා; මස පැπIෙ0 පැව2 සාක√ඡා වලට සහභා÷ ∞මට 
කැY<ºයා_ ෙකාqBN>F ප.ෂය පm2.ෙ[ප Qπෙම$ අමනාප P උ9රැ 'ෙයFනාමය සහාය මහf ෙලසQ$ 
අäකර දැàහ, එA$ කැY<ºයා_ ෙකාqBN>F ප.ෂයට ඛම* රෑT ෙවත බලපෑY කරත හැQයාවට අä ∞ 
cෙ0ය. එෙ> හටගැෙනන I\¨$ ව,$ වාIය ලබාගf ෙපාE ෙපාFෙs ක¶ඩායම  කාYෙබ#ජයට ආපí පැqණ 17

Ie “'යෙF q$ ඛම* ” දළ වශෙය$ 1,000 . පමණ 9ර$ කර දැéමට පට$ ගfහ. ෙY කÑ$ පmංශ 'ෙර#¨ 
පm2ෙර#ධ සට$කාé$ 1954  Nවා සාම සYà2ෙය$ පÄව හැෙනාA බලා cය අයA.  ඔÅ$ෙs අfදැìම සහ 18

'ෙයFනාමෙ0 ෙකාqBN>F ප.ෂය සමඟ පැව2 ඔÅ$ෙs සබඳතා Nසා, පmංශෙ0 අධÉාපනය ලබq$ Ieය l, 
නැfනY ඉ$Zóන B\ධෙය$ පÄව පමණ. ෙකාqBN>Fවාදයට එක9 ෙවන ලද බíතරය Ie ඛම* රෑT 
නායකය$ ෙව_වට ඇ2 සැබෑ 'කEපය. ඔÅ$ 'I$ Nෙය#ජනය කළහ.  ඛම* රෑT ෙව2$ යY 8;ස. පmංශ 19

ෙකාqBN>F ප.ෂෙ0 සට$කාé$ ෙලI$ ෙ\ශපාලනමය èíŒව පට$ ෙගන Ieයහ. 'ෙයFනාමෙය$ කැ‚ 
cය පÄව, 1960 l කැY<ºයා_ ෙකාqBN>F ප.ෂය N*මාණය කරන ලද යැA Qයා ඛම* රෑT 'I$ ඉ2හාසය 
යÑ ,ය$නට පට$ ගfහ. ඒf සැබෑ ඉ2හාසය Pෙ0 එය 1951 l ෙහා º q$ ෙs ඉ$Zóන ෙකාqBN>F 
ප.ෂෙ0 ෙකාටස. හැeයට 'ෙයFනාමය ෙ.Ü$„යව °h Pව. ∞මA. ෙමම කÜෙම#පායෙය$ එh l වධhංසාවට 
පfකරන “51 ෙදනාෙs” Iයç ෙඵ2හාIක XතÉා_ªල භාවය ඉවf කර දමන ලb. එA$ 'ෙයFනාY 
ෙකාqBN>F ප.ෂෙය$ කෘ2ම ෙලI$ කැ‚ ය$නට ද මා*ගය පාදන ලb. 'ෙයFනාY හàදා සහ ඛම* රෑT 
අතර පmථම වැදගf ගැiY ඇ2 ෙව$ෙ$ ෙY කාල වකවාŒෙව$ පÄවA.  20

ජනගහනය >ටමං OPම සහ ෙවRව තැUම (1975-1979) 

 Henri Locard, “Tramkâk District in the Grip of the Khmer Rouge,” paper presented at the conference “Cambodia: Power, Myth, and 14

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

 රහසÉතාවය ඔÅ$ෙs පමණට වැ` අවධානය P Nසා ඛම* රෑT 'I$ මරණයට පàŒ∞Y හැම 'ටම රා2∏ෙ0 l QÜයාfමක කළහ.15

 Kiernan, Pol Pot Regime, p. 167.16

 hටè ආ¶ä ඇම2වරැ$ සහ 1967 ද.වා ෙනාY ෙප$ h ෙකාqBN>F ප.ෂෙ0 X2මය අ‰àඛය ෙලස IයEල$ම ෙපX Ieන 17

ල\දා P ද, í B$ (Hou Youn), í NY (Hu Nim), සහ QB සYප$ අෙනöf නායකය$ Pහ. 1963 l පට$ කැර,කරැව$ ෙලI$ 
'e$ 'ට සට$ කරq$ Ieන ලද ෙනා$ ºයා (Nuon Chea), සාඕ 8Y (Sao Phim), ෙසා$ ෙස$ (Son Sen), ෙවා$ ෙවF (Vorn Vet), 
ඉෙය$s ස; සහ ඔíෙs භා*යාව, (ෙපාE ෙපාF ෙනාෙහාf) සෙලාf සා* (Saloth Sar) ෙs භා*යාව, ඉෙය$s 2∏f (Ieang Thirith), සහ 
QB ෙපාන; (Khieu Ponnary) අෙනöf අයA. අවසානයට සඳහ$ කරන ෙදෙදනා සෙහ#ද;ය$ Pහ. 1920 ගණ$ වල l ඉපlම Nසා ෙY 
ක¶ඩායම එකම පරYපරාවකට අA2 ෙව2.

 Kiernan, Pol Pot Regime, p. 108. 18

 Chandler, Brother Number One, pp. 63-64.19

 Serge Thion, “Chronology of Khmer Communism, 1940-1982,” in Revolution and Its Aftermath in Kampuchea: Eight Essays, ed. 20

David P. Chandler and Ben Kiernan (New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1983), pp. 301-302.
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 ෙනාY ෙප$ නගරෙ0 වැIය$ටf, කාYෙබ#ජෙ0 bගහැෙරන Ä'ෙW” I\¨$ ගැන පmථම වරට වටහා 
ග$නට අව>ථාව පෑෙදන ෙසÄ ෙල#කයටf , ඛම* රෑT ජයගüහණෙය$ පÄව එh සම>ත ෙලI$ ජනතාව ඉවf 21

Qπම ය$න දැ` 2ගැ>ම. ඇ2 කරන ලb. ඇ2 'ය හැQ ඇෙම;කා_ ෙබ#Yබ පmහාර ව,$ ඔÅ$ෙs ආර.ෂාව 
තහÅරැ Qπම සඳහා සහ ඔÅ$ට ෙවනf තැනක l වැ`ෙය$ ෙහාÂ$ ආහාර ලබාlම සඳහා එය IZෙව$ෙ$ යන 
ඔÅ$ෙs අ&f >වාqවරැ 'I$ ඉb;පf කළ පැහැb, Qπම නගරෙ0 වැIය$ 8Ñග$නා ලද බව. ෙපX 
cෙ0ය. සාෙU.ෂව  'ත අEප සංඛÉාව. අhq Åවද ෙY නගර ව,$ ජනතාව ඉවf කර දැéම, QIZ සැකය. 
නැ2ව සදාකාßන ෙලI$ ෙරgමය සYබ$ධව Ihෙවන එය අ2ශය Ä'ෙW” I\kයQ. ඒ කාලෙ0 l ජනතාවට 
ක$න ෙබා$න ෙහාÂ$ ලැෙබq$ පැව2 අතර ඔÅ$ ෙසෟඛÉ සYප$න ද Pහ, එෙ>ම ර$, ආබරණ, සහ සමහර 
'ට ෙඩාල* පවා වැN íවමාරැ අගෙය$ B9 බä සහ තම$ෙs අA2ෙය$ B9 ෙ\වE සමහර. අරෙගන 
ය$නට අවසර ලැ°ණ.  හ9රැ Iරකරැව$ මරා  දැéෙY අäව. ෙනාමැ2 Åවf, පm2ෙර#ධ ද.වන ලද අයව 22

උදාහරණ ෙලI$ ෙයාදා ගැ_නf, කÜමවf ෙලI$ මෘගfවය පැව2ෙ0 අäෙවN. 8ටමං කරන ලදÅ$ අතර 
බíතරය ෙකාEලකෑමට ෙහ# ෙස#bIයට භාජනය ෙනාPහ. q,යන 2 . Iට q,යන 3 . ද.වා P නගරෙ0 
සම>ත ජනගහනෙය$ සමහර 'ට 10,000 . පමණ සංඛÉාව.—ෙර#හEගත ෙර#÷$, වයසක උද'ය, ෙර#÷ අය, 
අබල Zබල අය, එෙ>ම (සමහර 'ෙටක පÅE 8e$) Iයb'නසා ග$නා ලද අය—නගරය h> QπෙY ඍÁ ෙහ# 
වකÜ '$bතය$ Pහ. හාර ප$Iය දහස. ෙවනf නගර ව,$ ද ඉවf කරන ලද Nසා එh l රෙF 
ජනගහනෙය$ Iයයට 46-54 . අතර සංඛÉාව. මහපාරට ඇද දමා 2uණහ.  මෘගfවය. ෙනාමැ2 Åවf, ෙY 23

නගර h> Qπම ය$න Iයç b'ගලවා ගfතÅ$ෙs මතකෙ0 සදා ෙනාමැෙකන ෙ> සටහ$ව 2ෙබන අ2ශය 
කYපXය I\kයQ. Nවහ$ හැර දාය$නට ඔÅ$ට ලැuෙ¶ පැය 'IහතරQ. දව> 9නකට පÄව ආපí එ$නට 
ඉඩ ලැෙබනවා යන ෙබාරැෙව$ යY තරY තරමකට 'Wවාසය යÑ තහÅරැ Qπම. I\ධ Åවf , ඔÅ$ෙs 24

සéපතම ඥාå$ව පහÄ ෙලI$ අhq ෙñ යැA, සමහර 'ට සදාකාßන ෙලසQ$ අhq ෙñ යන qN> 
සං.ෙෂ#හය 9ළ ඔÅ$ hර ∞ Ieන බව. ඔÅනට දැ_∂. ඔÅ$ හැර දා යන වාස>ථානය අ_ව ගමනා$තය 
öම.දැA පදනY ෙවන 8ටමං ∞ෙY ල.ෂÉය. කරා Iනාව. àíෙ¶ ෙනාමැ2 ෙසාEදාZව$ (yothea) 'I$ 
ඔÅ$ව ඇදෙගන cයහ. ෙY Nසා 8ටමං ∞ෙY ල.ෂÉයට ළඟාෙව$නට කÑ$ ෙව$ කරන ලද පÅE වලට 
නැවත හà∞ෙY අව>ථාව ෙබාෙහ# Zරට අhq ∞ යන ලb. මරණෙ0 සහ බලාෙපාෙරාf9 Ä$∞ෙY ද*ශනය$ 
හැම අත Pහ. ෙබාෙහ# 'ට ස2 ගණනනාව. 2>ෙ> IZවන ලද, ගමනා$තය ෙත. ය\l ඛම* රෑT ෙව2$ 
QIෙවöට ආහාර ෙහ# ෛවදÉ සහාය. ෙනාලැ°ණ. 

 ෙY පළà 8ටමං QπෙY l නගරවාt$ව ව*÷කරණය Qπම පmථම වරට I\ධ Pෙ0ය. ඒ ගYබද පාරවE 
අසල l ය. එය ෙබෙහ'$ අංöර ෙලI$ I\ධ P අතර ජනතාව ඔÅ$ ගැන Qයා Ieන ලද අ_ව අä වැ` 
වශෙය$ I\ධ PවQ. ඉල.කය Pෙ0 හැQ පමණ හàදා Nලධාπ$ සහ මධÉම සහ ඉහළ  තන9රැ දරන 
Nලධාπ$ ෙසායා ගැXමA. ඒ 1976 ද.වා ෙ\ශෙ0 නාqක පmධාNයා P Iහ¢.ට අගනගරෙ0 අ&f ආ¶äව. 
8hiවාග$නට හැQයාව ලබාගැXම 8∂ස යැA නÉාAකව Qයැ'ණ. ඒf, පmාෙය#cකව I\ධ Pෙ0 ඔÅ$ 
බíතරය වහාම සãලඝාතනය Qπම නැfනY Iරබාරෙ0 Ieයl වැ`කE ෙනායා qය යෑමA. ෙපා,> පාලනෙ0 
දෘ[e ෙක#ණෙය$ පැහැb, කර ෙනාහැQ ප;b, ඛම* රෑT 'I$ Iයç අනනÉනතා පත∏ 'නාශ කර$න යැA 
Nෙය#ග කර 2u∂.  එh පm2ඵලය. වශෙය$ ෙබාෙහ# රජෙ0 ෙ>වකය$ සහ hටè ෙසාEදාZව$ තම$ ගYබද 25

වැIය$ Qයා ෙපX Ieq$ මඳ වාසනාවQ$ b' ගලවා ග$නට සමf Pහ.  26

 ෙමම 8Ñෙවත 1975 ජනවා; මාසෙ0 åරණය කරන ල\ද. බව ෙපෙනA, අ&f àදE අ√È ගැtෙම$ පÄව ඍÁවම àදE කÜමය 21

අෙහ#Iකර දැéෙම$ පÄව. එම 8Ñෙවතට 'ෙර#ධය ද.වන ලද එකම නායකයා Pෙ0 Iහ_. ෙරgමෙ0 hටè ඇම2වරෙය. P සහ 
KCP h N*මාතෘ සාමාgකෙය. ද P, බලපෑY එEල QπෙY හැQයාෙව$ B9 P í B$ පම∂, ඊ ළඟට එන මාස Qhපෙ0 l පැව2 
ඉහළ තන9රැ දර$න$ සඳහා P පළà Ø\ධකරණ මාලාෙñ l ඔí අ9රැදහ$ Pෙ0ය.

 ඛම* රෑT 'I$ ඛම* àලÉ කÜමය අෙහ#I කර දමන ලදහ. එh l ඔÅ$ ෙනාZi පm2ඵලය. නY වහාම íවමාරැව සඳහා 22

(XතÉා_ªල ෙනාවන) ෙඩාලරය ෙයාදා ගැXමA.

 Marek Sliwinski, Le génocide Khmer rouge: One analyze démographique (Paris: L’Harmattan, 1995), p. 30.23

 සමහර è\ගලය$ ඉතාමf Äç පmමාණයක තම බä අතැ2ව cෙ0 ම$දැA Qයා ෙමA$ පැහැb, කරත හැQA, 'ෙWෂෙය$ම කç 24

කඩෙ0 l íවමාරැ කරගත හැQ ෙවනf QIZ බäව. ෙනාමැ2ව, එය ඊ ළඟට උදා P මාස සහ අÅරැZ වල l b' ගලවා ගැXමට 
ã,ක වශෙය$ හැQයාව. ලැෙබන මාධÉය. බවට පf'ය.

 'Uල∞ය >වභාවයQ$ ෙනාB9 QIව. ,යා තැ±ම ගැන ආධානගüා◊ ෙලI$ පැව2 'ෙර#ධය ෙමය පැහැb, කරත හැQ එකම 25

ෙ⁄9ව 'ය හැQA. ජා2ක è>තකාලෙ0 l ෙම$ ෙපාf 'නාශ කර දැéම නැfනY අfහැර දැéම, නැfනY ඒවා IගරF හදන කඩදාI 
හැeයට ෙයාදා ගැNණ.

 See Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 62, 68; Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 130.26

555



 එවැN දැවැ$ත ජනතාව uරැ9 8e$ 8ටමං කර යැ∞ම. පාලනය Qπමට, 1975 l QÜයාකරැව$ සහ 
hතවාl$ 120,00 . පමණ. Ie, ඔÅ$ ෙබාෙහාමය. මෑතක l බැ‘ Ieන ලද, එA$ බාගය. පමණ. 
ෙසාEදාZව$ P ඛම* රෑT හට සං'ධානාfමක හැQයාව. ෙනා∞ය. ඉවf කරන ලද අයට ඒ අ_ව ගෙY 
පmධාNයා එකඟ ෙව$ෙ$ නY, තම අ&f Nවහ$ ඔÅනට ඕනෑම තැනක (නැfනY ඔÅනට හැQ තැනක) 8hiවා 
ග$නට අවසර ලැ°ණ. කාYෙබ#ජය 'ශාල ෙනාPවQ, දැ` ජනගහන ඝනfවය. ෙනාP අතර සෑම 
නගරවාIෙයöටම පාෙ⁄ ගYබද  වfවන ඥා2ෙය. Ieයහ. ෙබාෙහ# ෙදෙන. ඔÅ$ හා එක9 ව$නට cයහ. 
ඔÅ$ව යÑf 8ටමං කරන ෙනාල\ෙ\ නY එA$ ඔÅ$ෙs b' ගලවා ගැXෙY අව>ථාව වැ` Pහ. සම>තෙය$ 
ගf කළ තfවය එතරY Z[කර ෙනා∞ය. සමහර අව>ථාවල l ගෙY අය ෙY නගරෙය$ ඉවfකර එවන 
ල\දÅ$ට ෙගෟරවය ද.ව$නට ගවෙය. පවා මරා දැã අතර ඔÅ$ෙs නව Nවහ$ ඉb කරග$නට ගෙY අයෙs 
සහාය ලැ°ණ.  ෙපාZෙñ ෙY ෙමාෙහාෙf Iට ෙරgමය කඩා වැ ෙටන ෙත., Iයç සා.†කරැව$ එකා ෙම$ 27

පmකාශ කර Ie$ෙ$ ජනතාව එQෙනකාට උදñ කරගf බව සහ එතරY ශාπ;ක පmච¶ඩfවයක Nයැçෙ$ නැ2 
බවf සහ heහැeෙ0 qXමැරැY Qπම සඳහා cෙ0 නැ2 බවfය.  (ඈත 8eසරබද වාසය කළ Äç 28

ජනවා*cකය. P) ඛම* ෙලාය (Khmer Loeu) සමඟ සබඳතා 'ෙWෂෙය$ම qත∏–ß ෙලසQ$ ෙප_∂.  ඛම* 29

රෑT 'I$ ඔÅ$ෙs àEම ආරYභක කඳÅර 8hiවාග$නා ලද ෙY ඛම* ෙලාය ක¶ඩායම ෙරgමය 'I$ අä 
තරq$ 1977 ද.වා 'ෙWෂ සැලQ, ද.වන ලද ෙකාFඨාශය. ∞ම ය$න 9Ñ$, ෙවනf පැ2වල ෙ> ම, 
ෙපාZෙñ පැව2 ZUපfකම සහ එක අෙයöෙs කට 8πම තව අෙයöෙs öසc$නට ෙ⁄9 වන ෙලI$ පැවåම 
Nසා ගYබද වැIය$ සහ අ&2$ ආ අය අතර ෙනාස$Ä$ තfවය$ 2uණ බව අ8ට Nගමනය කර$නට 
හැQයාව ලැෙ¿. එවැN තfවය$ මහා පරා*ථකාé QÜයාව$ සඳහා ඉඩ පාද$ෙ$ ඉතාමf කලා9රQN.  30

 නගරවාt$ uරැ9 8e$ ගමට ඒම Nසා ගYබද  'තෙ0 දැවැ$ත ෙපරÑය. I\ධ 'ය, 'ෙWෂෙය$ම 
සYපf සහ ප;ෙභ#ජනය අතර සමබරතාවය සYබ$ධෙය$. වයඹ bග පmාෙ\–ය අංක 5 h පැව2 සරැ තැNතලා 
ö›රැ යාය$ වල Ie වැIය$ 170,000 කට අ&2$ පැqෙණන ලද 210,000 . එක9 Pහ.  B\ධය පට$ 31

ගැXමf සමඟ ඛම* රෑT පාලනෙ0 Ieන ලද “70 ගණ$” ෙනාෙහාf “ගYබද වැIය$” (prasheashon shah) යැA 
හැÂ$ෙවන ලද අතර සහ “අ&f ජනතාව” (prasheashon thmei) ෙනාෙහාf “75 ගණ$” නැfනY “අෙUmE 17 
වාt$” යැA හැÂ$ෙවන ලද අය අතර පරතරය. ඇ2 කර$නට කළ හැQ IයEල CPK 'I$ කරන ල\ෙ\ය. 
“ෙ\ශෙUmé N*ධන පං2ය සහ ෙY “ධනවාl අkරාජÉවාl$ෙs ලැQය$” අතර පං2 \ෙñෂය. උfපාදනය 
කර$නටf එය වෑයY කෙôය. ෙWz∂ ෙදකQ$ B9 X2 ප\ධ2ය. හ“$වා ෙදන ලb; එh l ගYබද වැIය$ 
පමණ., එh Ä& බíතරය P අයට පමණ. අAå$ hq Pහ. àE කාලෙ0 l ෙපෟ\ග,ක ඉඩY වල öඩා 
පmමාණයක වගා කර$නට ඔÅනට අවසර ලැuණ අතර N*ෙ\–ත කැ$e$වල l අN. අය ඉb;ෙ0 l අ_භව 
කර$නට I\ධ Pහ. ඔÅ$ෙs ආහාර මඳ ෙලසQ$ වැ` ෙහාඳ බවQ$ B9 P අතර ඉඳhෙටක l ඡ$ද පත∏ෙ0 
ෙ.වල ඡ$ද අෙU.ෂකෙය. පමණ. Ie$ෙ$ නY පමණ. එවැN මැ2වරණයක l ඡ$දය පmකාශයට ද අවසර 
ලැ°ණ. අපාåඩ කÜමය. ඉතා ඉ.ම∂$ සා.ෂාf කර ගැNණ. ක¶ඩායY ෙදක ෙව$ ෙව$ව ගෙY  වf Pවා 
පමණ. ෙනාව ඔÅ$ අතර 'වාහ ෙකෙ> ෙවතf, ã,ක වශෙය$ ඔÅනට එQෙනකා සමඟ කතාබහ Qπමට 
පවා අවසර ෙනා∞ය.  32

 ෙY ජනගහන ක¶ඩායY ෙදක වැ` කE ෙනායා නැවතf ෙබදන ලb. සම>ත සãහකරණෙ0 ෙකාටස. 
හැeයට ගYබද වැIය$ව “ZUපf ගYබද වැIය$,” “ඉඩY hq ගYබද වැIය$,” “ධනවf ගYබද වැIය$” සහ 
hටè ෙවෙළ$ඳ$ යැA ෙබදන ලb. අ&2$ පැq∂ ජනතාව අතර hටè I'E ෙ>වකය$ සහ '\ව9$ අතෙර$ 
Nලධාπ$ ෙනාවන අය සහ අධÉාපනය. ෙනාමැ2 P අයව ඉ.ම∂$ ෙව$කරන ලb. '\ව9$ සහ hටè I'E 
ෙ>වකය$ෙs ඉරණY ෙපාZෙñ ෙ—දXය Pහ: ඔÅ$ව කÜම කÜමෙය$ Ø\ධකරණයට හÄ Pහ, එෙ>ම සෑම 
අ_පmාU2ක Ø\ධකරණයක l ම Íරාව,ෙ0 තවf `ංග. පහ2$ Ie අය හÄෙවq$ අවසානෙ0 l ක¶ඩායY 
ෙදකම සY<*ණෙය$ම අ9රැදහ$ Pහ. 1978 $ පÄව Ø\ධකරණ වලට කා$තාව$ සහ දරැව$ද ඇ9ළf ෙවන 
ලb. 

 Statement by Channo, Phnom Penh Post (hereafter PPP), 7 April 1995, p. 5.27

 See, e.g., Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 59, 97, 221-223.28

 Usha Welaratna, Beyond the Killing Fields: Voices of Nine Cambodian Survivors in America (Stanford: Stanford University Press, 29

1993), p. 78.

 See the general discussion about relations between the peasants and the New People in Kiernan, Pol Pot Regime, pp. 210-215.30

 Ibid., p. 219.31

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 93.32
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 ඒf CPK  නායකය$ට සම>ත ජනගහනය 8eසරබදකරණය කර∞ම පමණ. පmමාණවf ෙනා∞ය. මාස 
QhපයQ$ පමණ. පÄව ‘නව ජනතාවෙs’ ෙබාෙහාම 8;සකට අ&f 8ටමං QπෙY මධÉ>ථාන වලට ය$නැA 
Nෙය#ග කරන ලb. ෙY අව>ථාෙñ l ඔÅ$ෙs ඉරණම ගැන QI හඬ. නැÏමට ඔÅනට අවසර නැ2 Pහ. 
උදාහරණය. වශෙය$ 1975 සැUතැYබ* මාසෙ0 l පමණ. නැෙගනhර සහ c∂ෙකාන පmෙ\ශ ව,$ හාර 
ප$Iය ල.ෂයක ජනතාව. වයඹ bගට cයහ.  එක è\ග ලෙය.ව 9$ හතර වතාව. 8ටමං කර යැ∞ම 33

අසාමානÉය. ෙනා∞ය. එයට අමතරව “වැඩකරන හàදා” පැව2යහ, ඒවා ෙව_ෙව$ Iයç තරැණ අයව සහ 
දරැව$ ෙනාමැ2 ෙදමñ8ය$ව ඔÅ$ට N*ෙ\ûත P ගYමාන ව,$ මාස ගණනාවකට අA$ කර යවන ලb. 
ෙරgමෙ0 අරàණ සතර'ධ Pෙ0ය. පළàවැ$න, ඇ2'ය හැQ යY ෙ\ශපාලන ත*ජනය. නැ2කර දැéම සඳහා 
ගYබද වැIය$ සහ ‘නව ජනතාව’ අතර l*ඝ කාßනව පැව2ය හැQ සබඳතා ෙගාඩනැÏම වැළැ.∞මA.  34

ෙදවැ$න, ඔÅ$ වèරන ල\ෙ\ අ>වැ$න ෙන≈ම සඳහා ඉඩ ෙනාlෙම$, සහ ඔÅ$ෙs බä බාhරාbය සමඟ යෑම 
තවf මනා ෙලI$ වැළැ.∞ෙම$ ෙරgමය 'I$ ‘නව ජනතාව’ “N*ධන පා$2කය$ කර∞ම” සඳහා ෙවෙහෙසන 
ලb.  ෙතවැ$න , ක“කරෙ0 සාෙU.ෂව Nසරැ òqෙ0  වගා Qπෙම$ සහ ගYබද ෙපෙද > ව,$ 8ට>තර P 35

වනා$තර ෙපෙද>වල තැN$ තැන ජනගහනය Ieන ලද පැ2වල වගා Qπෙම$ වැN මහා ප;මාණෙ0 
කෘ†කා*qක වÉාපෘ2 පට$ ගැXම හරහා ජනගහනෙ0 එහා ෙමහා යෑම àçමN$ පාලනය Qπම පවfවාෙගන 
යෑමටf ඛම* රෑT ෙවෙහtමA. හතරවැ$න, ෙරgමය 'I$ QIZ සැකය. නැ2ව “N[ඵල කටවE” හැQ තරY 
පmමාණය. ඉවf කර දැéමට ෙවෙහtමA. සෑම අ_පmාU2ක ඉවf කර දැéෙY වැඩ සටහනQ$ම—පA$ ඇ'ද 
යෑම, කරfත ව,$, නැfනY සමහර 'ට ඔÅ$ෙs ගමනා$ත කරා ය$නට ස2ය. තරY l*ඝ කාලය. වැය 
ෙවන පමණට වැ`ෙය$ 8රැŒ ZY;ය ව,$—දැ` ෙ> අä ෙප#ෂණයQ$ B9 P ජනතාවට ඉතාමf ෙවෙහසකර 
අfදැìම. Pහ. ෛවදÉ පහÄකY සපයන >ථාන උගü ෙලI$ hඟ P Nසා අhq P  'ත සංඛÉාව ඉතාමf 
ඉහළ Pහ. 

 “>ෙñ√ඡාෙව$” මාරැ ∞Y මඳ වශෙය$ ෙවන> කාරණයQ. ‘නව ජනතාව’ ට “ඔÅ$ උප$ ගම ෙවත ආපí 
යෑම” නැfනY තfවය$ පහÄ P, වැ` ෙසෟඛÉ  පහÄකY සහ වැ`ෙය$ ෙහාඳ ආහාර පැව2 සãපාකාරයක 
ෙ>වය Qπම යන ෙදෙක$ එක. ෙත#රා ගැXමට අව>ථාව ෙබාෙහ# 'ට ෙදන ලb. NතÉ ෙලI$ම එ'ට 
වැ`ෙය$ Ie >ෙñ√ඡා ෙ>වකය$ තfවය$ 2uණාටf වැ`ෙය$ නරක තැ$වලට තම$ වැ¡ Ieන බව ෙසායා 
ගfහ. එවැN මාරැ Qπමක '$bතෙය. P 8$ යෙf ෙY ෙපාෙරා$Z ෙබාරැ බව දQ$නට ඉෙගන ගfෙfය: 
ඒìය è\ගල පmවණතාවය$ ව,$ B9 è\ගලය$ ෙත#රා අA$ කරන උපායකට වඩා වැ` යම. එh Pෙ0 
නැහැ…ඒ උÌලට වැiණ ඕනෑම අෙය.ට දැන ග$නට ලැෙබ$ෙ$ ඔíෙs පරණ තාෙE පmවණතා ව,$ ඔí 
ඉවf∞ නැ2 බවf සහ ඒ Nසා තfවය$ තවf නරක P ගමක වැ`ෙය$ දැ` පm2èíŒ වලට සහභා÷ 
ෙව$නට I\ධ 'ය B9 බවfය. >ෙñ√ඡා ෙ>වකය$ හැeයට ඉb;යට ඒම Nසා ජනතාව එh l තම$ව ෙහළා 
දැìම කරෙගන Ieයහ. ෙY ෙනාවරbන 8Ñෙවත ෙයාදා ෙගන අප අතර Ie වැ`ෙය$ අ>ථාÓ è\ගලය$ව, 
එනY තම$ෙs ඉරණම ගැන අäෙව$ම තෘU2මfව Ie අයව ෙසායාෙගන ඉවf කර$නට ඛම* රෑT සමf 
Pහ.”  36

V5ධකරණ සහ සWලඝාතන වල කාලය (1976-1979) 

 සමාජෙ0 ''ධ කාරකය$ ව*÷කරණය QπෙY සහ 9ර$ කර දැéෙY ෙYNයාව ෙහq$ ෙහq$ 
ෙ\ශපාලන Íරාව,ෙ0 àZනටම ළඟා 'ය. ඉහ2$ සඳහ$ කළ ප;b í B$ (Hou Youn) වැN 'ෙයFනාY 
ජා2කය$ෙs සැබෑ සහායකය$ව ඉතාමf àE කාලයක l ම àçමN$ම ඉවf කර දැé 2u∂. 1975 ෙදසැYබ* 
මාසෙ0 l IයEල$ම ෙකාqBN>Fවාl$ ෙනාP “රාජìය ආ¶äෙñ” රාජÉ තා$2∏කය$ව ෙ>වෙය$ අA$ කර 
දමන ලb. ෙද$ෙන. හැෙර$නට අNf IයEල$වම වධhංසාවට පfකර මරණයට පàණවන ලb.  QIZ 37

සාමානÉ ච*යාමය හැඩයQ$ CPK  ෙනාB9 P බැ'$ සහ ''ධ òෙග#ßය කලාප 9ළ ''ධ පmමාණ ව,$ 
>වායfත බව. පැව2 Nසාෙව$ එQෙනකා ගැන සැකය පැව2 වාතාවරණය. Nර$තරෙය$ රජයන ලb. 

 Kiernan, Pol Pot Regime, pp. 97.33

 ජනගහනය හbIෙ0ම බලාfකාරෙය$ ඉවf QπY I\ධ P Nසාෙව$ අසා*ථක ෙවන පලා ය$නට හදන ලද සැලÄY සහ කැර, 34

අව>ථා Qhපය. 8Ñබඳව 8$ යෙf සටහ$ තබA.

 ෙබාෙහ# 'ට ජනතාවට අA2 Pෙ0 හැ$ද. සහ භාජනය. පමණQ. See Charles H. Twining, “The Economy,” in Cambodia 35

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

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 124.36

 According to Julio Jeldres, one of Sihanouk’s advisers, in PPP, 20 September 1996.37
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අෙUmE 17 ෙත. හàදාව එ.සf කර_ ලැuෙñ නැත. තfවය තවf නරක අතට හරවන ල\ෙ\ ආ*Ôකය 
'නාශයට පf ∞මf සහ 1978 l සා*ථක 'ෙයFනාY පm2පmහාර එ$න එ$නම වැ` ∞මf සමÿN. 

 1976 සැUතැYබ* මාසෙ0 l CPK Íරාව,ෙ0 “ෙනාYමර 6” ෙහවf Qෙයා qයා> (Keo Meas) අf අඩංÌවට 
ගැXමf සමඟ ඉතාමf ෙñගවf මFටමQ$ ප.ෂය ඇ9ල2$ 'නාශයට යq$ පව2න බව පැහැb, 'ය. 
QIZ නä ෙහ# පැහැb, ෙච#දනා QIදා ෙනා∞ය, එෙ>ම Iරගත කරන ලද IයEල$වම මර$නට ෙපර YෙE√ඡ 
ෙලI$ ශාπ;ක වධhංසා වලට පàŒවන ලb. '$bතය$ෙs “පාෙප#√චාරණ” පමණQ$ ඔÅ$ට එෙරhව 
ෙගෙනන ලද “ෙච#දනා” ගැන අදහස. ලැෙ¿. ඒf ෙපාE ෙපාF මතවාදෙය$ ෙවන>∞Y ගැන QI'ෙටක පැහැb, 
බව. ෙනා∞ය. 'ෙයFනාY ෙකාqBN>F ප.ෂය සමඟ, (නැfනY, í NY (Hu Nim) ෙලI$ óන ‘හතරෙදනාෙs 
කE,ය’ සමඟ) කÑ$ සබඳතා පැවåම, එෙ>ම Ä'ෙW” Ìණාංගය$ නැfනY >වා¨නfවෙ0 ජවය ගැන 
යා$තq$ ෙහ# සලöŒ දැ.∞ම යනාbය ඇ2 ඕනෑම අෙය. Nසැකෙය$ම මැඬßමට ඉල.කය Pෙ0ය. ෙපාE 
ෙපාF ෙs ෙWz[ඨ බවට ත*ජනය. ෙවන ඕනෑම Ìණාංගය. ම*දනයට ෙ⁄9 Pහ.  නායකfවය අතර 2À 38

nඩෙන#$මාදය, >ටා,$වාදෙ0 නරකතම °යöරැ අපරාධවල 'කට ºත∏ය. ෙම$ Pෙ0ය. Ø\ධකරණය ගැන 
වාදයQ$ පÄව පවfවන ලද ෙකාqBN>F ප.ෂ කාඩ*වරැ අතර P එ. අධÉයන සැIවාරයක l, 
“මධÉ>ථානෙ0” Ie ඉහළම නායකය$ එbන කටB9 Nමා කෙô “පං2 හ9ර$ සමඟ දරැŒ සහ QI ෙලසQ$ 
එකඟ ෙනාෙවන මරණය ද.වා P සටනQ$…'ෙWෂෙය$ම අෙU 'Uල∞ය Nලතල දරන අය අතර,”  ගැන 39

ෙ\ශනයQN. 1978 ƒ, මාසෙ0 l ප.ෂෙ0 මාIක සඟරාව P “'Uල∞ය ෙකා`”  (Tung padevat) ද$වා Ieෙ0 
ෙමෙ>ය:  “Nලතල දරන අය අතර, මධÉ>ථානෙ0, ãල>ථානවල සහ කලාප 9ළ, එෙ>ම ගYමාන වල, අෙU 
හ9ර$ හැම තැනම Ie2.”  ඒ ෙව\l බíතර පmාෙ\–ය ෙEකYවරැ ද සමÿ$ 1975 ඔ.ෙත#බරෙ0 ඉහළම 40

තන9රැ දරන ලද Nලධාπ$ දහ9$ ෙදනාෙග$ ප> ෙදෙනöව මරණයට පfකර 2u∂.  1978 l පද' බාරගf 41

අ&f නායකය$ හf ෙදනාෙග$ ෙදෙදෙනöව 1979 ජනවා; ෙව$නට ෙපර මරණයට පàŒවා 2°ණ. 
Ø\ධකරණය එයටම ඉ$ධන සපයන ල\ෙ\ය; අවශÉ Pෙ0 අf අඩංÌවට ගැXම සහ “CIA ඒජ$තවරෙය.” යැA 
ෙහළා දැìY 9න. පමණQ. ඔÅ$ෙs පmධාX$ෙs If ස9i කර$නට öමන ෙහ# 'bයQ$ හැQ පම∂$ 
පාෙප#√චාරණ ලබා ගැXමට පmWන කරන අය අ2ශෙය$ උන$Z Pහ. ප;කEපXය öම$ත∏ණ බíලව පැව2ණ. 
එෙ>ම අ&f ප\ධ2 Nතරම අ&ෙත$ ෙසායා ගැNණ. 'ෙයFනාY ෙවත ඇ2 අ$ධ \ෙñෂය Nසා යථා*ථය ගැන 
Iයç අවෙබ#ධය$ ජනතාව අතෙර$ නැ2∞ cයහ. “'ෙයFනාY CIA” h සා මාgකෙය. යැA Qයා එක 
ෛවදÉවරෙය.ට ෙච#දනා එEල 'ය; ඔíව සංචාරකෙය. ෙම$ ෙව> වළාෙගන Ie ඇෙම;ක$ ඒජ$තවරෙය. 
'I$ බඳවා ග$නා ලදැA සැකයට පf'ය.  °Y මFටq$ 9ර$ QπY I\ධ Pහ; “CIA සමඟ හÅE ∞ කටB9 42

කරන ලද ෙŸ#◊$” යැA Qයා එක b>2∏.කය 70,000 ක වැIය$ෙග$ 40,000 . මරා දැàණ බව එක 
ඇ>තෙY$9වකට අ_ව දැ.ෙñ.  43

 එනàf සැබෑ දැවැ$ත ජනවා*cක සංහාරය I\ධ Pෙ0 නැෙගනhර කලාපෙ0ය. එb;වාl 'ෙයFනාමය 
පෙසQ$ Ieෙ0ය. කලාපෙ0 හàදා සහ ෙ\ශපාලන පmධාNයා P සාඕ 8Y (Sao Phim) 'I$ ශ.2මf 
ප;>ථාXය බල කඳÅර. ෙගාඩනඟා 2°ණ. 1978 මැA Iට ƒN ද.වා P ෙකe කාßනව පැව2 I'E B\ධය 
9ළ, මධÉම ෙරgමයට එෙරhව ප;<*ණ ෙලI$ bයf P එකම කැර}Eල හටගfෙf එh l පමණQ. ෙටාE 
>ෙල$s (Tuol Sleng) h මධÉම Iරෙගදර 9ළ නැෙගනhර Iට පැqෙණන ලද කාඩ*වරැ 409 . Iර අඩ>Iයට 
දැã පÄව, සහ IයEල අhq ∞ ඇතැA පැහැb, P පÄව, සාඕ 8Y Iයb'නසා ග$නා ල\ෙ\ය. ඔíෙs 
අවමංගලÉයට පැq∂ 'ට ඔíෙs භා*යාව සහ දරැව$ව මරා දමන ලb. ඒ පmෙ\ශෙ0 '� තැN$ තැන 'Iර Ie 
අ'ගf හàදා Qhපය. කැර}Eල. ෙගෙන$නට තැf කළහ, ඒf අන9රැව ඔÅ$ 'ෙයFනාමයට ෙගා>, එh l 
ජා2ක ගැලÅY වÉාපාරය සඳහා ෙනාවැäŒ ෙපරàණ. 8hiවන ලb.  අන9රැව එය හැෙනාA Iට ෙනාY ෙප$ 
ද.වා 'ෙයFනාY Bද හàදාව සමඟ අfවැE බැඳෙගන cයහ. මධÉම අkකාπ$ 'I$ නැෙගනhර පාලනය 
නැවත ලබා ගN\l, ඔÅ$ ඒ පmෙ\ශෙ0  වf P Iයç ජනතාව “ඛම*  Iරැරැ වල Ieන 'ෙයFනාY 
ජා2කය$” යැA ෙEබE කරq$ ඔÅ$ව මරණයට Nයම කළහ. 1978 මැA Iට ෙදසැYබ* ද.වා සට$කාé$ 
සහ තරැණ අයෙග$ පට$ ෙගන, q,යන 1.7 ක ජනගහනයQ$ 100,000 f 250,000 f අතර ජනතාව. 
සãලඝාතනය කරන ලb. සාඕ 8Yෙs ගෙY පÅE IයEලම එනY පÅE 120 . (700 ක 8;ස.) ඝාතනය Pහ.  

 Chandler, Brother Number One, pp. 205-209.38

 Kiernan, Pol Pot Regime, p. 333.39

 Chandler, Tragedy of Cambodian History, p. 298.40

 හැම කලාපය.ම එවැN ෙදපා*තෙY$9 QhපයQ$ B9 Pහ.41

 Chandler, Brother Number One, pp. 207, 209; idem, Tragedy of Cambodian History, p. 295.42

 Kiernan, Pol Pot Regime, p. 418.43
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තවf ගමක පÅE 15 Q$ 7 ෙදෙන. පමණ. b' ගලවා ගfහ, පÅE 12 . àçමN$ම 9ර$ Pහ.  ƒ, 44

මාසෙය$ පÄව b'ගලවාෙගන Ieන ලද අයව ට. රථ, ZY;ය සහ ෙබ#Fi ව,$ ෙවනf කලාප වලට ෙගන 
යන ලද අතර ඔÅ$ව කÜම කÜමෙය$ 9ර$ කර දැqණ. තවf දහ> ගණන. මාරැ කර යැ∞Y අතරමඟ l qය 
cයහ. óනෙය$ 'ෙWෂෙය$ ආනයනය කරන ලද NE පැහැ2 ව>ත∏ හැඳ Ie$නට ඔÅ$ට බලාfමක Pහ; 
ෙපාE ෙපාF පාලනය යටෙf අෙන. IයEල$ම කç හැඳ Ieයහ. කÜමා_ªලව, එතරY ස\ද බ\ද ෙනාමැ2ව, 
අෙන. ගYවැIය$ෙs ඇ> වලට හÄ ෙනාෙවන ෙ> NE හැඳ Ie ජනතාව අ9රැදහ$ ∞ cයහ. වයඹ bග එක 
සãපාකාරය. ෙවත අවසානෙ0 l 'ෙයFනාY ජා2කය$ එ\l, නැෙගනhර වැIය$ 3,000 Q$ ඉ2;ව Ieෙ0 
100 . පම∂.  ෙරgමය කඩා වැ¡මf සමඟ ෙY °යöරැ අපරාධ තවf °යජනක අතට හැ;ණ. තරැණ 8;q 45

සමඟ කා$තාව$, දරැව$ සහ වයසක උද'ය ද සãලඝාතනය කරන ලb. àE කාßන ගYවැIය$ සමඟ ‘නව 
ජනතාව’ ද මරා දමන ලb. ක*තවÉය උÄලා ගත ෙනාහැQ තරq$ 'ශාල P බැ'$ ඛම* රෑT 'I$ සාමානÉ 
ජනගහනය, සමහර “75 ගණ$ අයව” පවා ඔÅනට සãලඝාතන කර$නට සහාය lම 8∂ස බලාfමක බලෙය$ 
ෙයාදවා ගfහ. 'Uලවයට පාලනෙය$ c,◊ සෑම Iයç කාYෙබ#ජ වැIෙය.වම cල ග$නට මාන බලq$ 
Ieෙ0ය. 

 ඛම* රෑT 'I$ N*මාණය කරන ලද ෙ—දXය තfවෙ0 ප;මාණය ගැන සා.† දැ.ෙව$ෙ$ රෙට$ පලා 
cය සංඛÉාෙවN. 1975 අෙUmE h පැq∂ අය අfහැර දැã 'ට, 1976 ෙනාවැYබ* මාසය ෙව\l තාAල$තය බලා 
පලා cය සරණගාතය$ සංඛÉාව 23,000 කට වැ` Pහ.  1977 ඔ.ෙත#බ* මාසය ෙව\l 'ෙයFනාමෙ0 කාYෙබ#ජ 46

වැIය$ 60,000 කට වැ` සංඛÉාව. Ieයහ.  ෙY Iයç සරණගා තය$ පලා  ය\l භයානක අන9රැදායක 47

තfවය$ට àíණ Z$හ: අEලා ගැXම ය_ NWºත මරණයA, එෙ>ම ස9රැ වනා$තරෙ0 bන ගණ$ නැfනY 
ස2 ගණ$ සැ;සර$නට I\ධ ∞ම පලා යෑමට ඇ9ලf PවQ.  පලා ය$නට පට$ ග$නට ෙපර පවා ජනතාව 48

Ieෙ0 Nර$තර 'ඩාපf බවQN. එNසා එවැN අ$තරාදායක තfවය$ ෙබාෙහ# අයව අෛධ*යමf කළහ. 
වෑයY කළ අය අත;$ සා*ථක Pෙ0 ඉතා öඩා ෙකාටස. පම∂. 8$ යෙfෙs ක¶ඩායම ඔÅ$ෙs ගැල∞ යාම 
ඉතාමf �.ෂම ෙලI$ සැලÄY කළ නàf 8ටf P àE ෙදාෙළා> ෙදනාෙග$ b' ගලවා ගfෙf හතර ෙදෙන. 
පම∂. 

 මාස '>ස. පමණ මාAYබඩ 'e$ 'ට හටගf සට$ ව,$ අන9රැව 1979 ජනවා; මාසෙ0 l 
'ෙයFනාමය 'I$ කාYෙබ#ජය ආකÜමණය කරන ලb. කාYෙබ#ජ වැIය$ මහf බíතරය ඔÅ$ෙs පැqÒම 
සැලöෙñ ඉමහf Nදහ> කර ගැXම. හැeයටA, එපමණ. ෙනාව අදf එය එෙ>ම Ihකර_ ලබA. එවක 
සාමානÉය. P එක I\kය. ෙමෙ>ය, සැYලÅF (Samlaut) h ගYවැIය$ (1976 කැර}EෙE ∞රය$) 'I$ 
ඔÅ$ෙs ඛම* රෑT වධකය$ව සãලඝාතනය කරන ලb.  අවසාන qNf9ෙñ l ඛම* රෑT 'I$ ද °යöරැ 49

අපරාධ ගණනාව. කරන ල\ෙ\ය; iඔE >ෙල$s (Tuol Sleng) ඇ9ç IරෙගවE Qhපයක l Nදහ> කර 
ග$නට පැq∂ අයට Nදහ> කරග$නට QIෙව. Ieෙ0 නැත.  ඊට පÄ එන මාස Qhපෙ0 l කාYෙබ#ජ 50

වැIය$ ඔÅ$ව Nදහ> කරගfතÅ$ෙs àළාෙව$ qZණ ද, එෙ>ම හැෙනාA ෙරgමෙ0 අ‰පmායය$ QI 
ෙලසQ$ මා¢”ය ෙනාÅන ද, එක ã,ක ප;I\kය. ඉ2;ව පවå: එ$න එ$නම වැ` වැ`ෙය$ qXමරැ P 
ඛම* රෑT, 'ෙWෂෙය$ම 1978 l, ෙY 'ෙයFනාමය 'I$ කළ හbI ආකÜමණය Nසා ගණනය කළ ෙනාහැQ 
 'ත සංඛÉාව. ගලවා ගැNණ. එතැ$ පට$ රට කÜමා_ªලව යÑf  'තය පවfවාග$නට වෑයY කරq$ 
පව2A; රටවැIය$ ෙසෙම$ තම$ෙs අAå$ යÑ ලබා ගN2, ඔÅ$ෙs ෙබ#ග වගා කර ගN2, ඔÅ$ෙs 
අධÉාපනය සහ ආගම හදාරන වෑයY වල ෙයෙද2, එෙ>ම ඔÅ$ෙs රට ෙසÄ ෙල#කය හා අ_ගත කරග$නට 
කටB9 කර2. 

 Ben Kiernan, “Wild Chickens, Farm Chickens, and Cormorants: Kampuchea’s Eastern Zone under Pol Pot,” in Chandler and 44

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

 Chandler, Tragedy of Cambodian History, pp. 296-297; Kiernan, Pol Pot Regime, pp. 392-411.45

 Kiernan, Pol Pot Regime, p. 144.46

 සට$ පට$ ෙගන 2ෙබන ලද පÄවf කාYෙබ#ජය ෙවත යY ජන සංඛÉාව. යවන ලදැA ය$න ගැන, සමහර 'ට ගවය$ සඳහා 47

íවමාරැ කරග$නට, වා*තා Qhපය. එකඟ ෙව2 (see esp. Chandler, Tragedy of Cambodian History, p. 276) ෙY ජනතාව 
NWºතෙය$ම අfවන මරණ සඳහා ආපÄ එවන ල\දා 'ය හැQA.

 See, e.g., Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 368-413.48

 Y. Phandara, Retour à Phnom Penh: Le Cambodge du génocide à la colonisation (Paris: A. M. Métailié, 1982), p. 228.49

 Quoted in Henri Locard, Le gulag Khmer rouge (University of Lyon II, Department of Languages, 1995), p. 17, reprinted in 50

Communisme, nos. 47-48 (1996), 127-161.
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°යöරැ තfවය$ ය$න සෑම 'ෙටකම සංඛÉාව$ සYබ$ධෙය$ Pව. ෙනාෙñ. ඉහත ඇ2 '>තරය 
කY<óයා_ ෙකාqBN>F ප.ෂෙ0 සැබෑ >වභාවය ගැන ෙහාඳ අදහස. ලබාෙදA. ඒf අෙU අවෙබ#ධය සඳහා 
සංඛÉාව$ සහාය. සපයA. ජනගහනෙ0 QIZ ෙකාFඨාශය. ගැලÅෙ$ නැfනY, වැ`ෙය$ම Z. 'Âන ල\ෙ\ 
öමන ෙකාFඨාශය ද, සහ කවදාද? Iයවෙ> අෙනöf ෙ—දවාචක සමඟ සහ එෙරFම 'ශාල ඉ2හාසය ෙගන 
බල\l කාYෙබ#ජෙ0 ෙ—දවාචකය ෙකෙ> සැසෙඳනවා ද? එක කÜමෙñදය. QI ෙ>fම පmමාණවf නැ2 Nසා, 
කÜමෙñද qශzණයQ$ (පmජා'දÉාෙñදය, පmමාණාfමක මAෙකÜා අධÉයන, ඇI$ Zi සා.†කරැව$ෙs වා*තා), 
9Ñ$ අඟෙල$ අඟල අ8ට සතÉය කරා ඉb;යට ය$නට හැQයාව සපයA. 

]^යන ෙදක` ]ය යෑම? 

 NතÉෙය$ම අ8 ආරYභ කළ Bfෙf සා*ව දfතයQN; ඒf ෙමh l පmකාශ අතර දැවැ$ත 'ෂමතාවය. 
අ8ට හàෙñ. ෙY ප;I\kය පම∂$ එය I\¨$ වල ප;මාණය ගැන ඉÿය. කරන බව සැලQය හැQA: 
සãලඝාතනය ෙකාරතY 'ශාල ෙවනවාද ය$න අ_ව ඒ හා එකඟ∞මf, එය NWºත සංඛÉා වලට දැéමf, 
Z[කර ෙවA. IයEල$ෙsම අවශÉතාවය ∞ ඇfෙf දfත එක පැfතකට ෙහ# තවf පැfතකට අb$නටA—
ඛම* රෑT 'I$ ඔÅ$ෙs වගìම පm2.ෙ[ප Qπමf, 'ෙයFනාමය සහ ඔÅ$ෙs qත∏ පා.†කය$ ඔÅ$ෙs 
මැbහf∞ම B.2 සහගත Qπමටfය. 1979 ෙදසැYබ* මාසෙ0 l CPK h නායකයා හැeයට èවfපතකට ඔí 
Z$ අවසාන සYàඛ සාක√ඡාෙñ l ෙපාE ෙපාF Qයා Ieෙ0 “ජනතාවට සමෘ\kය ෙගන ඒම සඳහා P අෙU 
පm2පf2ය ෙයාදා ගැXෙY පm2ඵලය. වශෙය$ qය cෙ0 ෙද9$ දහසක කාYෙබ#ජ වැIය$ පම∂.”  1987 l 51

Nල ප2∏කාවQ$ ÛB සYප$ (Khieu Samphan) ඊට වඩා NWºත Pෙ0ය: “වැර\ද. Nසා” 3,000 . qය cයහ, 
“'ෙයFනාY ඒජ$තවරැ$” 'I$ 11,000 . මරා දැà∂, “රට ඇ9ලට ;ංගා ගf 'ෙයFනාY ඒජ$තවරැ$” අ2$ 
30,000 ක ජනතාව. මරා දැà∂. 1978 සහ 1980 l ආකÜමණය කළ 'ෙයFනාY ජා2කය$ 'I$ දළ වශෙය$ 
q,යන 1.5 ක කාYෙබ#ජ වැIය$ මරා දැã බව ඒ වා*තාව එක9 කරA. ෙY අවස$ දfතය ඉමහf 
අ2ශෙය#.2ය. වන අතර ඒ හා ආස$න සංඛÉාව. ෙබාෙහ# 'ට ඛම* රෑT h QÜයා කලාපෙ0 පm2ඵලය. 
හැeයට 1975 $ පÄව qය cයා ය$න අකමැfෙත$ම 8Ñග$නා ලද බව. එA$ සැලQය හැQA.  I'E 52

B\ධය කාලෙ0 l අෙUmE 17 ට කÑ$ qය cය සංඛÉාව ගැන ඇ2 පmකාශ ඊටf වඩා N$bත දfත ෙවන> QπY 
ව,$ B9A. 1975 ƒN මාසෙ0 l ෙපාE ෙපාF 'I$ මහf ෙලI$ 'ශාල කරන ලද 600,000 . යන දfතය 
ද.වන ල\ෙ\ය; 1978 ෙව\l ඔí “q,යන 1.4 කට වැ` සංඛÉාව.”  ගැන Qයන ලb. ඛම* රෑT ෙs '$bතය$ 53

සYබ$ධෙය$ ජනාkප2 ෙලා$ ෙනාE (Lon Nol) ද.ව$ෙ$ q,යන 2.5 Q; 1979 l බලයට පfෙවන, 
කැY<ºයාෙñ ජනතාවෙs 'Uල∞ය ප.ෂෙ0 hටè මහ ෙEකY වන ෙප$ ෙසාව$ (Pen Sovan) ද.ව$ෙ$ එම 
ප.ෂය 'I$ සහ 'ෙයFනාමෙ0 ෙපmාපගැ$ඩා ෙව_ෙව$ භා'තා කරන දfතය ෙවන q,යන 3.1 Q. 

 පළà අධÉයන ෙදක වැදගf යැA සැලQය හැQ Åවf—q,යන 1.5 . qය cයා යැA ගණනය කරන ෙබ$ 
Qය*න$ (Ben Kiernan), සහ එයට බාගය. අäෙව$ දfතය. කරා එන මAකE 'ක; (Michael Vickery)  54

සලක\l—ඒවාෙ0 ද අ'NWºතා ඇතැA 8Ñෙගන ඇත. Qය*න$ෙs දfත භා'තා කරq$ >¡ව$ ෙහඩ* 
(Stephen Heder) තහÅරැ කර$ෙ$ qය cයÅ$ ගYබද වැIය$ සහ ‘නව ජනතාව’ අතර හ; බාගය. ෙලI$ 
ෙබl  2uණා (එය 8ÑගැXමට අපහÄ පmකාශයQ) සහ එෙ>ම සාගතෙ0 '$bතය$ සහ ඝාතනය කරන ලද 
'$bතය$ අතර ද හ; බාගය. ෙලI$ ෙබl 2uණ බවA.  .ෙ[ත∏ෙ0 8ÑගැXමට පාත∏ P 'ෙWෂඥෙය. වන, 55

තම$ 'I$ QIZ 'WෙEෂණාfමක අගැBම. ෙනාකරන ලද ෙø'ø චැ$ඩල* (David Chandler) 800,00 . Iට 

 Quoted in Chandler, Brother Number One, p. 265.51

 Ibid., p. 322.52

 Quoted in Locard, Le goulag Khmer rouge, pp. 8-9.53

 Kiernan, Pol Pot Regime; Vickery, Cambodia, 1975-1982. ජනගහනෙ0 àE පmමාණය ගැන 'ක; ඉතාමf අäෙව$ ඇ>තෙY$9 54

ද.වන ල\ෙ\ය. Qය*න$ ද.වන දfතය ජනගහනෙ0 ''ධ .ෙ[ත∏ ගණනාව. 8Ñබඳ .ÙŸ අධÉයනය$ ව,$ එළෙඹන ල\දA: 
සරණගාත පÅE අතර Iයයට 25 ක  'ත අhqය.; ගYමාන 9නක Iයයට 35 ., Iයයට 41 . සහ Iයයට 53 . බැc$  'ත 
අhq ∞Y; ෙනාY ෙප$ h එක පැfතක (öසc$න Nසා නැfනY ෙලඩ ෙර#ග Nසා qය cෙ0 Iයයට 25 . පමණ. Åවf) Iයයට 53 
ක  'ත අhqය. දQ$නට 2±ම; නැෙගනhර කලාපෙ0 වාt$ 350 Q$ B9 ක¶ඩායමකට Iයçම අය පාෙ⁄ ඝාතනය Qπෙම$, 
Iයයට 36 ක  'ත අhqය ද.වA.

 Kiernan, Pol Pot Regime, pp. 456-460; Stephen R. Heder, Kampuchean Occupation and Resistance (Bangkok: Institute of Asian 55

Studies, 1980).
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q,යන 1 . ද.වා සංඛÉාව. අවම වශෙය$ qය යන ලදැA ඇ>තෙY$9 කරA.  සම>ත ජන ක¶ඩායY වල 56

ඌනතාවය (පැව2 තfවෙ0 පm2ඵලය. වශෙය$ උUපf2 මFටY පහළ වැ¡මf සැලQEලට ෙගන) 1970-1975 
වසර වල l Bද මරණ අද ඇ9ලfව, 1979 l ඉ2;ෙවන q,යන 5.2 ක ජනගහනය අ_ව, 1970-1979 අÅරැZ වල 
l qය cය සංඛÉාව q,යන 3.8 . යැA දළ දfත මත පදනY කරෙගන ඇ>තෙY$9 කරන CIA අධÉයනය. 
ද.වA.  1970  l සහ 1983 l වගා කරන ලද ö›රැ ෙකාතරYදැA සංස$දනාfමක 'WෙEෂණය. මත පදනYව 57

'$bතය$ q,යන 1.2 . Pවා යැA තවf අධÉයනය. ද.වA.  පmජා'දÉාෙñl තා.ෂණය$ භා'තා කරq$ අ&f මාb,ෙ0 මෑත කාßන අධÉයනයQ$ මෙර. >,'$>Q 58

(Marek Sliwinski) ජනගහනෙය$ Iයයට 26 . නැfනY q,යන 2 කට eක. වැ` සංඛÉාව. qය cය බව 
QයA, එයට >වභා'ක ෙ⁄9 Nසා අfP මරණ අA2 නැ2 අතර, ඔí එය Iයයට 7 . පමණ යැA ඇ>තෙY$9 
කරA (1960 ගණ$ Iට 1993 ද.වා QIZ ජන සංගණන ෙනාපැවfෙවන ලද Nසා ෙY ගැන ඇ2 'Wවාසය අä 
∞ යA). වයස සහ >å∏ èරැෂ බව අ_ව 1975-1979 දfත ෙව$කර ද.ව$නට වෑයY කරන එකම අධÉයනය 
>,ñN>Q ඉb;පf කර$න පම∂. 8;q Iයයට 33.9 . සහ ගැහැŒ Iයයට 15.7 . qය cයා යැA ඔí 
Nගමනය කරA. ඒ පmමාණෙ0 ෙලාö ෙවනස, වැ`ෙය$ මරණ I\ධ Pෙ0 ඝාතන Nසාය ය$නට සා.† දරA. 
මරණ අ_පා2කය Iයç වය> වලට °යöරැ Pෙ0ය, ඒf 'ෙWෂෙය$ම ඉහළ මFටq$ දQ$නට ලැෙබ$ෙ$ 
තරැණය$ අතරA (වයස '>සf සහ 2හf අතර වයෙ> 8;q Iයයට 34 ., වයස 2හf හතÑහf අතර 
වයෙ> 8;q Iයයට 40 ., සහ වයස අÅරැZ හැටට වැ` >å∏ සහ èරැෂ යන ෙදෙගාEල$ම Iයයට 54 .). 
èරාතන ෙරgමය$ යටෙf හටගf මහා සාගත සහ වසංගත කාලය$ h l ෙම$ම, උපf මFටම °ංZව 
ආස$නයට පහතට වැ¡ 2u∂: 1970 l එය Iයයට 3 . 'ය; 1978 l එය Iයයට 1.1 . 'ය. 1945 වසෙ* Iට 
ෙල#කෙ0 ෙවනf QIZ රට. ඒ තරY nඩාවට පf∞ නැත. 1990 ෙව\l සම>ත ජනගහනය 1970 ගණ$ මFටY 
වලට ආපÄ ෙගා> ෙනා2°ණ. සෑම 8;qෙයöටම කා$තාව$ 1.3 . බැc$ I¡ෙම$ ජනගහණය තවමf 
සමබර තfවයට පැqණ නැත. 1989 l වැ`he කා$තාව$ අතර Iයයට 38 . වැ$ද›ව$ Pහ, ඒf වැ`he 
8;q අතර Iයයට 10 . පමණ. වැ$ද›ව$ ෙව2.  වැ`he ජනගහනෙය$ Iයයට 64 කට ආස$න 59

සංඛÉාව. කා$තාව$ ෙව2, Iයයට 35 . කා$තා ගෘහ ã,කාව$ Ie2; ෙY සමා_පා2කය$ එ.සf 
ජනපදෙ0 Ieන කාYෙබ#ජ සරණගාතය$ අතර ද එෙ>ම දQ$නට ලැෙ¿.  60

 ෙකාතරY ö;රැ Åවද, ඛම* රෑT h පmච¶ඩfවය ය_ ඇෙම;ක$ ෙබ#Yබ ෙහ≈ම යන ã,ක පාපෙය$ 
'යරැ වැiŒ ජා2යක එකම පm2චාරය යැA Nතර ඇෙහන ත*කය කiගා දම$නට ෙමම මරණය Nසා අhq P 
මFටY—අäම වශෙය$ හෙත$ එක. පම∂$, ඒf එය පෙහ$ ෙහ# හතෙර$ එක. ∞ම ෙබාෙහ# Zරට I\ධ P 
බව. ෙපෙ$—පmමාණවf ෙව2.  ෙY Iයවෙ> ෙබ#Yබ පm හාර Nසා ෙබෙහ'$ Z. 'Âන ලද තවf ෙබාෙහ# 61

ජනතාව.—°ıතානÉ, ජ*ම$, ජප$, සහ 'ෙයFනාY ඇ9ç—ඒf එh පm2ඵලය. ෙලI$ ජනගහනය 9ළ 
අ$තවාl bZßම. ෙර#පණය Pෙ0 නැත; සැබැ'$ම ෙබාෙහ# 'ට I\ධ Pෙ0 එh අNf පැfතA. B\ධෙය$ 
ෙගෙනන ලද වÉසනය ෙකාතරY නරක Åවf, අෙය. 'ෙයFනාY මාAY ගැiY සහ අ$2ම අÅරැ\ද සැලìෙම$ 
අA$ කළ ද, ඒවා කැY<ºයා_ ෙකාqBN>F ප.ෂය 'I$ සාම කාලෙ0 l සා.ෂාf කරන ල\ද හා සමාන කළ 
ෙනාහැQ PවQ. දfත අä කර$නට QIZ උවමනාව. ෙනාමැ2 P ෙපාE ෙපාF 'I$ම Qයා Ieෙ0 I'E 
B\ධෙය$  'ත 600,000 . අhq P බවA. ෙY දfත åරණය කරන ල\ෙ\ ෙකෙ>දැA Qයා ඔí QI 'ෙටක 
පැහැb, ෙනාකළ නàf, එය ෙබාෙහ# 'ට අෙනöf 'ෙWෂඥය$ 'I$ 'මtෙY Nයැෙළන ල\දQ. චැ$ඩල* 
'I$ ,hE ෙලI$ සඳහ$ කර$ෙ$ “'$bතය$ q,යන බාගය.” ගැනA, ඔí ඇෙම;ක$ ෙබ#Yබ Nසා 
'$bතය$ 30,000 Iට 250,000 . අතර Ieයා යැA පmකාශ කරA.  >,'$>Q ද.වන '$bතය$ 240,000 ක 62

සංඛÉාව යY 'bයQ$ 8Ñගත හැQ දfතය. වන අතර එයට 70,000 ක 'ෙයFනාY I'E වැIය$ එක9 කළ 
B9A, එA$ බíතරය. 1970 l ජනවා*cක සංහාර Nසා qය cයහ. ඔíෙs ගණනය අ_ව 40,000 . ෙබ#Yබ 
Nසා qය cය අතර, එA$ කාල. හàදාමය ෙ>වකය$ Pහ. ෙබ#Yබ ව,$ වැ`ෙය$ම හාN I\ධ P පළාf 
සාෙU.ෂව අä ජනගහනයQ$ P පළාf ද ෙව$ෙ$ යැA ඔí සඳහ$ කරA. එෙ>ම 1970 l ෙබාෙහ# 'ට එh 
q,යනයකට වඩා වැIය$ වාසය ෙනාකරන ලද බවf, ඔÅ$ෙග$ බíතරය. නගර වලට පලා cය බවf ඔí 
ද.වA. එයට පටහැNව, B\ධය පැව2 වකවාŒෙñ l ඛම* රෑT 'I$ පවfවාෙගන යන ලද ඝාතන 75,000 ක 

 Chandler, Brother Number One, p. 261.56

 Craig Etcheson, The Rise and Demise of Democratic Kampuchea (Boulder: Westview, 1984), p. 148.57

 Leo Mong Hai, president of the Khmer Institute for Democracy, interview with the author, December 1996.58

 Sliwinski, Le génocide, pp. 49-67.59

 Welaratna, Beyond the Killing Fields, pp. xix and 2.60

 An idea that underlies the otherwise informative and important study by William Shawcross, Sideshow: Nixon, Kissinger, and the 61

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

 Chandler, Brother Number One, pp. 13 and 163.62
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ජනගහනය 9ළ එßF සහ උගf අය 'නාශය සහ b;බල Iඳ දමන ලදැA ගැන QIZ සැකය. නැත. ඒ 
අව>ථාෙñ l ම, හැෙනාA h කÜෙම#පායය ෙත#රා ගැXY වලට සහ Iහ¢.ෙs වගìY රhත åරණ වලට >»2 
ව$නට ඛම* රෑT ෙs බලය අ2ශෙය$ වැ` කරන ලb. ඒ අ_ව 1970 öම$ත∏ණය 8iපස Ieන ජනතාව මහf 
ෙ> වගQය B9A. ඒf ඒ QIව. 1975 $ පÄව CPK 'I$ වගìම දැ;ය B9 QÜයා වලට බලපාන ෙනාලb; ඒ 
අÅරැZ වල පැව2 පmච¶ඩfවෙ0 QIZ ඕපපා2ක බව. ෙනා∞ය. 

 වගìෙම$ B9ව කරන ලද පmමාණාfමක අධÉයනය$ ද ''ධ ආකාර ව,$ කළ සãල ඝාතනෙ0 
'$bතය$ සංඛÉාව 8Ñබඳ යY ඇ>තෙY$9 සපය2. නගරෙ0 '� ජනතාව බලාfකාරෙය$ ගYබද පbංº 
කර∞ම Nසා (අතරමඟ l, වැඩ Nසා 'ඩාවට පfව යනාl ඇ9çව) qය යන 400,000 කට ෙනාවැ` සංඛÉාව., 
සමහර 'ට එය ඊට වඩා අä සංඛÉාව. 'ය හැQA. මරණයට පàණ∞Y ගණනය Qπමට අ2ශෙය$ Z[කර 
ව$නA; එh සාමානÉය 500,000 . අතර එහා ෙමහා ෙවq$ පව2$නQ. අNöf කරැŒ ව,$ ගණනය 
කරq$ ෙහ$; ෙලාකාø (Henri Locard) ගණනය කර$ෙ$ IරෙගවE 9ළ l qය cය සංඛÉා ව 400,000 f 
600,000 f අතර P බවA. එම දfතයට heතැන l මරණයට පf කරන ලද අව>ථා ඇ9ලf ෙනාෙñ, ඒවා 
ඉතාමf ෙබෙහ'$ I\ධ Pහ.  >,'$>Q එම මරණයට පàŒවන àç සංඛÉාව q,යන 1 . යැA N*ණය 64

කරA. öසc$න සහ ෙලඩ ෙර#ග Nසැකෙය$ම 'ශාල 8;ස. මරැàවට පf කර$නට ෙ⁄9 Pහ, ඒවා Nසා 
අäම වශෙය$ මරණ 700,000 . I\ධ Pවා යැA සැලෙ..  ගYබදකරණෙ0 ඍÁ පm2ඵලය. හැeයට අhq P 65

 'ත ඇ9çව, ඒ ස$ද*භෙය$ 900,000 . >,'$>Q සඳහ$ කරA.   66

ඉල`ක සහ සැකකරැවR 

 රට èරා පැව2 තfවය$ මහf ෙලI$ ෙවන> ∞ම ෙ⁄9ෙව$ ප;>ථාXය අධÉයන ව,$ àç දfතය. 
කරා ය$නට වෑයY Qπම Z[කර PවQ. පmකාශනය ෙවන ෙබාෙහ# ඇI$ Zi සා.† ගYබද වැIය$ ෙව2$ 
ෙනාව “නව ජනතාව” ෙව2$ ලැෙබන ලදැA Qයා අෙය. සැලQEලට ගfතා Åවද, ”70 ගණ$” අයවç$ “75 
ගණ$” අයවç$ට වඩා සෑෙහන තරමකට  අäෙව$ Z. 'Âන ලදහ. නගර ව,$ පැq∂ ජනතාව අතර මරණ 
අ_පාතය ඉතාමf ඉහළ Pෙ0ය; පÅෙE එක සාමාgකෙය. ෙහ# සාමාgකය$ Qhප ෙදෙන. අhq ෙනාP 
පÅල. අද ෙසායා ගැXමට ෙනාහැQ තරYය. උ9රැ කලාපයක 8he ගමක පbංº කරවන ලද පÅE 200 Q$ 
1979 ජනවා; ෙත. b' ගලවා ෙගන Ieෙ0 50 . පම∂, එA$ එක පÅලකට පමණ. ඔÅ$ෙs tයා සහ 
ආ√ó “පමණ.” අhqව Ieයහ.  සමහර ව*÷කරණවල අයට දැ` ෙ> බලපෑY I\ධ Pහ. ෙලා$ ෙනාE (Lon 67

Nol) ප;පාලනෙ0 hටè Nලධාπ$ සහ ඉහළ තන9රැ දරන ලද ෙසාEදාZව$ වධhංසා වලට පf P ආකාරය අ8 
දැනටමf දැක ඇත; එA$ පÄව 8Ñෙව,$ එන Ø\ධකරණ වලට Íරාව,ෙ0 පහළ මFටY වල Ie අය ද හÄ 
Pහ.  ඔÅ$ ෙව_වට ෙවන අය පf කර$නට QIෙ>f ෙනා හැQ යැA සැලෙකන ලද Nසා ZY;ය ෙ>වා 68

ෙ>වකය$ පමණ. බලපෑY වලට ල. Pෙ0 නැත. ZY;ය >ථාන පmධාX$ අතර Ie පmඥාව$තය$ තම$ දරන 
ලද තන9රට වඩා පහළ තන9ර. දරනවා යැA පmකාශ කර Ieයහ.  සමාජෙ0 වැදගf òqකාව. දරන ලද 69

මහŒ$ පමණට වැ` තරඟකාπfවය. Nෙය#ජනය කරන හැeයට සලකන ලද අතර IÅරැ අfහැර ෙනාදැã 
අයව කÜමා_ªලව 9ර$ කර දමන ලb. 1979 l ක$ඩාE (Kandal) පmා$තෙ0 ගම. ෙවත ඉවfකර දමන ලද 
මහŒ$ 28 ෙදෙනöෙs ක¶ඩායෙම$ b'ගලවා ග$නට සමf Pෙ0 1 අෙය. පම∂.  bවAන èරා මහŒ$ෙs 70

සංඛÉාව දළ වශෙය$ 60,000 Iට 1,000 ද.වා අä∞ යන ලb.  මාධÉෙñl ඡායාරෑප ûEn$ IයEල$ම පාෙ⁄ 71

 Sliwinski, Le génocide, pp. 42-48.63

 Locard, Le goulag Khmer rouge, p. 10.64

 Etcheson, Rise and Demise, p. 148.65
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 Munthit, PPP, 7 April 1995, p. 6.67
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අ9රැදහ$ව cයහ.  “'\ව9$ෙs” ඉරණම ''ධාකාර Pහ:  සමහර අව>ථාවල l ඔÅ$ව වධhංසාවට 72 73

පfPෙ0 ඔÅ$ ඔÅ$ P NසාෙවN; ඒf, ෙබාෙහ# 'ට, ඕනෑම .ෙ[ත∏ය. ගැන 'ෙWෂඥතාවය. ඇතැA මවා 
පෑම ෙහළා දැ.ෙකාf සහ ෙපාf සහ ඇ> ක¶ණා` වැN ෙ\වE අfහැර දැàෙවාf එ'ට ඔÅනට b'ගලවා 
ග$නට ඉඩ ලැ°ණ. 

 ගYබද වැIය$ට ඊට වඩා තරම. ෙහාÂ$ සලකන ලb. 'ෙWෂෙය$ම ආහාර සැපBY සYබ$ධෙය$. යY 
tමා ඇ2ව ඔÅ$ට පළ9රැ, tN සහ ම> `ංග. ub$නට හැQයාව 2°ණ. ඔÅ$ෙs සලාක අNf අයට වඩා 
'ශාල Pහ. Iයç රටවැIය$ 'I$ සාගතෙ0 සංෙ.තය. ෙලI$ සලක$නට පට$ ගf, IයEල$ 'I$ ubන 
ලද, ව9ර සහ හාE පමණQ$ B9 බf ÄU හැෙර$නට ගYබද වැIය$ට ඇට ව,$ B9 බf ක$නට ද 
හැQයාව 2°ණ. අර8;මැ>ෙම$ B9 යැA මවා පාන ල\දා Åවf, හැම 'ටම à,$ම කෑම අ_භව කෙô ඛම* 
ෙසාEදාZව$ 'IN. “70 ගණ$” අයවç$ට සමහර 'ට පාමI ෙව2$ උපෙද> ග$නට සහ óනෙය$ එන සැබෑ 
ඖෂධ ලබාගත හැQයාව 2°ණ. ඒf ෙමවැN වාI සාෙU.ෂ P ඒවා පමණQ. ගYබද වැIය$ව 8ටමං 
ෙනාකරන ලද Åවf ඔÅනට තම$ෙs Nවහෙන$ සහ ගෙම$ ඉතා ඈතක පැව2 වැඩ Qπමට I\ධ Pහ. එෙ>ම 
ඔÅ$ ඉතාමf l*ඝ P දවෙ> පැය ගණන. වැඩ කළහ. ෙනාY ෙප$ h හàදා කඳÅරැ වැN වාතාවරණයක 
 වf P öඩා වැඩකරන පං2ය පවා ඉතාමf දරද‡ 'නයට භාජනය කරන ලදහ. 1975 ට කÑ$ ෙනාY ෙප$ h 
Ieන ලද ෙ>වකය$ ෙව_වට වැ`ෙය$ 'Wවාසය තබාගත හැQ යැA සැලෙකන ලද ZUපf ගYබද වැIය$ව 
ෙ>වයට පfකරන ලb.  74

 1978 l ගYබද වැIය$ සහ ‘නව ජනතාව’ අතර පැව2 බාධක ãෙල#fපාටනය කරන සමහර සලöŒ 
දQ$නට ලැ°ණ. ඒ කාලය ෙව\l ප;>ථාXය අkකා;ෙ0 පහළ ෙWzÒවල තන9රැ වලට ‘නව ජනතාව’ පfව 
Ieයහ. අ&f ෙරgමෙ0 උ\යාචනයට එවැN ජනතාව හැඩ ගැt ඇතැA ය$න ෙමh l ද.වත හැQ ධනාfමක 
අ*ථ කථනයA. 1941 l ජ*මා_ව$ට එෙරhව ෙස#'යF ජනගහනය එ.සf කරවන ලද >ටා,$ෙs වෑයම හා 
සමාන ෙලI$, 'ෙයFනාමය සමඟ හට ගNq$ 2uŒ ගැiම හàෙñ ෙමය ද ජනගහනය එ.සf කර∞මට 
ග$නා ලද වෑයම. ය$න ඊට වඩා ªට අ*ථ කථනය. ෙවA. එෙ> නැfනY, ෙපාZෙñ Ø\ධකරණ ෙකාතරY 
පරෙතරQ$ I\ධ PවාදැA සලක\l, රාජÉ යා$ත∏ණය 9ළ ෙකාතරY Zරකට hඩැ> ඇ2 ∞ 2±ම Nසා සරලවම 
ෙවනf ෙත#රාගැXම. ෙනාමැ2 Pවා යැA ද 'ය හැQA. ෙ⁄9ව öම. Åවf, ෙරgමෙ0 අවසාන වසර 9ළ l 
ෙපාZෙñ ම*දනය$ ඉහළ  යෑම පහළට බැස එක මFටමQ$ පැවෙතන ෙලසට ෙපX cෙ0ය; “70 ගණ$” 
බíතරය 'I$ Nහඬව ඛම* රෑTට 'ෙර#ධය දැ.∞ම Nසා පmධාන ෙවනස. හටග$නා ල\ෙ\ ෙY කාලෙ0 l ය. 

 1970 l ජනගහනෙය$ Iයයට 15 . Nෙය#ජනය කරන ලද '>සQ$ පමණ P ජනවා*cක Äç ජාå$ෙs 
ඉරණම ඊට ෙබෙහ'$ ෙවන> PවQ. óන සහ 'ෙයFනාම  සYභවෙය$ B9 P පmධාන වශෙය$ නගරබද Äç 
ජාå$ අතර සහ ඛම*  ෙලාය (Khmer Loeu) සහ වැñ සහ ගංඟා පmෙ\ශය$ h වාසය කළ චැY à>,Y (Cham 
Muslim) යන නාමෙය$ ෙපාZෙñ හ“$වන ලද ක“කරෙ0 සහ වනා$තර වල තැන තැන 'Iර වාසය කරන ලද 
''ධ ක¶ඩායY ව,$ සම$'ත 8eසරබද Äç ජාå$ අතර පැව2 ã,ක ෙවන>කY සඳහ$ කළ BfතQ. 
1977 ෙත. නාග;ක ක¶ඩායY 'ෙWෂ මැඬßY වලට àíණ ෙනාZ$හ. 1975 මැA Iට සැUතැYබ* ද.වා මාස 
Qhපෙ0 l >ෙñ√ඡාෙව$ ඉb;පf P 'ෙයFනාY සYභවෙය$ B9 150,000 . පමණ ආපÄ 'ෙයFනාමය ෙවත 
8ටf කර යවන ලb. එය ෙලා$ ෙනාE යටෙf 1970 l I\ධ P සංඛÉාෙව$ බාගය. පම∂. ෙY QÜයාව Nසා 
ඔÅ$ෙs පmජාව දස දහ> ගණනකට අä කරන ල\ෙ\ය. ඒ අය ෙබාෙහාමය. ඛම*  ජා2කය$ සමඟ 'වාහ ∞ 
Ieයහ. ඛම* රෑT ෙව2$ පැන යාම පමණ.ම ෙබාෙහ# ඛම*  ජා2කය$ට තම$ 'ෙයFනාY ජා2කය$ යැA 
ද.ව$නට පmමාණවf Pවා ෙලI$ ෙපX cෙ0ය. ඒ QÜයාව එතරY අන9රැදායක බවQ$ B9 Pවා යැA ෙප_ෙ$ 
නැත. 8ටමං කරන ල\Zව$ අවසානෙ0 ළඟාෙවන ලද පmෙ\ශය$ h l, නාග;ක Äç ජා2කය$ Qයා ෙහ# ෙවනf 
hටè නාග;ක වැIය$ Qයා ෙහ# 'ෙWෂෙය$ ෙවන> ෙලI$ සලකන ආකාරය. දQ$නට ෙනාලැu∂. ඔÅ$ 
ෙපාZෙñ àíණ ෙදන 'භාගය හැeයට ෙපX cෙ0 වැදගf සමාජමය බැ‘ම. ඉb;පf QπමA: “ටÅ$ ව,$ එන 
කාYෙබ#ජ ජා2කය$, óන සහ 'ෙයFනාම ජා2කය$ සමඟ IයEල$ම වැ` ෙවනස. නැ2ව ‘නව ජනතාව’ යන 
8ÑöE සහගත ෙEබලය යටෙf එක9 ∞ Ie2. අ8 IයEල$ම සෙහ#දරය$ Pහ. èරාතන ජා2කවාl 
එb;වාlකY සහ පරණ ෙක#$තර අ8ට අමතක Pහ…වැ`ෙය$ම 'ෂාදයට පfව Ieෙ0 කාYෙබ#ජ ජා2කය$ය. 
ඔÅ$ෙsම ජා2කය$ P සහ ඔÅ$ෙs ඝාතකය$ P ඛම* රෑT කරන ලද QÜයාව$ ගැන ඔÅ$ දැ` If nඩාවට 

 PPP, 7 April 1995, p. 6.72

 '\වෙත. යැA ව*÷කරණයට ල.∞ම සඳහා \∞2ය පාසැලක අධÉාපනය ලබා 2±ම, සහ සමහර 'ෙටක Qයව$න ,ය$න දැන 73

I¡ම පවා පmමාණවf Pෙ0ය.

 Charles H. Twining, “The Economy,” in Jackson, Cambodia 1975-1978, p. 134.74
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පfව Ieයහ…අෙU වධhංසකය$ Pෙ0 අෙUම රටවැIය$ය යන අදහෙස$ අ8 IයEල$ම අ2ශA$ 8Ñöලට 
පfව Ieෙයà.”  75

 ඉ2$ එෙහනY, ඛම* රෑT ෙරgමය 'I$ සමහර Äç ජා2කය$ව àçමN$ම මකා දම$නට හැQයාව 
පෑZෙ$ ෙකෙ>ද? óන සYභවෙය$ B9 P 400,000 Q$ Iයයට 50 . qය cයා යැA Qයැ∞ ඇත , එෙ>ම 1975 76

$ පÄව තව Zරටf කාYෙබ#ජෙ0 වාසය කරන ලද 'ෙයFනාY සYභවෙය$ B9 අයෙs ඊටf වැ` ඉහළ 
අ_පාතය. දැ.ෙව$ෙ$ යැA Qයැෙñ; 'ෙයFනාY අයෙs මරණ අ_පාතය Iයයට 37.5 . Qයාf óන අයෙs 
මරණ අ_පා2කය Iයයට 38.4 . Qයාf >,'$>Q 'I$ ගණනය කරA. 8Ñ9ර ඇfෙf අෙනöf '$bත 
ක¶ඩායY සමඟ සසඳා බලන 'ට l 'ය හැQA: >,'$>Q ද.වන ප;b, ;ප¿,ක$ හàදාෙñ Nලධාπ$ෙග$ 
Iයයට 82.6 ., Iයç “'\ව9$” අත;$ Iයයට 51.5 ., සහ වැ`ෙය$ම වැදගf, ෙනාY ෙප$ h Iයç 
වැIය$ෙග$ Iයයට 41.9 . qය cයහ.  Äç ජා2කය$ සYබ$ධෙය$ ෙබාෙහ# 'ට සඳහ$ කරන දfතයට 77

ෙY අවසාන දfතය ෙබෙහ'$ සéප PවQ. ඔÅ$ ෙබාෙහාමය. හඹා cෙ0 “අ$ත නාග;ක වැIය$” (1962 
සංගණනයට අ_ව ෙනාY ෙප$ h වැIය$ෙග$ Iයයට 18 . óන සYභවෙය$ B9 P අතර Iයයට 14 . 
'ෙයFනාY සYභවෙය$ B9 Pහ) නැතෙහාf ෙවෙළ$ඳ$ සහ කඩකාරය$ යනාl$ ෙනාෙහාf ඔÅ$ෙs මෑත 
කාßන අåතය සඟව$නට අසමf P ෙබාෙහ# අයA.  ෙY අය ෙබාෙහාමය. ඛම*  අයට වඩා ෙහාඳ ආ*Ôක 78

තfවය$h Ieයහ, එය වාසනාව. ෙම$ම සාපය. ද Pෙ0ය: ඔÅ$ට කç කඩය පා'√ºයට ෙගන වැ` 
කාලය. b' ගලවා ගත හැQයාව එA$ අදහ> ෙකරැ∂, ඒf එයම ඔÅ$ෙs නව >වාqවරැ$ට පහÄෙව$ 
අEලා ගත හැQ ඉල.ක බවට ඔÅ$ව පf ෙකරැ∂.  ෙකෙ> නàZ, ''ධ ජනතාව ෙහ# ''ධ ජාå$ අතර 79

අරගලයට වැ`ෙය$ පං2 අරගලය අ2ශෙය$ වැදගf යැA ෙහාඳ ෙකාqBN>Fවාl$ හැeයට ඛම* රෑT 'Wවාස 
කෙôය. 

 ජා2කfවය සහ දැ` ෙ> 'ෙ\ûකය$ _රැ>සන ග2ය පmෙය#ජනයට ගැXම සහ අපහරණය Qπෙම$ 
ඛම* රෑT වැළì Ieයා යැA ෙමA$ Qයැෙව$ෙ$ නැත. සමාජවාදය   කාYෙබ#ජෙ0 ආකෘ2ය. අ_ව 
ෙගාඩනඟනවා යැA 1978 l ෙපාE ෙපාF Qයා Ieෙ0ය. 1977 l ෙබAgං h l මාඕ ෙ>9ං ෙව_ෙව$ පmණාමය 
ද.වq$ පවfවන ලද ඔíෙs කථාව කාYෙබ#ජෙ0 වා*තා ෙනා∞ය. 'ෙයFනාමයට ඇ2 \ෙñෂය, දහ අට වැN 
Iයවෙ> කැY<ºයා ෙකÜාY (Kampuchea Krom) ෙව2$ “ෙහාරකY” කර ෙකාº$ óනයට (Cochin China) ට 
අ_ගත කරන ල\ද, ඛම* ෙපmාපගැ$ඩා වල පmධාන ෙfමාව බවට පf'ය. තවමf ෙ\ශපාලනමය ෙලI$ 
QÜයා–ßව Ieන ඛම* රෑT අEපෙ0 පැවැfමට එකම ෙ⁄9ව ෙමය බව ෙපX යA. 1976 වසෙ* මැද l එෙත. 
රෙF ර}‘ Ie 'ෙයFනාY සYභවෙය$ B9 අයට ඉ$ පÄව රෙට$ 8ටfව ය$නට තහනY Pහ. ප;>ථාXය 
මFටY ව,$ ඝාතන Qhපය. I\ධ Pහ. 1977 අෙUmE 1 වැNදා 'ෙයFනාY සYභවෙය$ B9 Pව$ 
IයEල$වම අf අඩංÌවට ෙගන මධÉම ආර.ෂක හàදා වලට බාර bය B9 යැA Qයා මධÉ>ථානෙය$ එන 
Nෙය#ගෙය$ පÄව ඝාතන èçEව පැ2ර යන ලb. ඒ අවkය ෙව\l ඔÅ$ෙs සංඛÉාව$ සැලQය B9 තරමකට 
අä Pහ. වැ` ෙහාඳට ඔÅ$ෙs hත q9ර$වද, එෙ>ම 'ෙයFනාY භාෂාව කතා කර$නට ද$නා ඕනෑම 
අෙය.වf අf අඩංÌවට ගත B9 යැA Qයැ'ණ. 'ෙයFනාY කාYෙබ#ජ ෙ\ශ tමාෙñ 8he කාå∏ (Kratie) 
පmා$තෙ0 l 'ෙයFනාY සYභවෙය$ B9 Pෙව. පරYපරාෙñ Ieන ලද ∞ම පමණ. අf අඩංÌවට ගැෙන$නට 
පmමාණවf Pෙ0ය, එෙ>ම Iයç Bඔ$ (Yuon) ['ෙයFනාY සYභවෙය$ B9 අයව ප;භවයට ල. Qπම සඳහා 
ෙයාදා ගැෙනන ලද පද වහර] අයව “ෙඵ2හාIක හ9ර$” යැA අkකාπ$ 'I$ ව*÷කරණය කරන ලb.  ෙY 80

වාතාවරණෙ0 l නැෙගනhර කලාපෙ0 Iයç වැIය$ව “ඛම* Iරැරැ 9ළ Ieන 'ෙයFනාY අය” යැA ෙච#දනා 
එEල Qπම ඔÅ$ මරණයට පàŒ∞ම. බවට පf'ය. 

 >,'$>Qට අ_ව, නරකම ඉරණම අfෙව$ෙ$ කාYෙබ#ජ කෙත#,කය$ටA; ඔÅ$ෙග$ Iයයට 48.6 . 
අ9රැදහ$ Pහ.  ඔÅනට එෙරh සාධක Qhපය. Pහ: ඔÅ$ ෙබාෙහාමය. නගර ව,$ එන ලද අයA, ඔÅ$ 81

පmධාන වශෙය$ 'ෙයFනාY සYභවෙය$ B9 Pහ, එෙ>ම ඔÅ$ව සැලöෙ¶ යටf 'gතවාl අkරාජවාදÉ 

 Pin Yathay, Stay alive, My Son, p. 178.75

 Kiernan, Pol Pot Regime, p. 295, who quotes Stephen Heder’s in-depth study, Kampuchean Occupation and Resistance.76

 Sliwinski, Le génocide, pp. 76. 77.77

 François Ponchaud, “Social Change in the Vortex of Revolution,” in Jackson, Cambodia 1975-1978, p. 153.78

 ඔÅ$ෙs රfතර$ ඉ9රැY හාE ෙපFe >වEපයකට íවමාරැ කරග$නට I\ධ Pවාට පÄව öසc$ෙ$ qය cය ó$_ සංඛÉාව. 79

ගැන 8$ යෙf සඳහ$ කරA; Stay Alive, My Son, p. 243.

 Kiernan, Pol Pot Regime, p. 297.80

 Sliwinski, Le génocide, p. 76.81
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සමඟA. °මට සමතලා කර දමන ෙගාඩනැÿ, අEපෙය$ එක. Pෙ0 ෙනාY ෙප$ h 2uŒ ෙ\ව>ථානයA. Äç 
ජා2කය$ අතර ඔÅ$ට අනනÉ P ජනව*ගය$ පm2.ෙ[ප Pහ. එක X2ය. අ_ව, “කැY<ºයාෙñ ඇfෙf එක 
ජා2ය. සහ එක භාෂාවQ, එය ඛම*  ෙñ. ෙමතැ$ Iට කැY<ºයාව ඇ9ලත ''ධ ජාå$ තව Zරටf නැත.”  82

ඛම* ෙලාය වැN ක“කර ජනතාව සහ කැළෑෙñ දඩය.කාරය$ ෙලI$  වf P öඩා ජන ක¶ඩායY àE 
කාලෙ0 l සෑෙහන තරමකට වරපmසාbත තfවය$ ˘.2 'Âන ල\ෙ\ CPK h àE කඳÅරැ එh 8hiවන ලද 
Nසා සහ ඒ ක¶ඩායY ව,$ 'ශාල සංඛÉාව. හàදාවට බඳවා ග$නා ලද NසA. ඒf 1976 ට පÄව, සහE 
N[පාදනය ගැන Nල වශෙය$ 2uŒ උම9ව තෘU2මf කර_ 8∂ස, ඛම* රෑT 'I$ ක“කර ගYමාන 
'නාශ කර දමා ඒ වැIය$ට qeයාවf වල පbංºය බලාfමක කරන ල\ෙ\ ඔÅ$ෙs සාYපmදාAක b' පැවැfම 
àçමN$ම °ඳ දමqN.  1977 ෙපබරවා ; මාසෙ0 l චෙ* (Jarai) ජනවා*cක ක¶ඩායමට අයf P ෙපාE 83

ෙපාFෙs ආර.ෂකය$ව ද අf අඩංÌවට ෙගන 9ර$ කර දමන ලදහ.  

 'ශාලතම ආbවාt Äç ජනතාව P—1970 l 250,000 ක සංඛÉාව. Ie—චැY ජනතාව පmධාන වශෙය$ 
ෙගා∞$ සහ මÄ$ මර$න$ P අතර ඔÅනට Ä'ෙW” ඉරණම. අයf ෙව$ෙ$ ඔÅ$ à>,Y ආගqක P 
NසA.  “Nදහස උෙදසා B\ධය” පැව2 àE අවbය 9ළ ඛම* රෑT 'I$ 'û[ට රණ˙රය$ යැA Äපතල Nසා 84

ඔÅ$ව බඳවා ග$නට මහf ෙ> කටB9 කර 2u∂. පමණට වැ`ෙය$ වාNජÉ 9ළ ෙයl Ieනවා යැA ෙබාෙහ# 
'ට තරවi කර_ ලැuවf ඒ කාලෙ0 l ඔÅ$ ෙපාZෙñ ගYබද ක¶ඩායY වලට අ_ගතව Ieයහ. කාYෙබ#ජෙ0 
ෙබාෙහ# ෙපෙද>වලට පmධාන මාç සැපBYකරැව$ Pෙ0 ඔÅ$ය. ඒf 1974 àල l ෙපාE ෙපාF ෙව2$ එන 
රහIගත Nෙය#ග යටෙf, ඔÅ$ෙs öඩා ගYමාන 'නාශ කර දැqණ. 1976 l චැY සYභවෙය$ B9 Iයç 
කාඩ*වරැ ඔÅ$ෙs තන9රැ ව,$ ඉවf කර දැqණ. 1975 ,යැෙවන ඛම* රෑT සටහන. උ\යාචනය කර$ෙ$ 
චැY 'I$ ඛම* නY හා සමාන ෙලI$ ෙපෙනන අ&f නY භා'තය පට$ ගත B9A QයාA. “චැY 
මානIකfවය ෙනාපමාව අෙල#පනය ෙවA. ෙY Nෙය#ග අ_ව කටB9 ෙනාකරන ඕනෑම ෙකෙනöට උºත ෙලI$ 
ද‡වY ලැෙ¿.”  චැY භාෂාව කතා කළ පමණN$ වයඹ bග කලාපෙ0 ජනතාව සමහර 'ට මරා දමන ලb. 85

කා$තාව$ට සරම අÂ$නට තහනY කර ඔÅ$ෙs bÌ වරල> ද කපා දම$නට බලාfමක කරන ලb. 

 ඉ>ලාY සහà,$ 'නාශ කර දම$නට ගf වෑයෙම$ ඉතාමf දරැŒ I\¨$ හට ගැNණ. 1973 l Nදහ> 
කරග$නා ලද කලාප 9ළ à>,Y පE, 'නාශ කර දමා යාඥා තහනY කරන ලb. ඒ ෙමෙහBY 1975 මැA 
මාසෙය$ පÄව èçE ෙලI$ පැ2ර cයහ. ෙක#රා$ එක9 කර è√චන ලb, à>,Y පE, එ.ෙක# ෙවනf 
ෙගාඩනැÿ, බවට හරවන ලb නැfනY ඒවා °මට සමතලා කරන ලb. ƒN මාසෙ0 l ෙගෟරවXය තන9රැ 
ෙහාබවන ලද à>,Y ආගqකය$ දහ9$ ෙදෙන.ව මරණයට පàŒවන ල\ෙ\ ඔÅ$ අතර සමහරැ ෙ\ශපාලන 
ර},යකට සහභා÷ P Nසා ෙනාව යාඥා කර$නට යන ලද බැ'$ සහ අෙන. අය ආගqක 'වාහ මංගලÉය$ 
පැවැf∞ෙY අAåය ෙව_ෙව$ කතා Qπම NසA. ෙබාෙහ# 'ට ඌර$ ඇ2 Qπම සහ ඌරැ ම> කෑම නැfනY 
මරණයට පàණ∞ම යන ෙදෙක$ එක. ෙත#රා ග$නට à>,Y ආගqකය$ට බලාfමක Pහ—එය උfපmාසාfමක 
උ\යාචනයQ, ම$ද ෙY අÅරැZ ෙව\l කාYෙබ#ජ ජනතාවෙs ආහාර ෙñෙල$ Iයçම ම> ව*ග පාෙ⁄ 
අ9රැදහ$ව 2±මA. සමහර චැY අයට මාසයකට ෙදවතාව. ඌරැ ම> ක$නට බලාfමක ෙක;ණ (ඔÅ$ 
අත;$ සංඛÉාව. ආහාර ෙñෙල$ පÄව එය වමනය කළහ). දැ` භ.2කය$ IයEල$වම පාෙ⁄ 9ර$ කර 
දැqණ: ෙමකා ව$දනා කරන ලද 1,000 ක 8;ෙස$ ෙY අÅරැZ වල l b'ගලවා ග$නට සමf ෙව$ෙ$ 30 
ෙදෙන. පම∂. අෙනöf කාYෙබ#ජ වැIය$ ෙම$ ෙනාව චැY අය Nතර කැර, කළහ. ෙY අරගල ව,$ පÄව 
එන ද‡වY ව,$ සහ සãල ඝාතන ව,$ ඔÅ$ අතෙර$ 'ශාල සංඛÉාව. qය cයහ. ඔÅ$ ඌරැ ම> ක$නට 
එකඟ ∞ Ieයf කා$තාව$ හා ළමA$ව ද ඇ9çව, 1987 වසෙ* මැb$ පÄව ඛම* රෑT කÜමවf ෙලI$ චැY 
පmජාව$ 9ර$ කර දැéම ඇර˚හ.  චැY අතර àç මරණ අ_පාතය Iයයට 50 . Pවා යැA ෙබ$ Qය*න$ 86

ගණනය කරA; >,'$>Q ද.වන දfතය Iයයට 40.6 . QයාA.  87

dෙග(eය සහ තාවකා^ක @චලgයR 

 Quoted in Elizabeth Becker, When the War Was Over: Voices of Cambodia’s Revolution and Its People (New York: Simon and 82

Schuster, 1986), p. 240.

 See the statement by Niseth, who was moved to a Pnong Village, in Welaratna, Beyond the Killing Fields, p. 180.83

 Most of the information here concerning the Cham is drawn from Kiernan, Pol Pot Regime, pp. 252-288.84

 Becker, When the War Was Over, p. 246.85

 Kiernan, Pol Pot Regime, pp. 428-431.86

 Sliwinski, Le génocide, p. 76.87
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 මරණ අ_පාත වල 'ශාල පmෙ\–ය ෙවන>කY දQ$නට 2°ණ. '$bතයාෙs ã,ක වාස>ථානය 
ෙකාතැනක Pෙ0 ද ය$න පmධාන සාධකය. Pෙ0ය. >,'$>Q ද.වන ප;b, ෙනාY ෙප$ h ජනගහනෙය$ 
Iයයට 58.1 . 1979 l  ව9$ අතර Ieයහ (àç සංඛÉාෙව$ දළ වශෙය$ බාගය. qය cයා යැA ගණ$ 
බල\l, එනY, q,යන 1 . qය ෙගා> Ieයහ), ඒf ෙකාYෙපා$s චැY (Kompong Cham) (තවf ජනගහනය 
දැ` ෙලI$ පැව2 පmෙ\ශයක) h වැIය$ෙග$ Iයයට 71.2 . ෙම$ම උ9ෙ* ඕඩා* qෙය$ √ෙ⁄ (Oddar Mean 
Chhey) වාසය කරන ලද ජනතාවෙග$ Iයයට 90.5 . ද b' ගලවා ගfහ. ෙY අවසානය සඳහ$ කරන ලද 
පmෙ\ශෙ0 මරණ අ_පා2කය Iයයට 2.1 Q$ වැ`∞ම. පමණ. දQ$නට ලැu∂.  නගරාස$න ෙපෙද> ව,$ 88

ජනතාව අA$ කර දැéම අගනගරෙ0 ජනතාව අA$ කර දැéමට වඩා අä වැදගfකමQ$ B9 'ය. අග_වරට 
සéප P ද, වැ`ෙය$ ජනාûzත P ද, අ$2මට අEලා ගfතා P ද, කලාප වැ`ෙය$ම Z. '‘ම èZමය. ෙනාෙñ. 
පmජාත$ත∏වාl කැY<ºයාෙñ b'ගලවාගත හැQයාව වැ`ෙය$ම රඳා පැව9ෙ$ අෙය.ව 8ටමං කර හ;න 
ගමනා$තය මතA. කැළෑ ෙහ# ක“කර කලාපයකට නැfනY ƒF පmධාන වගාව P පmෙ\ශයකට යැ∞ම NWºතවම 
මරණයට Nයම Qπම. Pෙ0 පmෙ\ශය$ අතර ජනසංNෙñදන ඉතා අäෙව$ පැවåමf එෙ>ම සැපBY ඒ පැ2 
වලට ඉතාමf කලා9රQ$ පැqÒමf ෙ⁄9ෙවN.  QIZ ආකාරයක සහාය. සපය$ෙ$ නැ2ව ෙරgමය 'I$ 89

එකම N[පාbත ෙක#ටා පmමාණය$ Iයç පළාf ව,$ උ\යාචනය කරන ලb. කැළෑ කපා ඉඩY ෙහÑකර 
 වfව$නට අ9පැE හදාග$නට ජනතාවට ඒ වන 'ටf කටB9 කරන ලද ෙහA$ සහ හාමතෙය$ තබන 
සලාක පමණ. වැඩ කර\l ලැ± 2uණ ෙහA$ ඒ වන 'ටf ඔÅ$ දැ` ෙ> 'ඩාවට පfව Ieයහ. අåසාරයට 
සහ මැෙE;යාවටf ඔÅ$ àíණ l Ieයහ. අhq ෙවන qN>  'ත තැ2 ග$වන තරY ඉහළ මFටමQ$ 
2u∂. 8$ යෙfට අ_ව 1975 l මාස හතර. ඇ9ළත කාලයක l ඔíෙs කඳÅෙ* ජනගහනෙය$ 9ෙන$ 
එක. qය cයහ. ෙඩා$ අA (Don Ey) ගෙY සාගතය èçEව පැ2ර 2u∂, එh QIZ උUපf2ය. I\ධ 
ෙනා∞ය, එh වාසය කළ අයෙග$ Iයයට 80 . තරY සංඛÉාව. qය cයහ.  එයට ෙවන> ෙලසQ$, අෙය.ව 90

සමෘ\kමf කෘ†කා*qක පmෙ\ශයකට යවා 2uෙ$ නY, 'ෙWෂෙය$ම ඒ ප;>ථාXය ආ*Ôකෙ0 සම9,තතාවය 
උäයeöරැ කර$නට එෙවත ‘නව ජනතාව’ ෙබාෙහාමය. යවා ෙනාමැ2 නY, එ'ට b' ගලවා ගැXෙY හැQයාව 
සාෙU.ෂ ෙලI$ වඩා ෙහාඳ Pෙ0ය. ඒf ගYවැIය$ ෙවනf ආකාර ව,$ Z. '$ඳහ. ජනගහණය වඩාf 
සéප අ$දමQ$ පාලනය කරන ලb, තව තවf Ø\ධකරණ පැවැf'ණ. කාඩ*වරැ යY Zරකට ඉඩ හ;න ලද 
Nසා, ඛම* ෙලාය පළාfවාt$ ද සාදරෙය$ 8ÑගැXමf, සහ ෙලඩ ෙර#ග ෙබාෙහ# 'ට පmධාන අවදානම P 
Nසාf, Z[කර පළාf වල l b' ගලවා ගැXෙY අව>ථාව වැ` Pෙ0ය. 

 ගYබද වැIය$ට ෙකෙ> සලක$ෙ$ ද ය$න ඔÅ$ පාලනය කරන ලද බැ'$ ගY මFටෙY l ප;>ථාXය 
කාඩ*වරැ$ෙs හැbයාව åරණාfමක Pහ. ඛම* රාජÉ Nලධා;වාl යා$ත∏ණෙ0 Z*වල ∞මf සහ එh Ä'ෙW” 
බව. ෙනා∞මf ෙ⁄9ෙව$ ෙහාඳට ෙහ# නරකට ප;>ථාXය නායකය$ සෑෙහන තරමකට >වායfත බවQ$ 
කටB9 කළහ.  පරnඩාකාé මෘගය$ (ඔÅ$ ෙබාෙහාමය. තරැණ කා$තාව$ Pහ)  යම. ඔUè කර$නට 91 92

අවශÉ P ආ¸Nකය$, නැfනY වැඩ ෙක#ටා සY<*ණ Qπම සYබ$ධෙය$ අෙන. අය ෙව2$ කැn 
ෙපෙන$නට උfසාහ කළ වැ`ෙය$ ම*දXය සහ වැ`ෙය$ ඉEලා Ieන සාමානÉ අසා*ථක è\ගලය$, යනාl$ 
Ieයහ. b' ගලවා ගැXෙY හැQයාව වැ` කරන ලද කාඩ*වරැ ව*ග ෙදකQ: මා_”ය අය, එනY 1975 l 
සරණගාතය$ දවසකට පැය හතරකට වඩා වැඩට ෙනාෙයාදවන බව තහÅරැ කරන ලද ගY පmධාX$ වැN, 
නැfනY 'ඩාවට පf P ෙහ# ෙර#÷ P අයට Nවාä ගැXමට ඉඩ ෙදන ලද අය, සැqය$ට ඔÅ$ෙs භා*යාව$ව 
හàව$නට ඉඩ ෙදන ලද අය, එෙ>ම තම$ට ආහාර සපයා ග$නට වෑයY කරන ලද ජනතාවෙs කටB9 ගැන 
ෙනාදැ.කා ෙ> Ieන ලද අය, එම පm2පf2ය තහනY Pව. Åවf b' ගලවා ගැXම සඳහා අතÉාවශÉ PවQ. 
එෙ>ම ˝†ත අය ද Ieයහ සැලQය B9 ෙලI$ වාස>ථාන ෙවන> කරග$නට නැfනY වැඩ කරන ක¶ඩායY 
ෙවන> කරග$නට, එෙ>f නැfනY වැඩ ක¶ඩායY ව,$ eක කාලයකට ඉවf ∞ I¡මට පවා හැQ ප*qF 
Nöf Qπම ෙව_ෙව$ අf ඔරෙල#Ä නැfනY ර$ ආබරණ අEල> හැeයට බාරග$නා ලද Nලධාπ$.  93

කාලයාෙs අවෑෙම$ ෙරgමය වඩාf මධÉම ෙලI$ කටB9 කර$නට 'ය, එවැN ඉඩ lY එ$න එ$නම Zලබ 

 Ibid., p. 57.88

 See Michael Vickery, “Democratic Kampuchea: Themes and Variations” in Chandler and Kiernan, Revolution and Its Aftermath, pp. 89

99-135.

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 217, 264.90

 අෙනöf ෙකාqBN>F රටවල නායකය$ ෙම$ ෙනාව, ඛම* රෑT නායකය$ රට වටා සංචාරය කෙô ඉතාමf කලා9රQN, සමහර 91

'ට එය ඔÅ$ෙs nඩෙනා$මාදය Nසා 'ය හැQA. ඇI$ Zi සා.†කරැව$ QIෙව. නායකය$ කරන ලද සංචාරය QIව. ගැන 
සඳහ$ ෙනාකර2.

 See, e.g., Ly Heng and François Demeure, Cambodge: Le sourire bâillonné, (Xonrupt-Longemer: Anako, 1994), pp. 105, 150-151, 92

and 172-173.

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 90, 292-293, 341-343.93
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∞ cයහ. තව Zරටf, ෙරgමෙ0 අපාගත ත*කය යටෙf, Z*වල ෙහ# ˝†ත යැA සැක ෙකෙරන ලද කාඩ*වරැ$ 
ෙව_වට වඩාf තරැණ, වඩාf කැප∞ෙම$ කටB9 කළ, වඩාf ö;රැ P කාඩ*වරැ$ව පf Qπම නායකය$ 
'I$ Ø\ධකරණ ව,$ ඉi කළහ. 

 කාලයාෙs ඇවෑෙම$ මරණ අ_පාතය$ ද සෑෙහන තරමකට ''ධ Pහ. ෙරgමය පැව2 ෙකe කාලය සහ 
එh පm2පf2 9Ñ$ ද.වන ලද òෙග#ßය ෙවන>කY Nසා Bගය$ අතර පැහැb, ෙවන>කY දැ.∞ම Z[කර 
ෙවA. öසc$න සහ …2ය සැම 'ටම සැම තැන පැ2ර පැව2ණ. ඒවාෙ0 åව˛තාවය ෙවන> P අතර ඒ 
åව˛තාවය මත b' ගලවා ගැXෙY හැQයාව පදනY 'ය. ෙකෙ> නàZ ඇI$ Zi සා.†කරැව$ෙs පmකාශ Nසා 
bන වකවා_ අ_ව IZ∞Y ෙපළ ගැ>∞ම. කළ හැQA. ෙරgමෙ0 පළà මාස Qhපය සලöŒ ව_ෙ0 සãල 
ඝාතන ව,$ සහ සමාජමය ක¶ඩායY පmෙñසq$ ඉල.ක QπෙමN; ෙY මරා දැéY වලට ඉඩ පෑෙදන ල\ෙ\ “75 
ගණ$” අය ඔÅ$ෙs නව >වාqවරැ$ ගැන à,$ තබන ලද ෙනාදැ_වfකම NසාෙවN. අäම වශෙය$ IIරය 
ෙත., öසc$න පmධාන සාධකය. ෙනා∞ය, සාãhක ආපනශාලා 9ළ පÅEවලට එකට hඳෙගන අාහාර අ_භවය 
තහනY ෙව$ෙ$ එම කාලෙ0 l ය.  මැA අග Iට ඔ.ෙත#බ* ද.වා 'e$ 'ට සãල ඝාතන නවfව$නට යැA 94

මධÉ>ථානය 'I$ Nෙය#ග Nöf කර ඇත. සමහර 'ට එය එ.ෙක# මධÉ>ථ නායකය$ වැ`ෙය$ I¡ම Nසා 
ඉ2; P බලපෑම. 'ය හැQA එෙ> නැfනY පාලනෙය$ c,◊ 2uණ කලාප අEලා ගැXමට ගf වෑයම. 'ය 
හැQA. qNමැරැY bc$ bගටම I\ධ Pහ, ඒf අä මFටමQ$. උ9රැ කලාපයට පලා cය බැංöකරැෙව. P 
ෙකාYෙෆාF (Komphot) Qයන ප;b, “ජනතාව එQ$ එකා මරා දැà∂—සãල ඝාතන 2uෙ$ නැත. à,$ම cෙ0 
‘නව ජනතාව’ ZIම. පමණ, ෙසාEදාZව$ව Ieයා යැA සැක ෙකෙරන ලද ජනතාව., ඒ ෙලI$. පළà අÅරැZ 
ෙදක 9ළ l, එQ$ එකා, ඔÅ$ෙs දරැව$ ද සමඟ ඔÅ$ෙග$ දහෙය$ එක. පමණ මරා දමන ලb. ඔ.ෙකාම 
ì ෙදෙන. qය cයා ද Qයල Qය$න මම ද$ෙ$ නැහැ.”  95

 1976 සටහ$ ෙව$ෙ$ දරැŒ සාගතයQ$ බව ෙපX යA. කෘ†ක*මය පරZවට තබා මධÉ>ථානය 'I$ 
මහා ප;මාණ වÉාපෘ2 වල ෙයl Ieයහ. ෙදසැYබ* සහ ජනවා; මාස වල l පmධාන අ>වැ$න Nසා වසෙ* àE 
බාගය 9ළට සාගතය ව\දා ෙනාගfත ද, àç අ>වැ$න සමහර 'ට 1960 ගණ$ වල l සාමානÉෙය$ N[පාදනය 
කරන ලද අ>වැ$ෙන$ බාගය. පමණ Pෙ0ය.  සමහර අයෙs වා*තා වලට අ_ව, එය නරකම අÅරැ\ද Pෙ0ය, 96

එය සටහ$ Pෙ0 èçEව පැ2ර cය සාගතය සහ දැවැ$ත Ø\ධකරණ ව,N.  ෙY Ø\ධකරණ 1975 ඒවාට වඩා 97

ෙවන> Pහ: ඒවා ෙ\ශපාලනමය ෙලI$ වැ` Pහ (ෙබාෙහ# 'ට ෙරgමය ඇ9ෙE පැව2 දැ` සට$ එ$න එ$නම 
වැ`∞ෙY පm2ඵලයQ), ඒවා ජනවා*cක ෙබlY අ_ව I\ධ Pහ, වඩා කÜමවf සහ °යöරැ ෙලI$ කÑ$ 
අkකාπ$ෙs අවධානෙය$ ගැල∞ ඉ$නට සමf ක¶ඩායY (පාසැE Ìරැවරැ$ සහ ධනවf සහ මැද ආදායY ලද 
ගYබද වැIය$ වැN අයව) ඉල.ක කරන ලb. 1975 l ෙදන උපෙද> ව,$ ක,$ ෙරgමෙ0 hටè Nලධාπ$ෙs 
කා$තාව$ හා දරැව$ මරණයට පàණ∞ම තහනY Åවf, 1977 l (සමහර 'ට සෑෙහන කාලයකට ක,$) 
මරණයට පàŒවන ලද 8;q$ෙs භා*යාව$ව අf අඩංÌවට ෙගන මරා දමන ලb. àçමN$ම පÅE මරා දමන 
ලb, එෙ>ම සමහර අව>ථා වල l සම>ත ගYමාන ෙලI$ ඝාතනය කරන ලb. උදාහරණය. හැeයට hටè 
ජනාkප2 ෙලා$ ෙනාEෙs ගෙY පÅE 350 . 1977 අෙUmE 17 වැNදා ඝාතනය ව_ෙ0 “Nදහෙ>” සංවfසරය 
සැමπම ෙව_ෙවN.  1978 වසර ගැන පර>පර 'ෙර#¨ වා*තා ඇත: ආ*Ôකය වඩා ෙහාÂ$ පාලනය කරගf Nසා 98

සහ ෙහාඳ අ>වැ$න. ලැuණ Nසා සාගතය වළ.වා ගfතා යැA >,'$>Q 'Wවාස කරA; චාE> F'N$s 
(Charles Twining) ද.වන ආකාරයට, එය ඇI$ Zi සා.†කරැව$ Qhප ෙදෙන. 'I$ ද තහÅරැ කර2, 
ඉෙඩ#රය සහ B\ධය 'I$ එක9ව තfවයට ක,$ 2uණාට වඩා නරක අතට හරවන ල\ෙ\ය.  NWºතවම 99

දැ.∞මට èçව$ Pව ව_ෙ0 ඝාතන එ$න එ$නම ගYබද වැIය$ අතර èçE ෙලI$ පැ2ර පැව2 බවf, 
'ෙWෂෙය$ම නැෙගනhර කලාපෙ0, එෙ>ම එය àç කාලයම සලක\l ඉතාමf ඉහÑ$ම දQ$නට ලැෙබන ලද 
අව>ථාව ද P බවA. 

ෙපාA ෙපාh යටෙ- Zනපතා මරණ 

 ක“කරයට ෙහ# කපා ෙහÑ කරත B9 P කැළෑ කලාප වලට 8ටමං කරන ලද ජනතාවෙs තfවය වහාම ෙබෙහ'$ අ“රැ Pහ.94

 Quoted in Becker, When the War Was Over, p. 271.95

 Twining, “The Economy,” p. 143.96

 PPP, 7 April 1995, p. 5; Sliwinski, Le génocide, p. 65, backs up this version of events.97

 Quinn, “Pattern and Scope of Violence,” pp. 201-202.98

 Sliwinski, Le génocide, pp. 64-65; Twining, "The Economy,” pp. 143-145.99
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පmජාත$ත∏වාl කැY<ºයාෙñ IරෙගවE ෙනා∞ය, උසා' ෙනා∞ය, 'Wව'දÉාල ෙනා∞ය, පාසැE ෙනා∞ය, 
àදE ෙනා∞ය, ර}Qයා ෙනා∞ය, ෙපාf ෙනා∞ය, ìÜඩා ෙනා∞ය, එෙ>ම 'ෙන#ද QÜයාව$ ෙනා∞ය…දවෙ> පැය 
'Iහතර ඇ9ළත QIZ ඉ>පාÄ ෙමාෙහාත. ෙනා∞ය. bන ච;යාව ෙමෙ> ෙබදා 2°ණ: පැය ෙදාළහ. 
ශාπ;ක ශzමය, පැය ෙදක. ආහාර අ_භවයට, පැය 9න. Nවාäවට සහ අධÉාපනයට, සහ පැය හත. 
Nදා ගැXමට. අ8 IයEල$ම Ä'සාල ර}ඳÅY කඳÅරක  වf Pෙයà. එh B.2ය. ෙනා∞ය. අ$කා* 
(Angkar Padevat) [අ$කා* පෙදවF, නැfනY 'Uල∞ය සං'ධානය, CPK h අ*ධ රහසÉ කඩ9රාව] අෙU 
 'තවල හැම ෙමාෙහාත.ම Nයාමනය කෙôය…ඛම* රෑT 'I$ ඔÅ$ෙs පර>පර 'ෙර#¨ QÜයාව$ 
B.2 සහගත කර$නට ෙබාෙහ# 'ට උපමා කතා ෙයාදා ග$නා ලb. ඔÅ$ ජනතාව ගවය$ට සමාන 
කෙô ෙමයාකාරෙයN: ෙY ෙගානා නˇල අbන හැe බල$න. ඌ ක$ෙ$ ඌට ක$න Nෙය#ග කළ 'ටA. 
ඌට තණ °ෙY උලාක$න ඉඩ Z$ෙනාf ඌ ඕනෑම ෙදය. කා'. ඔබ ඌව ඇ2 පමණට තණෙකාළ 
නැ2 ෙවනf 8eයකට ෙගNh$ දැYෙමාf, ඌ තව Zරටf පැq∂, ෙනාකර එතැන උලා කා'. ඌ 
Nදහ> නැහැ, එෙ>ම ඌව Nතරම ෙස#bIයට පfෙවනව. ඉ2$ ඌට නˇල අb$න Qñෙවාf, ඌ 
නˇල අbනවා. ඌ කවදාවf භා*යාව ගැන ෙහ# දරැව$ ගැන hත$ෙන නෑ…”  100

 b' ගලවා ග$නා ලද IයEල$ටම පmජාතා$2∏ක කැY<ºයාෙñ මතකය ඉතාමf අà9 PවQ. එය අැගBY 
QIව. නැ2 එෙ>ම යම. ගැන ද.ව$නට හැQ >ථාවර ල.ෂÉය$ නැ2 >ථානය. 'ය. එය සැබැ'$ම 
ක¶ණා`ෙ0 අNf පැfෙf °යöරැ Ihනය. පැව2 ෙල#කයQ. එh l b' ගලවා ගැXමට නY, IයEල$ටම 
සY<*ණෙය$ම අ&f X2 මාලාවකට අ_ව හැඩ ගැෙස$නට I\ධ Pහ. “ඔබ අhq ∞ම ය_ අhqය. ෙනාෙñ, 
එෙ>ම ඔබව තබා ගැXම ය_ 'ෙWෂ වාIය. ද ෙනාෙñ” යැA එක …2ය දනවන Nල ආද*ශ පාඨය, ඇI$ Zi 
සා.† සපයන අය ෙදන ලද පmකාශය$h නැවත නැවතf දQ$නට ලැෙබ$නQ.  කාYෙබ#ඡ වැIය$ අfZiෙñ 101

අපායට වැෙටන අfදැìමQ, සමහර අයට එය 1973 තරY àE කාලයක l පට$ ගැNණ. ඒ කාලෙ0 l පට$ 
N;ත bග “Nදහ> කරගf” කලාප වල අය ෙබෟ\ධාගම මැඬßම, ඔÅ$ෙs පÅE ව,$ තරැණ අයව 
බලාfකාරෙය$ ෙව$ Qπම, IයEල$ම අNවා*ය ව>ත∏ Nයම ∞ම, සහ Iයç සãපාකාර හàදාකරණය Qπම 
අfදQන ලb. දැ$ Qව Bfෙf අෙයö qය යා හැQ අෙ$ක 'ධ කÜමය$ ගැනA. 

වහA කiමය, සාගතය, සහ [klම- අනාගතය 

 ජනතාව කළ B9 P පළà කටBfත ඔÅ$ෙs අ&f තfවය 8ÑගැXමA. “75 ගණ$” අයට ෙමය බර 
උÄලන මෘගෙයö සහ Bද වහෙලö (අ$ෙක#* සYපmදායය අ_ව) අතරමැද PවQ.  අෙය. ශ.2මf සහ 102

Nෙර#÷ ෙලI$ ෙපX Ieනවා නY එෙ>ම පමණට වැ` “ඵලය. නැ2 කටවE” සමඟ ෙනාය$ෙ$ නY එ'ට 
ගYබදවාt ගYමානයකට ඇ9E∞ම වැ`ෙය$ පහÄ Pෙ0ය.  ජනතාවෙs බä බාhරාbය එ$න එ$නම ඔÅ$ 103

ෙව2$ ඉවf කරන ලb: ඛම* රෑT ෙසාEදාZව$ 'I$ නගර h>කරන ලද කාලෙ0 l; කාඩ*වරැ$ සහ ගYබද 
වැIය$ 'I$ 8eසරබද පැ2වල l; සහ අවසානෙ0 l ගüෑY 250 ක පමණ සහE ෙපFeය. සමහර 'ට ෙඩාල* 
100 කට තරY qලකට අෙල' P කç කඩෙ0 l.  Iයç අධÉාපනය, ෙවළඳාම සහ එහා ෙමහා යෑමට ඇ2 104

Iයç Nදහස, නම. වැෙටන තරමට වeනාකමQ$ B9 Iයç ෙබෙහf, Iයçම ආගY, සහ Iයçම ,යැ', 
අ9රැදහ$ Pහ. දරද‡ ෙලI$ Nල ඇ“Y කÜමය. >ථා8ත කරන ල\ෙ\ය: අf bග කqස සhත ෙගල ද.වා 
ෙබාfතY දමන ලද කç ව>ත∏ අÂ$නට ජනතාවට I\ධ Pහ. එෙ>ම හැbයාව ගැන ද දරද‡ 8Ñෙවf Pහ: 
ත*ක, Nගüහ, පැq∂,, සහ ක“ç ෙම$ම Iයç ආකාරෙ0 ආදරය ද.වන හැÏY ද පmI\kෙ0 දැ.∞ම තහනY 
ෙක;ණ. අkකාπ තන9රැ දරන IයEල$ට අ$ධ ෙලI$ අවනත 'ය B9 Pහ. Nම. ෙනාමැ2 ර}>∞Y වලට 
සහභා÷ ව$නට ජනතාවට බලාfමක P අතර ඒවාෙ0 l BíÄç ෙලI$ Ieය B9 ද Pහ, ඒ ඒ Nෙය#ග අ_ව 
කැමැfත සහ අකමැfත කෑ ගසා පmකාශ කළ B9 Pහ, එෙ>ම තම$ ගැන සහ අෙන. අය ගැන ද පmI\ධ 
'ෙñචන වාºකව දැ.'ය B9 Pහ. Iයç èරවැIය$ෙs පmථම අA2ය වැඩ Qπමට ඇ2 අA2ය යැA 1976 l 
පmජාත$ත∏වාl කැY<ºයාෙñ වÉව>ථාව 'ෙWෂෙය$ම ද.වන ල\ෙ\ය; ‘නව ජනතාව’ අතර ෙබාෙහාමයකට 
ෙවනf QIZ අA2ය. QIදා ලැuෙ¶ නැත. තම දයාබරය$ ෙව2$ ෙව$ P අය අතර, පÅලට බර. යැA 

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 317.100

 See, e.g., Chandler, Brother Number One, p. 195; Hang and Demeure, Cambodge, p. 100.101

 Haing Ngor was in a Khmer Rouge pharmacy one day when he overheard one nurse ask another whether she had “fed the war 102

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

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 67.103

 Ibid., p. 263.104
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හැෙඟන ලද වෙය#වෘ\ධය$ අතර, සහ ÄවපහÄ  'තයකට íරැ ∞ Ieන ලද අය අතර යනාl වශෙය$ 
'ෙWෂෙය$ම, Iයb'නසා ගැXY ෙරgමෙ0 àE දව> 9ළ l අ2මහf ෙලI$ ඉහළ යෑම සටහ$ ∞ම එh l 
èZමය. ෙනාෙñ. 

 ඔÅ$ෙs ගමනා$තෙ0 පැව2 °යöරැ තfවය$ට හැඩ ගැtමට ෙබාෙහ# 'ට “75 ගණ$” අයට ඉතාමf 
Z[කර Pහ. 'ෙWෂෙය$ම 1975 IIරෙ0 l ඔÅ$ ෙබාෙහාමය.ව ෙසෟඛÉ තfවය$ 8;◊ 2uŒ පmෙ\ශ වලට 
යවන ලb. ඔÅ$ට ලැ± 2uෙ¶ ඉතා උපකරණ පමණ. P අතර NතÉ ෙලI$ම පmමාණවf ෙනාවන සලාක ද l 
2u∂. ඔÅනට QIදා තා.ෂ∂ක සහාය. ෙහ# පmාෙය#cක èíŒව. ෙහ# ලබා l ෙනා2u∂. ඒf ෙ⁄9ව öම. 
Åවf ඕනෑම අසා*ථක තfවයක l දැ` ෙ> ද‡වY කරන ලb. ආබාkත è\ගලය$ වැඩ ව,$ ගැලෙව$නට 
හදන අය හැeයට සරල ෙලI$ සලකා ඔÅ$ව මරැàවට පàŒවන ලb. පÅෙE 'ෙWෂ දැ` සYබ$ධතාවය. 
අෙයöට නැfනY ඔÅ$ව යවන ලද >ථානය හැම 'ටම තාවකා,ක Pෙ0ය; N[පාදන ක¶ඩායY නැවත 
නැවතf 8ටමං කරq$ අ&f පළාf වලට යැ∞ෙම$ h9මතෙ0 ෙයාදා ගැෙනන ලද බලය. ඇ2 බව. තහÅරැ 
ෙක;ණ. ඒ Nසා තවමf 'චාරෙය$ සහ මා_”යfවෙය$ B9 >ථාන වලට පලා ය$නට ඉතාමf ශ.2මf 
è\ගලය$ පවා ෙබාෙහ# 'ට ෙපළ›නහ. පලා යෑම ය_ ෙවනf ආකාරයක Iයb'නසා ගැXම. පමණ. ∞මf 
ෙබාෙහ# 'ට I\ධ PවQ, ම$ද එය ෙබාෙහ# 'ට I\ධ Pෙ0 I2යY ෙහ# මා,මාව$ ෙනාමැ2ව, පÄපස හඹා ඒම 
වළ.ව$නට සහ පහÄෙව$ අෙයö cය මඟ සලöŒ මකා දැéම සඳහා වැI කාලෙ0 l ෙම$ම ආහාර 
ඇ°fත. ද සමÿN.  8ටfව ය$නට ෙපර ජනතාව මහf 'ඩාවට පfව Ieයහ. එෙ>ම ෙබාෙහ# ෙදෙන. 105

ඛම* රෑT àරකාය. àණගැෙහ$නටf ෙපර qය cයහ. ෙකෙ> Åවද, ඛම* ෙසාEදාZව$ සහ කාඩ*වරැ සංඛÉාව 
QI 'ෙටක එතරY ඉහළ පmමාණයQ$ ෙනාIe බැ'$ සාෙU.ෂව පැව2 ,hE àරකාවE Nසා ලැෙබන 
ඉඩකෙඩ$ ගැල∞ පලා ය$නට ගf වෑයY බíල Pහ.  106

 අ&f  'තයකට හැඩ ගැtම පමණ.ම Z[කරfවෙය$ B9 ∞ම මbවාට අ&f කÜමය 'I$ ජනතාවට 
'ෙñක ග$නට සහ Äවය ලබාග$නට QIZ කාලය. ෙනාෙදන ලb. 1976 අෙග#>9ෙñ l ෙපාE ෙපාF 'I$ 
ඉb;පf කරන ලද ‘හතර අÅරැZ සැලැ>ෙY' අවසානෙ0 l lU2මf අනාගතය ඊ ළඟ වංÌෙñ ඇතැA Qයා 
නායකය$ 'Wවාස කළ බව. ෙපX යA. රෙF එකම පැහැb,ව ෙපෙනන සYපත P කෘ†කා*qක N[පාදන 
අපනයනය කර එA$ පmාsධනය වැ` Qπෙම$ දැවැ$ත ෙලI$ N[පාදනය වැ` Qπම ඔíෙs අරàණ Pෙ0ය. 
කෘ†ක*මය කා*qකරණය Qπෙම$ සහ Äç ක*මා$ත නානංගකරණය Qπෙම$, ඉ$ පÄව බර ක*මා$ත 
ඉbQπෙම$, ෙY ඉb;යට යන මා*ගය සා.ෂාf ෙව_ ඇතැA ඛම* රෑT 'Wවාස කළහ.  ෙY ¢තනවාl 107

අ‰රහ> වාතාවරණය èZම සහගත ෙලI$ පදනYව පැව2ෙ0 අ$ෙක#* රාජÉයය 8Ñබඳ P පරණ ජනපmවාදය. 
9ළය: “අ$ෙක#* තනන ලද ජා2ය අ8 Nසා, අ8ට ඕනෑම ෙදය. කර$නට හැQA,” යැA ෙපාE ෙපාF 1977 
සැUතැYබ* 27 වැNදා පවfවන l*ඝ කථාවක l Qයා Ieෙ0ය, එh l අ$ක* (Angkar) ය_ සැබැ'$ම 
කැY<ºයාෙñ ෙකාqBN>F ප.ෂය යැA ද ඔí දැ_Y Z$ෙ$ය.  ඛම* රෑT ගැන ෙමවැN 'Wවාසය. තබා 108

ග$නට ඔíෙs අN. B.2 සහගත Qπම Pෙ0 “ì*2මf අෙUmE 17,” 'ය, ෙල#කෙ0 ෙWz[ඨතම අkරාජÉවාl 
බලයට ඉහÑ$ කාYෙබ#ජෙ0 ZUපf ගYබදවැIය$ෙs Ä8; තfවය එh l ෙප$වා 2°ණ. 

 ෙY දව> ඉමහf ෙලI$ ඵල රhත P දව> Pහ. 1970 ගණ$ Iට ෙටා$ එක. අසල N[පාදන මFටම. 
>ථාවරව පැව2යf, ජනගහනයට ෙහ.ෙටයා* එකකට සහE ෙටා$ 9න. බැc$ N[පාදනය වැ` කර$නට 
යැA Qයා 2°ණ.  ඒ හා සමාන P Nර*ථක වෑ යම. Pෙ0 සරැ වයඹ bග ö›රැ  පැ ව2 පළාfව ල 109

ෙතÌණයQ$ වැ` කර$නට උfසාහ QπමA. එh l 'ශාල ඉඩY පmමාණය. ෙහÑ ෙපෙහÑ කර$නටf, 
දැවැ$ත වා; මා*ග වÉාපෘ2 ඉb කර$නටf අවශÉ 'ය. ෙY පmෙ\ශය$h ෙපර පැව2ෙ0 öඩා ජනගහනයQ, 
ඇ2 තරY වැI, සහ වා*†කව හටග$නා ගංව9රA. ඉල.කය Pෙ0 ඉ.ම∂$ එක වසරක l අ>ව_ ෙදක. 
අවස$ කර අන9රැව ෙතවැN අ>වැ$නකටf යෑමA. ෙවනf වගාෙබ#ග පැළ Qπම සY<*ණෙය$ නවfවා 
දමන ලb. ෙමම වÉාපෘ2ය bයf Qπම සඳහා අවශÉ ෙවන ‘නව ජනතාව’ ෙs “වැඩ හàදා” වල පmමාණය$ ගැන 
QIෙව. ගණ$ හැZෙñ නැත.  වෑයම Nසා ඉතාමf ඉ.ම∂$ වැ`ෙය$ම ශ.2මf Pව$ෙs ෙතද බල ◊න 110

 öඩා I2යමකට 8$ යෙf 'ශාල qල. ෙග∞ය.105

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 159.106

 Chandler, Brother Number One, pp. 191-193 and 197-198. The section of the plan devoted to heavy industries is the longest.107

 Ibid., p. 223.108

 This was the same figure announced by the deputy prime minister of China, Hua Guofeng, at the National Conference on the 109

Example of Dazhai, in 1975.

 Chandler, Brother Number One, pp. 193-194; Karl D. Jackson, “The Ideology of Total Revolution” in Jackson, Cambodia 110

1975-1978, p. 60.
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කරන දමන ලb: ශπර ශ.2ෙය$ 8;è$ අය වැ`ෙය$ම ෙවෙහසන ලද Nසා, ෙබාෙහ# 'ට à,$ම qය cෙ0 
ඔÅ$ය. සාමානÉෙය$ දවෙ> වැඩ කරන පැය ගණන පැය එකෙළාහQ; ඒf සමහර අව>ථාවල l, කාඩ*වරැ$ 
'I$ පට$ ග$නා ලද ප;b ගYමාන අතර තරඟ පැවැfෙව\l, කYකරැව$ට උෙ\ හතරට නැÿට රාå∏ දහය 
ෙහ# ෙදාළහ ද.වා වැඩ කර$නට I\ධ Pහ. සමහර ෙපෙද> වල Nවාä bන සY<*ණෙය$ම අෙහ#I කර දමන 
ලදහ; අෙන. තැ$ වල සෑම bන දහයකටම එක දවස. Nවාä ලැ°ණ, ඒf ඒ bනය අNවා*ය සහ ඉවරය. 
නැ2 ෙ\ශපාලන ර}>∞Y ව,$ 8රැණහ. ජනතාව වැඩ කළ B9 යැA සාමානÉෙය$ අෙU.ෂා P ෙñගය 
කාYෙබ#ජ ගYබද වැIෙයöෙs වැඩකරන ෙñගයට වඩා වැ` ෙනා∞ය. ඒf ෙවනස Pෙ0 Nවාä කාල ෙනාමැ2 
∞මf වැඩ කරන කාලෙ0 l cම$ අ;$නට කාලය. ෙනාලැ±මf සහ bc$ bගටම ම$දෙප#ෂණෙය$ B9ව 
ඉ$නට I\ධ ∞මfය.  111

 අනාගතය lU2මf ව$නට ඉඩ 2uණා 'ය හැQ Åවද ව*තමානය වÉසනකාπ Pෙ0ය. 1976 ෙනාවැYබ* 
මාසෙ0 l, සරණගාත වා*තා අ_ව, බැංෙකා. නගරෙ0 P ඇෙම;ක$ තානාප2 කා*යාලය ගණනය කෙô 
කාYෙබ#ජෙ0 වගා කරන ම98ට òqය, 1975 ට කÑ$ පැව2 මFටෙම$ Iයයට 50 Q$ පහළ වැ¡ ඇ2 
බවA.  කැY<ºයාව හරහා ගම$ කරන ජනතාව, අ&ෙත$ ෙහÑකරන ලද ඉඩY වලට සහ පmධාන සංව*ධන 112

වÉාපෘ2 වලට දැවැ$ත ෙලI$ ජනතාව හරවා යැ∞ෙY පm2ඵලය. හැeයට පැව2 ö›රැ අfහැර දැéම Nසා 
8eසරබද කා$තාරය. බවට හැπ ඇතැA '>තර කළහ. ෙල#ර$> 8. (Laurence Picq) ෙs ෙත>තෙY$9ව 
සාමානÉෙය$ අහ$නට ලැෙබ$නA: 

පාර ෙදපැfෙfම අfහැර දැã ö›රැ .†2ජය ෙත. bව cයහ. ඵල. ෙනාමැ2ව පැළ hiවන 
ක¶ඩායY ෙසාය$නට මම හැම අත බැ&ෙවq. QIෙව. ෙනා∞ය; හැම Qෙල#éට* දහයකට වර.ම 
වෙs ෙයෟවNය$ අEපයQ$ B9 ක¶ඩායම. පමණ. Ieයහ. 

හැමදාම ෙ*`ෙය#ෙñ සඳහ$ කරන Iය ගණN$ B9 තරැණ ජංගම හàදා ෙකාෙ⁄ Ieයාද? 

ඇ> වල h> බැEම සhත ඔÅ$ෙs බä ෙE$Äවක ගැටගසා ගf ගැහැŒ සහ 8;q ක¶ඩායY 
ඉබගාෙf සැ;සරq$ Ieයහ. කලකට ඉහත පmභාමf පාට දැ$ bරා cය වැරh, බවට පfව ඇ2 
ඔÅ$ෙs ඇ“Y ව,$, ඔÅ$ ටÅ$ ව,$ පලවා හ;න ලද නගරවල '� වැIය$ ෙනාෙහාf ‘නව 
ජනතාව’ බව ෙප_∂. 

“ෙŸ#◊$ කE,ෙ0” අòත පm2පf2 වල ඵල'පාක වලට hලñ කර$නට වසෙ* මැද හ;ය ෙව\l 
අ&2$ ජනගහනය මාරැ කර යැ∞ම. සැලÄY කර ඇතැA මම දැනග2q. 

àE දව> වල l ෙY නගරෙ0 '� අයව N;ත bග ජනØනÉ පmෙ\ශය$ට යැෙවන ලb, එh l IයEල 
අhq Qπෙම$ පÄව ඔÅ$ට “ෙල#කය ගැන නව සංකEපය.” N*මාණයට බලාfමක කරන ලb. ඒ àç 
කාලය 9ළ සරැ පmෙ\ශය$ 9ළ QI වගාව. ෙනා∞ය. රට èරා හැම තැන ජනතාව öසc$ෙ$ qය 
යq$ Ieය l සැබැ'$ම වගා කටB9 I\ධ Pෙ0 ö›රැ ව,$ පෙහ$ එකක පම∂. 

ඉඩY වල සාYපmදාAකව ෙවෙහෙසන ලද ගYබද ශzම බලකායට öම. I\ධ Pවාද? එවැN ෙබාෙහ# පmWන 
වලට 8Ñ9රැ ෙනාමැ2ව පවå. 

පැසÄමට පාත∏ කරන ලද ජංගම හàදා  වf Pෙ0 ද ඉතාමf Z[කර තfවය$ යටෙfය. ඔÅ$ වැඩ 
කර\l ආහාර ෙñE ö›රැ වලට ෙගෙනන ලb: ව9ෙ* තYබන ලද °$ø∞ø (bindweed), සහE හැÂ 
Qhපය., ෙනාY ෙප$ වල l අ8 අ_භව කර$නට íරැ∞ Ieන ල\ෙද$ බාගය. පමණ. ඒ වෙs 
සලාක එ.ක QIව. N[පාදනය කර$නට සැබෑ වෑයම. දැπම QIෙ>fම කළ ෙනාහැQ Pව.… 

මම ඇ> අයාෙගන බලා Ieයා. ද*ශනය °යöරැ Pව.: '>තර කළ ෙනාහැQ ෙලI$ P qNසාෙs 
කාලක¶∂කම, සම>ත ෙලI$ 2uණ අසං'ධානාfමක බව, සහ 8ÑöE සහගත නා>2ය. 

වාහනය ඉ.ම∂$ ඉb;යට ඇl ය\l, අප ෙවත මහç වයෙ> qNෙහ. පැq∂ෙ0 අf ව,$ öම.ෙද# 
QයqN. පාර අAෙ$ වැ2ර ගf පැහැb,වම ෙර#ගා9ර P තරැණ කා$තාව. Pවාය, ;යැZරා ඒ 

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 111, 152, 160; Twining, “The Economy,” p. 130.111

 Kiernan, Pol Pot Regime, p. 235.112
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මහEලාව මඟහ;$නට වාහනය කරකවා cෙ0ය, අf ෙදක bවÉෙල#කය ෙවත ඔසවාගf මහEලා පාර 
මැ\ෙ\ hටෙගන heෙ0ය.  113

 CPK h ආ*Ôක වÉාපෘ2ය දරගත ෙනාහැQ ෙනාස$Ä$තාවය$ ඇ2 කරන ලb. වැඩ Äප;.ෂාව සඳහා 
පf කරන ලද කාඩ*වරැ$ෙs මහ$තfව අසමf බැñ Nසා තfවය$ තවf නරක අතට හැරැ∂. සැලÄෙY 
àEගල Pෙ0 වා;මා*ගය$ය. අනාගතය ෙව_ෙව$ ව*තමානය °Eලට ෙදq$ ඒවා සංව*ධනය සඳහා මහf 
වෑයම. ෙයාදවන ලb. ඒf Z*වල සැලÄY සහ QÜයාfමක QπY Nසා කැප QπY IයEල àçමN$ම පාෙ⁄ 
N[ඵල Pහ. අàŒ, bය ඇල මා*ග, සහ ෙñ, අත;$ සමහර. ෙහාÂ$ සැලÄY කරන ලද සහ අදf භා'තෙ0 
2ෙයනවා Åවද, බíතරය පළà ගංව9ෙර$ම ගසාෙගන යන ලදහ. එවැN අව>ථාවක l ගYවැIය$ සහ 
කYකරැව$ Iය ගණN$ bෙ0 cß qය cයහ. තවf වÉාපෘ2 වල l ව9ර වැරb අතට ගලා යාම ෙම$ම මාස 
Qhපයක l ෙපාöŒ ෙරා$ මඩ ව,$ 8π cයහ. Ÿාව ඉංgෙ$රැව$ එවැN I\¨$ වළ.ව$නට කරQයා ගත 
ෙනාහැQව Ieයහ. ඕනෑම ආකාරයක 'ෙñචනය. ය_ අ$ක* ෙවත ද.වන හ9රැ QÜයාව. හැeයට දQන ලb, 
එh l NතÉ ෙලI$ ඉතාමf පහÄෙව$ ප;කEපනය කරත හැQ ඵල'පාක අf 'ය. “ෙñEල. හද$නට, ඔබට 
අවශÉ වන එකම ෙදය නY ෙ\ශපාලන අධÉාපනයA,” Qයා වහ&$ට Qයන ලb.  ෙබාෙහ# 'ට ෙY ෙමෙහBY 114

බාරව Ieන ලද ,ය$නට Qයව$නට ෙනාද$නා ගYබද වැIය$ෙs 'ස“ම Pෙ0 හැම 'ටම තවf ශzම බලය, 
තවf  ශzම පැය, සහ තවf මහෙපාළව ෙයාදා ගැXමA. 

 ෙමෙ> තා.ෂණය සහ තා.ෂණෙñl$ පm2.ෙ[පය සමඟ ෙබාෙහ# 'ට අfවැE බැඳ පැq∂ෙ0 වඩාfම 
සරල සාමානÉ දැ_ම පm2.ෙ[පයA. °Y මFටq$ ෙමෙහBY පාලනය කෙô මහෙපාළෙñ è9$ Åවf, 
යථා*ථවාදය සහ ඒකාකාπfවය සමඟ ෙපq$ ෙව≈ Ie එෙ>ම ඔÅ$ෙs ස*වඥතා ඥානය ගැන 'Wවාසෙය$ 
Ie නාග;ක '\ව9$ ඔÅ$ෙs සැබෑ >වාqවරැ Pහ. Iයç ö›රැ හ;යටම ෙහ.ෙටයා* එක. හැeයට මැන 
ගත හැQයාව ලැෙබන ෙලI$ ∞ වගාෙව$ B9 ö›රැ ෙබl යන Iයç අàŒ අA$ කර දම$න යැA ඔÅ$ 
Nෙය#ග කළහ.  ප;>ථාXය ප;සර තfවය$ öම. Pවf සම>ත පm ෙ\ශෙ0 කෘ†කා*qක කැ ලැ $ඩරය 115

Nයාමනය කරන ල\ෙ\ මධÉම අkකා;ෙයN.  සා*ථක බව ලැ ෙබ$ෙ$ සහE N[පාදනෙය$ පමණ. යැA 116

Qයැ'ණ. කෘ†කා*qක පළාfවල වාසය කරන öඩා öරැEල$ Qhපයකෙs >වභා'ක වාසòqය 'නාශ කර 
දැéම සඳහා Iයç ග>, පළ9රැ ග> ද ඇ9çව කපා දැqය B9 යැA සමහර කාඩ*වරැ åරණය කළහ, එA$ 
සාගතෙය$ ෙපෙළන ජනගහනයකෙs  'ත ගලවාගත හැQ ආහාර පmභවය. 'නාශ කරන දමන ලb.  >වභාව 117

ධ*මය සමතලා කර දම\l, ෙව$ ෙව$ව “සචßකරණය” කරවන ශzම බලකාය අòත ෙලසQ$ 'ෙW†ත 
ක¶ඩායY වලට ෙබlම I\ධ Pහ: අÅරැZ හෙf Iට දාහතර ද.වා වය> අ_ව, 'වාහ වන වයෙ> ජනතාව, 
වයසක උද'ය, යනාl වශෙය$.  එක 'ෙWෂ කටBfත. සඳහා පමණ. ෙයාදවා  ග$නා 'ෙWෂ ක¶ඩායY 118

පැවåම එ$න එ$නම සාමානÉය. බවට පf'ණ. එයට ෙවන> ෙලසQ$, කාඩ*වරැ bc$ bගටම Zර>තර 
ච;ත හැeයට, ඔÅ$ෙsම වැදගfකෙY සහ බල සYප$න බෙñ hර ∞, ඉතා කලා9රQ$ ඔÅ$ෙs ක¶ඩායY 
සමඟ වැඩ කරq$, අ‰ෙය#ග කළ ෙනාහැQ Nෙය#ග Nöf කරq$ Ieයහ. 

 ෙබාෙහ# කාYෙබ#ජ වැIය$ පාගා දමන ලද öසc$න, ෙරgමෙ0 කැමැfත$ 8;මසා ගැXම සඳහා 
ෙරgමය 'I$ Iතාමතාම භා'තා කරන ල\ෙ\ය. öසc$ෙන$ වැ`ෙය$ ෙපෙළ\l Iරැරැ වල ර}>කර තබාගත 
හැQ ආහාර පmමාණය$ අä ∞ යA, එh l එවැN ජනතාව. පලා යන අව>ථාව$ ද අä ∞ යA. ජනතාව N2 
ෙලසQ$ ආහාර ගැන hතq$ Ie$ෙ$ ද, è\ගලෙය. hත$ෙ$ එය ගැන පමණ. නY, එh l ත*ක QπෙY 
Iයç හැQයාව, සහ ජනතාවෙs ,ංcක ආශාව පවා අ9රැදහ$ ∞ යA. ආහාර සැපBම සමඟ කළ ෙසEලY 
ව,$ බලාfකාරෙය$ ඉවf කර දැéY පහÄ ෙක;ණ, එA$ සාãhක ආපනශාලා 8ÑගැXම පmව*ධනය ෙක;ණ, 
එෙ>ම ෙදමñ8ය$ සහ ඔÅ$ෙs දරැව$ අතර සබඳතා යනාbය ඇ9ලfව è\ගලය$ අතර සබඳතා Z*වල කර 
දැqණ. එh l I\ධ Pෙ0 ෙකාතරY මහf ෙලසQ$ ෙE ගෑ∞ 2uණf, IයEල$ 'I$ම ක$න ෙදන අත 
I!මA.  119
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 සහE ගැන ÌUත 'Wවාසය. තරY Pව. ෙව_ෙව$ IයEල කැප Qπමට කැම2 P ෙරgමය., (රැIයාෙñ 
l යකඩ වල බලය ගැන 2À 'Wවාසය ෙලI$, QBබාෙñ tN ගැන P 'Wවාසය ෙලI$) ෙY වර. Äලබ 
ෙලI$ පැව2 N[පාදනය. ෙසායාගත ෙනාහැQ තfවයට ළං කරවන ෙදය. බවට හරව$නට සමf ∞ම 
ෙ—දXය උfපmාසයQ. 1920 ගණ$ Iට ඔÅ$ෙs ජනගහනයට අර8;මැ>ෙම$ B9ව ඒf පmමාණවf තරමට 
ආහාර ලබාෙදq$ කාYෙබ#ජය 'I$ සෑම වසරක l ම N2පතා සහE ෙතාග Iය දහ> ගණන. අපනයනය 
කරන ල\ෙ\ය. 1976 l සාãhක ආපනශාලා සාමානÉය බවට පf P පÄව, කාYෙබ#ජෙ0 බíතරය වැෙට$ෙ$, 
bනපතා ආහාර ෙñල සඳහා එක è\ගලෙයöට බf ෙf හැÂ හතර. අඩංÌ bයාරැ බf ÄU එක. පමණ. 
ලැෙබන තfවයටA.  අ>ව_ Z.Ûත තfවය$ Iට වÉසනකාπ තfවය$ ද.වා 'චලÉ Pහ. bනපතා සලාක 120

Nතර ඉතාමf ඉතා අä මFටY වලට පහත වැi∂. 1975 ට ෙපර බfතYබ$s (Battambang) පmෙ\ශෙ0 
වැ`heෙය. 'I$ bනපතා සහE ගüෑY 400 ක සාමානÉය. අ_භව කරන ලදැA ගණ$ බලා ඇත, එනY 
සාමානÉ ආහාර ෙñලකට අවශÉ අවම පmමාණයA. ඛම* රෑT යටෙf එක è\ගලෙයöට හාE ෙපFeය. ලැ±ම 
ය_ අස$නට ෙනාලැෙබන තරY ෙභ#ජනයQ. සලාක දැ` ෙ> ෙවන> Pහ, ඒf ප>, හය, නැfනY අට ෙදෙන. 
පවා එක ෙපFeය. අ_භව Qπම අසාමානÉය ෙදය. ෙනා∞ය.  121

 ඒ ෙ⁄9ව Nසා කçකඩය ජනතාවෙs b' ගලවා ගැXම සඳහා අතÉාවශÉ දැය. බවට පf'ය; කçකඩ 
හරහා ජනතාවට හාE ලබාගත හැQ Pෙ0 'ෙWෂෙය$ම මරණ වා*තා ෙනාකරන ලද ගYබද වැIය$ෙs සලාක 
තබාගf කාඩ*වරැ$ ෙව2N. අ$ක* 'I$ ජනතාවෙs යහපත 8∂ස කටB9 කරන ලද Nසා, එA$ ලබාෙදන 
සලාක පmමාණවf 'ය B9 Nසා, ෙපාළෙව$ ආහාර ෙසායා යෑම Nල වශෙය$ තහනY කරන ලb. එෙ> නàZ, 
ෙසාරකY කරන ලදැA සැලෙක$ෙ$ නැfනY ආහාර ෙසායා ගැXමට තැන තැන සැ;සැ;ම Nල වශෙය$ සහ 
ෙනාNල වශෙය$ ඉවසන ලb.  සාගතෙය$ ෙපෙළන ජනතාව ෙව2$ QIව. ආර.ෂා Pෙ0 නැත: ෙපාZ භා¶ඩ 122

යැA සැලෙකන ලද ö›රැ අ>වැ$නට ෙපර ෙහ# අ>වැ$න ෙනළ\l, තම$ ෙව_ෙව$ වගා කරග$නා ලද 
ඇ°fත$ °Y åරැව, ගYබද වැIය$ෙs ööE ªä සහ ◊ලෑ කරගf සf9, එෙ>ම සමහර 'ෙටක කöçව$, 
මැ"ය$, ෙගාçෙබEල$, කi>ස$, සහ ö›රැ වල බíලව දQ$නට Ieන නA පවා, නැfනY අàෙව$ම කන 
ලද ර9 bqය$ සහ 'ශාල මöçව$, දç ලන අ9, හ9, සහ කැලෑ අල, ෙබාෙහ# මරණ වලට ෙ⁄9 Pෙ0 ඒවා 
අhතකර ෙලI$ ෙත#රා ගN\l නැfනY අවශÉ පමණට උයා ෙනාගN\l ය. ZUපf රටක Åවf එෙත. ෙනාP 
තවf අ$ත ZUපf තfවය$ට පාත∏ ෙවන ලb. ජනතාව ඌර$ ෙව2$ ආහාර ෙසාරකY කර$නටf වගා °Y 
ව,$ අEලා ගf éය$ ub$නට පට$ ගfහ.  ඒìය è\ගලෙය. ආහාර ෙසායා cයාය ය$න ද‡වම. සඳහා 123

පmධාන වශෙය$ ãN√චාවට ද.වන ලද වරද. බවට පf'ය. අ>වැ$නට ත*ජනය. ෙව$ෙ$ යැA හැÏ 
cයෙහාf, එවැN ද‡වY සරල අන9රැ ඇඟ∞මක Iට ඍÁවම මරණයට පàŒ∞ම ද.වා ''ධfවයQ$ B9 
Pහ.  124

 Nද$ගත ෙලI$ ම$දෙප#ෂණය සහ අä ෙප#ෂණ තfවය$ පැවåම Nසා අåසාරය වැN වසංගත ෙර#ග 
පැ2ර යාම ෙ⁄9ෙව$ පමණ.ම ජනතාව තවf ෙර#÷ තfවය$ට පf කරන ලb. පmධාන වශෙය$ öසc$නට 
'ෙW†ත P ෙර#ගාබාධ සහ ෙñදනා 8Ñබඳ පැq∂, ද පැව2ණ; ෙY අතෙර$ ෙපාZෙñ දQ$නට ලැෙබ$ෙ$, 
ජනතාවෙs bනපතා ÄU එෙ. ඇ2 ඉහළ &Œ මFටම Nසා පmධාන වශෙය$ ඇ2 කරන ලද ඉbàY (ඉ‚මා) 
තfවයA. ඉbàY තfවෙය$ සාෙU.ෂව සංÄ$ මරණයකට යා හැQ ෙවA—Ih 'සඥ මFටමකට වැෙටන 9රැ 
ජනතාව එ$න එ$නම Z*වල Pහ—ඒ පm2ඵලය ෙබාෙහ# අය, 'ෙWෂෙය$ම වයසක උද'ය 'I$ කැම2 
තfවය. හැeයට දQ$නට පට$ ගfහ.  125

 ෙY ජරාවට පf∞ෙම$ සහ මරණෙය$ හැෙදන 'Wවය—සමහර අව>ථා වල l පmජාවක බíතරය ෙර#÷$ 
සහ මරණයට පfවන අය ෙව2න හැl 2u∂ —සYබ$ධෙය$ ඛම* රෑT ෙවතට එතරY බලපෑම. ඇ2 බව. 126

ෙනාෙපNණ. ෙර#÷ P ඕනෑම අෙය. අ$ක* ශzම බලකායට හාN කරන වරද. කළා යැA සැලෙකන ලb.  ෙර#÷ 127

 PPP, 7 April 1995, p. 5.120

 See esp. Twining, “The Economy,” pp. 149-150; Kiernan, Pol Pot Regime, p. 240; Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 147.121

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 240; Hang Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 325.122

 Heng and Demeure, Cambodge, pp. 139-140; PPP, 7 April 1995, p. 7.123

 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. 124

272.

 Ibid., pp. 135-136; Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 278.125

 See, e.g., Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 145.126

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 184.127
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අයවç$ Nතරම Nකරැෙ¶ ඉ$න බලන අය හැeයට සැකයට පාත∏ P අතර සැබැ'$ම ෙර#හලට ෙහ# cල$ 
කාමරයට cයෙහාf පමණ. ඔÅනට වැඩ Qπම නවfව$නට අවසර ලැ°ණ, එh l ලැෙබන ආහාර පmමාණය 
සාමානÉ පmමාණෙය$ බාගය. පමණ. P අතර වසංගත ෙබ#∞ෙY අවදානම ඊටf වැ`ෙය$ පැව2ණ. ෙහ$; 
ෙලාකාø Qයන ප;b, “ෙර#හE වල අරàණ Pෙ0 Äව Qπමට වඩා ජනගහනය ඉවf QπමටA.”  එක ෙර#හලක 128

ස2 Qhපය. පමණ. ය\l 8$ යෙf ෙs පÅෙE සාමාgකය$ Qhප ෙදෙනö qය cයහ. එම ෙර#හෙE පැෙපාල 
ෙර#ගය හැZන පහෙළා> ෙදෙනö Ieන ලද තරැණ 8;ස.ව QIZ ෛවදÉ අවධානය. ෙනාමැ2ව වැඩට 
ෙයාදවq$ ඔÅ$ට Iරැරැවල 9වාල 2uණද °ම Nදාග$නට සල>වා 2°ණ. ඔÅ$ අත;$ b' ගලවා ගfෙf 
එ. අෙය. පම∂. 

,යm ඇගB% @නාශ OPම 

 è\ගලය$ එQෙනකාව පාවා lමටf, තම$ෙs b' ගලවා ගැXම හැෙර$නට අNf දෑ IයEල අමතක කර 
දම$නටf ෙ⁄9 ෙවq$, öසc$න ය_ qNසා අමා_†ක කර$නQ. එෙ> නැ2නY qXම> ulම පැහැb, 
කර$ෙ$ ෙවන öමන ආකාරයQ$ද? ‘ෙWz[ඨ ඉb; 8Yම’ කාලෙ0 l óනෙ0 පැව2යාවට වඩා එය අäෙව$ පැ2ර 
පැව2යා 'ය හැQA. එෙ>ම qය යන ලද අයව පමණ. අ_භවයට tමා ∞ පැව2 බව. ද ෙපX යA. 8$ යෙf 
'I$ උදාහරණ ෙදක. වා*තා කරA: ඇයෙs සෙහ#ද;යව අ_භව කරන ලද hටè Ìරැව;ය., සහ 
තරැණෙය.ව කන ලද ෙර#හE වාFiවක Ieන ල\ෙද.. ඒ I\¨$ ෙදෙ. l ම, (ඛම* සYපmදාෙ0 Ieන 
'ෙWෂෙය$ම ෙE 8පාසෙය$ B9 P òත ආfමය) “රöස$” සඳහා ෙදන ලද ද‡වම Pෙ0 මරණයට පàණ∞මA; 
ර}>ව Ie ගෙY qNÄ$ සහ ඇයෙs Zව ඉb;ෙ0ම Ìරැව;යට පහර l මරා දමන ලb.  óනෙ0 l ෙම$ම 129

පÑගැXෙY QÜයාව. හැeයට ද qXම> කෑම පැව2ණ: ඛම* රෑT හàදාෙව$ පලා cය ල\ෙද.ව මරා දම$නට 
ෙපර ඔíෙsම ක$ අ_භව කර$නට බලාfමක කළ හැe, , ෙහනs (Ly Heng) QයA.  qN> අ.මාව කන 130

ලද කත$දර මහf ගණනාව. ඇත. ෙY QÜයාව ඛම* රෑT ට පමණ. tමා ෙනාPවQ: 1970-1975 I'E B\ධ 
කාලෙ0 l තම හ9ර$ෙs අ.මාව කා දැéම ;ප¿,ක$ ෙසාEදාZව$ 'I$ කරන ල\දQ. එයාකාර P 
සYපmදායය$ c∂ෙකාන bග ආIයාෙñ හැම පැfෙත$ම ෙසායා ගැXමට ලැෙ¿.  මරණයට පàŒවන ලද එ. 131

ගැ°∂ කා$තාවකෙs කලලය, අ.මාව, සහ 8යBරැ වලට අfP ඉරණම හැ$s ෙන#* (Haing Ngor) 'I$ 
'>තර කරA: දරැවාව 'I කර දමන ලb (ඒ වන 'ටf අෙන. දරැව$ව 'යෙළ$නට I',ෙY එEලා 2°ණ), 
“අද ර#ට ඒ ම> පmමාණවf!”  යන කෑ ගැ tY අ_ව ඉ2;ය අර$ යන ලb. qN> 8fතාශය$ ව,$ ඇ> 132

ෙබෙහත. 8Ñෙයල කරන ලද, සãපාකාරයක ෙ>වය කළ ෙක#Qෙය. ගැන ෙක$ ö$ (Ken Khun) QයA, qN> 
අ.මාෙñ රසවf බව ගැන පmශංසා කරන ලද ඔíෙs පmධාX$ සමඟ ඔí එය ඉතාමf Nදහ> ෙලI$ ෙබදා 
ගfෙfය.  ෙY qXම> කන අව>ථාව$ 8Ñ°› කර$ෙ$ Iයç ආචාර ධා*qක සහ සං>කෘ2ක අගය$ නැ2∞ 133

යාමA. 'ෙWෂෙය$ම පmධාන ෙබෟ\ධාගqක අගය P කරැණාව අ9රැදහ$ ∞ යාමA. එය ඛම* රෑT ෙරgමෙ0 එක 
'රැ\ධාභාසය. Pෙ0ය: B.2ය, සෙහ#දරfවය, සහ පරා*ථාකාමය එh පmධාන අැගBY P සාමානාfමවාl 
සමාජය. N*මාණය Qπම එh අරàණ යැA එය පmකාශ කර 2°ණ, ඒf අෙනöf ෙකාqBN>F ෙරgම ෙම$ම 
එය සපයන ල\ෙ\ ආfමා*ථකාමෙ0, අසමානfවෙ0, සහ අතා*Qක බෙñ Äනාq ර}EලQ. b' ගලවා ග$නට 
ජනතාවට වංචාෙñ Nයැෙළ$නට, ෙබාරැ ìමට, ෙසාරකY Qπමට සහ ඔÅ$ෙs හදවf ගE බවට හරව$නට 
බලාfමක කරවන ලb. 

 Iයçම qN> කරැණාව සහ 'Xතකම 9ර$ව ෙගා> 2±ම බලෙ0 ඉහළම තන9රැ වල l*ඝ කාලය. 
2>ෙ> සාමානÉය.ව පැව2ණ. 1963 l ෙපාE ෙපාF කැලෑව 9ළට අ9රැදහ$ ∞ යෑෙම$ පÄව, 1975 අෙUmE 17 
වැNදාට පÄව පවා, ඔí තම පÅෙE අය සමඟ සYබ$ධ ෙව$නට QIව. ෙනාකෙôය. අෙනöf IයEල$ 
සමඟ ඔíෙs සෙහ#දරය$ ෙදෙදනා සහ සෙහ#දරයාෙs °;ඳ ද 8ටමං කර_ ලැ±ය. ඔÅ$ අත;$ එ. අෙය. 
වහාම qය cෙ0ය. ෙපාE ෙපාF සැබැ'$ම කÅදැA Qයා ඔÅ$ දැනග$ෙ$ Nල 8$»රයකට >»2 ෙව$නටA, 
එෙ>ම (සමහර 'ට Nවැරb ෙලI$) ඔÅ$ QI'ෙටකf ෙපාE ෙපාFව දැන Ieයා යැA Qයා ෙහ# ෙහÑ ෙනාකරන 

 Locard, Le goulag Khmer rouge, p. 6.128

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, PP. 221-239.129

 Heng and Demeure, Cambodge, pp. 172-173.130

 Ponchaud, “Social Change,” p. 160.131

 Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, pp. 174 and 193-194.132

 Ken Khun, De la dictature des Khmers rouges à l’occupation vietnamienne: Cambodge, 1975-1979 (Paris: L’Harmattan, 1994), p. 133

94. The gall-bladder remedy was common among the Khmer Loeu; see Ponchaud, “Social Change,” p. 160.
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ලb.  සෑම ඒìය è\ගලෙය.වම අ$ක* මත àçමN$ම යටf කරගැXම සඳහා P ඒකාkප2 වÉාපෘ2යට 134

ත*ජනය. හැeයට දQන ලද පÅE සබඳතා °ඳ දම$නට ෙරgමය 'I$ එයට කළ හැQ IයEල කරන ල\ෙ\ය. 
ශzම ක¶ඩායY වලට ඔÅ$ෙs Nවාස 2u∂. ඒවා ෙබාෙහ# 'ට ගම අසල 8hටන ලද සරල බැර}.ක එක9ව. 
Pහ, නැfනY පැZරැ ෙහ# හැෙමා. Pහ. ෙY කඳÅරැ ව,$ ඉවf∞ යාමට අවසර ලබා ගැXම ඉතාමf Z[කර 
Pහ. සැqය$ සහ භා*යාව$ ස2 ගණ$ නැfනY ඊටf වැ` කාලය. ෙව$ කර තබන ලb. දරැව$ ඔÅ$ෙs 
'>තෘත පÅE ව,$ ෙව$ කර තැ°ණ. එෙ>ම ගැටවර වයෙ> දරැව$ව ඔÅ$ෙs ෙදමñ8ය$ව ෙනාදQන ෙ> 
සමහර අව>ථාවල l මාස හය. ෙව$කර තැ°ණ. තම දරැව$ සමඟ හැQ තරY අäෙව$ කාලය ෙග'ය B9 
යැA මñවරැ$ව b;මf කරන ලදහ. තැපැE ෙ>වය àçමN$ම වාෙs නැවå 2±ම Nසා, ඥා2ෙයöෙs 
මරණය. ගැන ජනතාව දැනගfෙf සමහර අව>ථාවල l මාස ගණනාවකට පÄවA.  ෙමh l නැවතf, 135

උදාහරණ ඉහÑ$ ආෙñය, ෙබාෙහ# නායකය$ ඔÅ$ෙs භා*යාව$ ෙහ# සැqය$ ෙව2$ ෙව$ව  වf Pහ.  136

 භා*යාව$ ගැන සැqය$ට 2uŒ බලය සහ දරැව$ ගැන ෙදමñ8ය$ට 2uŒ බලය Ä_ 'ÄŒ ∞ cයහ. 
භා*යාව$ට පහර lම Nසා සැqය$ව මරණයට පàŒවත හැQයාව ද, තම$ට පහර Z$ බැ'$ ෙදමñ8ය$ව 
ෙහළා දQ$නට දරැව$ට හැQයාව 2±ම ද, ඕනෑම ප;භවය. ෙහ# හාNය. සඳහා ගෙY ර}>∞ම. හàෙñ 
ලැ%ජාව උපදවන පmI\ධ පාෙප#√චාරණය. ඉb;පf Qπම බලාfමක Pෙ0ය. රජය ඍÁවම හÅE ෙනාවන 
අkකා;ය 8Ñබඳ ඕනෑම සබඳතාවය. 'නාශ කර දැéමf යන පmච¶ඩfවය 8Ñබඳ ඒකාkකාරය. රජයට 
තහÅරැ කරගැXම 8∂ස P වෑයම. ෙලI$ ෙY පm2පf2ය දැQය හැQA. ඥා2 බැ‘Y වලට හැQ අäම 
වැදගfකම ලැ°ණ: ජනතාව ෙව$ කරන ලදහ, ෙබාෙහ# 'ට >Ôර කාßන ෙලI$, සරල ෙලI$ ඔÅ$ට එක 
ට. රථයට නÿ$නට ෙනාහැQ P Nසා යනාl වශෙය$, නැfනY හතරමං හ$bයක l ඔÅ$ ඇදෙගන cය අf 
කරfත ෙවන> පැ2 ෙදකකට යාමට Nෙය#ග කරන ලද බැ'$ වැN ෙ⁄9 Nසා. තNවම Ieන දරැව$ ෙහ# 
වයසක උද'ය ගැන කාඩ*වරැ එතරY තැìම. ෙනාකළහ: “කණගාi ෙව$න එපා: ඔÅ$ව අ$ක* 'I$ බලා 
ගX'. ඔබට අ$ක* ගැන 'Wවාසය. නැfද?” ය$න තම ආදරÒයය$ සමඟ යÑ එක9ෙව$න සමාව. අයැද 
Ie අයට ලැෙබන ලද සාමානÉ 8Ñ9ර Pෙ0ය.  137

 සරල ˘මදානය. ෙව_වට qය යන ල\ෙද.ව ආදාහනය Qπම (ෙY π2ෙය$ වÉ2ෙ*ක පැව9න නàf 
එවැN වÉ2ෙ*කය. සඳහා ඉතාමf දැ` ෙලI$ සට$ වb$නට ජනතාවට I\ධ Pහ, එෙ>ම ඒවා රඳා පැව2ෙ0 
කාඩ*වරැ$ෙs මා_”යfවය මතA) තවf සාYපmදාAක පÅE අගයකට පහර lමQ. සාYපmදාAක 8Ñෙවf 
අ_ගමනය ෙනාකරq$, tතෙE සහ මඩ වÌර. 9ළ ආදරÒයෙයö අfහැර යාම ය_ ඛම* අෙයö කරන 
8ÑöE සහගත අෙගෟරවය. දැ.∞මQ, එA$ නැවත ඉපlෙY හැQයාව අන9රට දැéමQ, එෙ>ම සමහර 'ට 
ආදරÒයෙය.ව සදාකාßන ෙහාEමනකෙs  'තය. ෙග∞මට පවා å$Z QπමQ. එයට පටහැNව අç `ංග. 
ෙහ# තබාගැXමට සමf∞ම ය_ ඉතාමf ඉහÑ$ අගය ෙකෙරන ල\දQ, 'ෙWෂෙය$ම ඉවf QπY ෙබෙහ'$ 
I\ධ P Nසා. සාYපmදාAක නැතෙහාf පmාs-ෙබෟ\ධ අගැBY ෙවත කÜමවf ෙලI$ පහර lම I\ධ P  සට$ òq 
ව,$ පmධාන එක. Pෙ0 ෙමයA. 'වාහයට �දානY ෙවන 8Ñෙවf සහ 'hç ගැන පැව2 ජන8mය සYපmදායය$ 
Pවා ෙහ# රජවාසල නැiY, ප$සE ºත∏ ෙහ# ã*2 යනාl ඉහළ කලා Pවා ෙහ# අ$ෙක#* අkරාජÉෙය$ පැවත 
එන ලද පරණ සYපmදායය$ ගැන සහ ඛම* ,ෙයා අයට 'ෙW†ත P “YෙE√ඡ” උfසව සඳහා තව Zරටf 
ෙගෟරවය. hq ෙනා∞ය. 1976 සැලÄම ය$න QIZ සැකය. නැ2ව óන සං>කෘ2ක 'Uලවෙ0 අ_කරණය. 
'ය, එA$ 'Uල∞ය IංZ සහ ක' හැෙර$නට ෙවනf QIම ආකාරයQ$ අදහ> දැ.∞මට ඉඩකඩ. ෙනාෙදන 
ලb.  138

 qය cය අෙයöට ලැෙබන Iයç තfවය$ පm2.ෙ[ප Qπම ය_  වf∞ෙY මා_”ය බව පm2.ෙ[ප 
QπෙY >වභා'ක පm2ඵලයQ. hටè නායකෙය. සහ ඇම2වරෙය. P í NY 'I$ කළ පාෙපා√චාරණෙ0 අග, 
“මම qNෙස. ෙනාෙñ, මම සfවෙයQ,” යැA සඳහ$ කර ඇ2 හැe අෙයöට Qයැ'ය හැQA.  එA$ QයැÅෙ$ 139

qN>  'තය. වචනෙ0 ප;සමාUත අ*ථෙය$ම මෘගෙයöට වැ`ෙය$ අගයQ$ B9 ෙනාවන බවA. ගවය$ 
නැ2කර ගf Nසා පම∂$ ජනතාව මරා දැàණ අතර එළෙදනකට පහර lම Nසා ඔÅ$ව වධhංසාවට 

 Chandler, Brother Number One, pp. 174-175.134

 Interview with author, Cambodia, December 1996.135

 Picq, Beyond the Horizon.136

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 101. 140.137

 Chandler, Brother Number One, p. 202; Henri Locard, “Les chants révolutionaires khmers rouges et la tradition culturelle 138

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).139
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පàŒවන ලදහ.  ඔÅ$ ර}කබලා ගත B9 P එළෙදනට වඩා ඔÅ$ අගෙය$ අä යැA ෙප$∞ම සඳහා 8;q$ව 140

නˇE වලට බැඳ අ_කYපා රhතව කස පහර ෙදන ල\ෙ\ය.  qN>  'තෙ0 අගය. නැ2 'ය. “ඔබට ඇfෙf 141

ඒìය è\ගල හැbයාව$.. ඒ Nසා ඔබ ෙY මායාව$ අfහැර දැqය B9A,” 9වාල ලද තම èත∏යාව තම$ අස,$ 
තබා ග$නට ඔí වෑයY කර\l ඛම* රෑT ෙසාEදාZෙව. 'I$ 8$ යෙfට Qයන ලb. èතාෙs මරණෙය$ bන 
ගණනකට පÄව, 8$ යෙf අkකා;$ ෙව2$ ඔíෙs මළIරැර බල$නට යෑම සඳහා අවසර ඉEලා බැගෑපf 
ව$නට I\ධ 'ය. ඔí ෙර#÷ව Ieයf ෙY ගමන Nසා අ$ක*ට අA2 ඔíෙs ජවය නා>2 ෙව$ෙ$ නැතැA 
Qයා bñරා Qය$නට ඔíට I\ධ 'ය. එෙ>ම ෙර#හEගතව Ie ඔíෙs °;ඳ බල$නට ද ඔíට අවසරය. 
ෙනාලැ°ණ; අ$ක* 'I$ ඇයව බලා ග$නවා,” යැA සරලවම ඔíට Qයන ලb. දරැව$ ෙදෙදෙනö දැ` ෙ> 
ෙර#ගා9ර P අසEවැIෙයöෙs සහායට ඔí පැq∂ 'ට, ඛම* රෑT ෙසාEදාZෙව. 'I$ ෙමෙ> Qයන ලb: “ෙY 
ජනතාවට උදñ කර$න වගìම. ඔබට නැහැ. එවැN හැÏY ඔබ අfහැර දම$නට ඕනෑ සහ එවැN ඒìය 
è\ගලවාl අදහ> ඔෙ¿ Iෙත$ àçමN$ මකා දම$නට ඕනෑ. ෙගදර ය$න.”  142

 රෙF èරවැIය$ෙs මා_”යfවය කÜමවf ෙලI$ පm2.ෙ[ප කරq$ I¡ම Nසා කලා9රQ$ අව>ථාවක 
l එය නායකfවයට අhතකර ෙලI$ බලපෑෙñය. ෙබාරැ ìමට, වැඩ ෙනාකර I¡මට,  සහ àරකරැව$ සහ 
ෙතාර9රැ සපයන අය අNf පැfත හැπ Ieය l ෙසාරකY Qπමටf QIZ ලැ%ජා බය. තව Zරටf ඔÅ$ෙs 
'$bතය$ට ෙනා2±ම එA$ අ*ථවf 'ය. අ$ක* ෙව2$ සපයන සලාක ෙකාතරY öඩා පmමාණය. ද ය$න 
අ_ව එය  'තය හා මරණය අතර ගැටçව. 'ය. දරැව$ Iට වයසක මහç 8;q ද.වා IයEල$ම ෙහාරකY 
කළහ. ඒf “ෙහාරකම” යන පදය එතරY අරැf බවQ$ ෙනා∞ය, ම$ද IයEල දැ$ රජයට අA2 P NසA, ඉ2$ 
කැලෑෙñ öඩා පළ9ර. කඩා ගැXම පවා ෙහාරකම. යැA සැලQණ. සැෙවාම ෙY උÌෙE hර ∞ Ieයහ. වංචා 
ෙනාකළ සහ ෙසාරකY ෙනාකළ අය, qය cයහ. ෙY පාඩම සමකාßන කාYෙබ#ජෙ0 ඉමහf ඵල'පාක 
ෙගෙන$නQ, එA$ නරැම සහ ආfමා*ථකාé පරYපරාව. N*මාණය කර∞ෙම$ රෙF සංව*ධනයට ඇ2 
අව>ථාව$ට වැදගf ෙලI$ බාධා ඇ2 කරA. 

මෘග-වෙ; ජයගqහණය 

 ෙරgමය 9ළ ෛනස*cක ෙලI$ තවf අà9 පර>පරය. පැව2ණ: නÉාAකව ජනතාවෙs  'ත සහ 
I9', පරම ෙලI$ 'N'දතාවෙය$ සහ පmI\ධ ෙලI$ පැව2ය B9 Åවf, බලෙ0 Ieන ලද අය ගැන 
QIව. දැනග$නට ෙනාහැQ බවQ$ B9 Pෙ0ය. ෙකාqBN>F ඉ2හාසෙ0 Ä'ෙW” ෙලසQ$, කැY<ºයාෙñ 
ෙකාqBN>F ප.ෂෙ0 පැවåම ෙරgමය බලයට පැqණ මාස 2හ. යන9රැ සැඟ∞ තැෙබන ල\දQ; එය Nල 
වශෙය$ පmකාශ කෙô 1977 සැUතැYබ* 27 වැNදා පම∂. ෙපාE ෙපාFෙs >∞යfවය ය$න ඉතාමf රහIගත 
ෙලI$ ආර.ෂා කරන ල\ද. ද Pෙ0ය. 1976 මා*9 මාසෙ0 පැව2 “මැ2වරණ” වල l, “h'යා (Hevea) 
ව9යාෙ0 කYකරැෙව.,” යැA සඳහ$ ෙවq$ ඔí පmථම වතාවට මහජනතාව ඉb;ෙ0 ෙපX Ieෙ0ය. 1977 
ඔ.ෙත#බ* h l උ9රැ ෙකා;යා_ සංචාරයක l ෙබදා හ;න ලද ඔíෙs Nල ච;තපදානෙ0 දැ.වන ලද අ$දමට 
ඔí Iය ෙදමñ8ය$ෙs ෙගා'ෙපාෙô ෙම$ම සැබැ'$ එh l ද QIbෙනක ෙ>වය කර නැත. 1963 l ෙනාY ෙප$ 
ව,$ පලා cය, සමහර CPK කාඩ*වරැ$ට අ_ව කැළෑෙñ l qය යන ලද, ෙකාqBN>F සට$කාéයා P සෙලාf 
සා (Saloth Sar) සහ ෙපාE ෙපාF ය_ එකම è\ගලයාය ය$න පළàෙව$ම අවෙබ#ධ කරගfෙf බටhර රහ> 
ෙ>වා ව,N. ඔíෙs ස*වබලධාπfවය QÜයාfමක Qπමට වඩා ෙහාÂ$ හැQයාව ලැෙබන, සැඟ∞ I¡මට ඇ2 
ෙපාE ෙපාFෙs කැමැfත ෙකාතරYදැA Qවෙහාf QIZ Nල 8$»ර, Nල පm2මා, එෙ>ම Nල ච;තපදානය. 
පවා QIදා ෙනාමැ2 Pහ. ඔíෙs ඡායාරෑපය. පළ Pෙ0 කලා9රQN. පmකාශනය සඳහා ඔíෙs º$තනෙ0 Nල 
එක9ව. QIදා ෙනා∞ය. ෙපෟ\ග,ක ෙපෟරැෂ ආක*ෂණ කE, ගැ◊ම. ඔí සYබ$ධෙය$ QIදා පැව2ෙ0 
නැත. කÑ$ වසර වල l තම$ෙs අගමැ2 කÅරැ PවාදැA ෙබාෙහ# කාYෙබ#ජ වැIය$ අවසානෙ0 දැනගfෙf 
1979 ජනවා; මාසෙය$ පÄව පම∂.  ෙපාE ෙපාF සහ අ$ක* යන ෙදකම එක.ම වශෙය$ සැලQණ. එනY 143

සෑම ගමකම එකවර ෙනාමැ2 සහ එකවර Ieන, öඩාම P අkකාπ තන9ර. ෙහාබවන IයEල$වම 

 Heng and Demeure, Cambodge, p. 132.140

 Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 166.141

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 242-247, 336; ෙමයාකාර I\¨$ b'ගලවා ගf සහ පලා ය$නට සමf P ජනතාවෙs පmකාශන 142

ව,$ ෙනාමඳව දQ$නට ලැෙ¿.

 PPP, 7 April 1995, p. 7; Chandler, Brother Number One, pp. 185-186, 227, 245, and 265.143
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èuZවාල$නට සමf වන ප;\ෙද$ IයEල I\ධ Pෙ0 ඔí සං'ධානෙ0 Ä8; N*නාqක ෙද'ෙය. ෙම$ ෙපX 
I¡ෙමN. …ෂණය වැlම IZ  Pෙ0 àsධfවෙයN, QIෙවöට ආර.†ත බව. QI'ෙටක ෙහ# දැ_ෙ$ නැත. 

 කÜමෙ0 වහ&$ට තම$ෙs  'ත ගැන QIZ පාලනය. ෙනා∞ය. සෑම ෙමාෙහාත.ම IBYව සැලÄY කර 
2uŒ අතර, ආහාර IයEල අත;$ අ2ශෙය$ වැදගf ෙවන සහ >වයං 'ෙñචන ර}>∞Y åරක වන, ඇ°fත$ 
වැර}\ද. අෙයöෙs 'නාශය කැඳව$නා P එය ෙමාෙහාතක ෙහ# Nවාäව. ෙනාලැෙබන කාල සටහනක 
ෙකාටස. Pෙ0ය. සෑම è\ගලෙයöෙsම අåතය ද IBYව අ¨.ෂණය කර_ ලැ±ය.  අෙයöෙs පmකාශන 9ළ 144

P සතÉයවාl භාවය ඉතාම öඩා සැකය. ෙහ# ඇ2 Åවෙහාf අf අඩංÌවට ගැXමf වධhංසා වලට පf 
Qπමf I\ධ Pහ, එA$ අkකාπ$ ෙසñෙñ è\ගලයා 'I$ සඟවා Ieන öම. ෙහ# ෙදය ගැන පmකාශය. 
ලබාගැXමටA. පැර∂ q9ෙර., පාසැE සගෙය., IÄෙව. සමඟ අහ› හà∞මQ$ පÄව ඕනෑම අෙයö ෙහළා 
දැìමට ල.ෙවන අවදානමට පf Pහ; ¢E අbන අයෙs හbI කැමැfත මත රඳා පැවෙතq$ අනාගතය සෑම 
'ටම ¢ලQ$ එEß 2u∂. අkකාπ$ෙs N2 'පරYකාπ ඇ> ව,$ QIව. පලා cෙ0 නැත, එක ආද*ශ 
පාඨයකට අ_ව ඔÅ$ට “අ$නාI ෙග`යක තරY ඇ> ගණනාව.,” 2u∂. සෑම ෙදය.ම ෙ\ශපාලන අ*ථය. 
ඇ2 ෙලසQ$ සැලQණ, ෙරÌලාI ගැන ඉතාමf Äç ෙහ# කඩQπම. ය$න 'රැ\ධ පැfතක QÜයාව. සහ 
“පm2'Uල∞යවාl අපරාධය.” හැeයට සැලQණ. ෙනාhතා ෙනාබලා IZ කළ වැර}\ද. පවා වÉසනය කැඳ∞ය: 
ඛම* රෑT ෙs nඩෙන#$මාl ත*කය අ_ව හbI වැරlY QI 'ෙටක IZ ෙනාෙñ, අෙයöට අහ›ව. ෙහ# 
ෙගාරහැ` හැIπම. Qයා වරද පැට'ය ෙනාහැQA; 2uෙ$ ෙŸ#◊කම පමණQ. ∞Zරැව. කැ‚ම, ෙගාෙන. 
හÄරැවා ගැXමට ෙනාහැQයාව, නැfනY ◊'ට. ඇෙ\ට tසෑම යනාbය පමණ. උසා'ය. ඉb;යට ජනතාව 
පàŒවත හැQ වරදවE Pහ. උසා'ෙ0 Ieෙ0 ෙබාෙහ# 'ට q9ර$ සහ ඥාå$ ෙව2$ හැෙදන සãපාකාරෙ0 
සාමාgකය$ය. ෙච#දනාව. එEල කර$නට අෙය. හැම 'eම එh Ieෙ0ය. NI ද‡වY ලද ෙŸ#◊$, නැfනY 
අ$ක* ෙව2$ එයට අවශÉ ශzම බලකාය ෙසාරාග$නා ලද ෙසනඟ යනාl P qය cය අය ගැන කතා Qπම 
ජනතාවට තහනY Pහ. “මරණය” වැN වචන පවා තහනY කරන ලb, එh l ජනතාව "අ9රැදහ$ P Iරැර.,” 
වැN වෙකÜ#.2ය$ සහ වෙහ$ ඔෙර# බ> වහර (bat kluon) පා'√º කළහ.  145

 X2 පeපාeය$ àçමN$ම ෙනාමැ2 Pහ. QI 'ෙටක නä 'භාග ෙනාපැව2ණ, එෙ>ම නාqකව ෙපා,> 
බලය. Qයත හැQ Pව. ද ෙනාමැ2 'ය. හàදාව ඒ òqකාව ඔÅ$ යටතට ෙගන 2°ණ, එයට ඔÅ$ ඉතාමf 
අයහපf �දානමQ$ Ieයහ. ම*දXය යා$ත∏ණෙ0 අකා*ය.ෂමතාවය Nසා ෙහාෙර$ බä පmවාහනයටf, 
ෙසාරකමටf සහ ෙපෟ\ග,කව Nදහෙ> කතා Qπමටf යY සාෙU.ෂ පහÄතාවය. 2uණා යැA Qව හැQA. 
ෙපාßIෙ0 අ2ෙ*ක Nලධාπ$ හැeයට දරැව$ සහ තරැණ 'ෙ0 ගැටවරය$ ෙයාදා ගැXම èçE ෙලI$ භා'තය 
∞ම පැහැb, කර$නට ද යY තරමකට එය ෙ⁄9 ෙවA. ඛම* රෑT සඳහා බඳවා ග$නා ලද ඔÅ$ අතෙර$ 
සංඛÉාව. √ෙලාU (chhlop) නq$ හැÂ$ෙවන ලද අය ã,ක වශෙය$ චරèරැෂය$ Pහ. ඔÅ$ Nවාස යට 
සැඟ∞ Ieq$ ෙපෟ\ග,ක කතාබහට සව$ Z$ අතර තහනY ආහාර ගබඩා ෙසාය$නට cය අයA. තම$ෙs 
ෙදමñ8ය$ සහ ඥාå$ අතර ෙ\ශපාලන දැ.ම ෙසායා ෙගා>, අපගාé I9', ඇතැA සා.† ෙසායා ගතෙහාf 
එ'ට “ඔÅ$ෙs යහපත 8∂ස” ඔÅ$ව ෙහළා දැìම ය$න වඩාfම බාලවය>කාරය$ P අෙනöf අයට 
පැවෙරන ලද කා*යය 'ය. පැහැb,වම අවසර ලැෙබ$ෙ$ නැ2 Iයç ෙ\වE ෙබාෙහ# කාYෙබ#ජ වැIය$ට 
තහනY P අතර නැfනY තහනY යැA සැලQය B9 'ය. පmාෙය#cකව IරෙගවE ය_ ෙනාවැරlම මරණය 
අfෙවන 'ෙñකාගාරය. P Nසා, නැවත ෙනාකරන Äç වැරb සඳහා, වහාම 8Ñෙගන, ඒ අ_ව පmමාණවf 
ෙලI$ යටහf පහf ෙලI$ හැIෙරන, ඕපපා2කව >වයං 'ෙñචනෙ0 ෙයlම Nසා සමාව ලැෙබන ලb, නැfනY 
ර}Qයාෙව$ මාරැ Qπම මÿ$ ද‡වY කරන ලb (උදාහරණය. හැeයට óනෙ0 l ෙම$, ඌරැ ෙකාiවක වැඩට 
යවන ලb), නැfනY ර}>ව Ieන ගYමානෙ0 වැIය$ට ෙහාÂ$ දැකගත හැQ ෙ> පහර lමQ$ 'නය 8hiවන 
ලb. එවැN අපරාධ ෙබෙහ'$ 2°ණ. ඔÅ$ෙs වැඩ ක¶ඩායY Qෙල#éට* >වEපය. ඈතQ$ Ieය ද, පÅE 
වලට මාස ගණ$ 2>ෙ> හàව$නට ෙනාහැQයාව 8Ñෙගන Ie$නට I\ධ Pහ. ෙබාෙහ# 'ට ඔÅ$ට පවරන 
ලද වැඩ සඳහා  අfදැìY ෙ>වකය$ට ඉතා කලා9රQ$ 2±ම Nසාෙව$ ෙම$ම පmමාණවf ෙනාP නැfනY 
පරණ සහ Zබල ∞ cය උපකරණ Nසාෙව$, ර}Qයා >ථාන වල öඩා වැරb සාමානÉය. Pහ. “ෙහාෙර$ ර}>කර 
ගැXම,” ය$න සරල ෙලI$ ෙකෙසE ෙග`ය. ළඟ තබාෙගන I¡ම යැA අ*ථවf ෙව\l, ආහාර >වEපය. 
ෙහාෙර$ ර}>කර ගැXෙම$ වැළì Ie$නට ෙබාෙහ# අයට ෙනාහැQ Pහ. 

 සමහර අව>ථා වල l සෑම මාසයක l ම ච;තපදානය. ,ය$නට ජනතාවට අNවා*ය Pහ, ඒ ,යන ලද ඒවා අතර යා$තq$ ෙහ# 144

ෙවන>කම. Pෙ0 නY ද‡වම Pෙ0 මරණයA; Welaratne, Beyond the Killing Fields, p. 125.

 හාE ෙසාරකY Qπම Nසා Ih නැ2ව යන ෙත. බැට ෙදන ලද ෙයෟවන දරැෙව. ගැන ෙස$s QYI$s (Seng Kimseang) QයA, 145

ඒ දරැවා පÄව අ$ක* වල අfව,$ අ9රැදහ$ Pෙ0ය; PPP, 7 April 1995, p. 7.

576
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IයEල$ම කළහ; ඒ Nසා වැ`ෙය$ම සාමානÉය. බවට පfවන අපරාධ අä ද‡වY ලැÀහ. නàf IයEල 
සාෙU.ෂ Pහ: කස පහර lම තරැණ අයට Äç ද‡වම. Åවf වැ`heය$ සමහර 'ට එA$ මරණයට පවා 
පf Pහ. වධhංසකය$ ෙබාෙහ# 'ට ඛම* රෑT හàදා අයවç$ Åවf, අෙයö හා එකට වැඩ කරන සගය$ 
ෙව2$ Ìe බැට පහරට ල.∞ම ෙබාෙහ# 'ෙටක සාමානÉය. Pෙ0ය. තම$ ඊ ළඟට එයට àíණ ෙදන බව දැන 
දැන ඒf “75 ගණ$” අය ෙY ද‡වම Nöf කර$නට වඩාfම BíÄç P අයA. සෑම 'ෙටකම වාෙs, පmධාන 
වශෙය$ කළ B9 Pෙ0 àçමN$ම යටfව Ieන බව. ෙප$∞මA. ඕනෑම පැq∂Eල. නැfනY පm2ෙර#ධය. 
දැ.∞ම ද‡වමට 'රැ\ධ බව. පෑම හැeයට ෙප$_Y කරන Nසා එA$ ෙරgමයට 'රැ\ධ ∞ම. හැeයට ද 
සැලQණ. අරàණ Pෙ0 ද‡වY QπමA, එෙ>ම …ෂණයට පf QπමA; ඒ Nසා 'e$ 'ට ෙබාරැවට මරණයට 
පàŒවන අව>ථා ෙගනැහර දැ.∞Y ද I\ධ Pහ. 

 “අෙU රට ෙගාඩනඟ$නට අපට අවශÉ එකම දැය යහපf 'Uලවකරැව$ q,යනය. පමණQ. එයට වඩා 
අවශÉ නැහැ. ඉ2$ අ8 q9ර$ දහ ෙදෙන. මර$නට කැමැ2A එක හ9ෙර.ට  වfෙව$නට ඉඩ ෙදනවාට 
වඩා.” එවැN පmකාශ ඛම* රෑT 'I$ සãපාකාර ර}>∞Y වල l Nöf Qπම සාමානÉය. Pෙ0ය , එෙ>ම 147

සැබැ'$ම ෙY ජනසංහාරමය ත*ක ඔÅ$ පmාෙය#cකව ඉi කළහ. ෙපාE ෙපාF යටෙf පmච¶ඩfවෙය$ B9 
මරණය ය$න ෙලඩ ෙර#ග ව,$ ෙහ# වයසට යෑෙම$ P මරණයට වඩා ඉතා වැ` සාමානÉය. බවට පf 'ය. 
අෙන. තැ$ වල “ඉහළම ද‡වම” යැA හැÂ$ෙවන ල\ද ෙමh l වැදගැYමකට නැ2 තfවයකට පf Pෙ0 එය 
N2පතා ෙයාදා ගැXමf සහ එය Äç ෙ⁄9 Nසා ෙයාදවන ලද බැ'$ ∞මf ෙ⁄9ෙවN. èZම සහගත පm2ෙල#ම 
ෙලසQ$, වඩාfම දරැŒ යැA සලකන ලද I\¨$ වල l ජනතාවට ලැuෙ$ Iර ද‡වY පම∂. ඒf පmාෙය#cක 
ෙලI$ එවැ$න. ද මඳකට කE යවන ලද මරණ ද‡වම. 'ය. Iරෙගදර l ඔÅ$ෙs öම$ත∏ණය ගැන '>තර 
සහ එයට හÅE P අයෙs නY පාෙප#√චාරණය කර$නට I\ධ Pහ. Iරබ$ධනාගාර ප\ධ2ෙ0 යථා*ථය �.ෂම 
ෙලI$ සඟවා තැuණ ද—එය තවf °යöරැ Pෙ0 ෙමම ÌUත බවA—8ටමං කරන ල\දÅ$ අතර සමහර 
ෙදෙන. කÜමය ෙකෙ> Pවාද ය$න ගැන යY තරමකට දැන Ieයහ: “සමහර 'ට, සමා$තර ද‡වY ප\ධ2 
ෙදක. 2ෙයනවා Qයල මම h9ව: පළàෙව$, එh පැවැfම B.2 සහගත කරන අවශÉතාවය ෙව_ෙව$ 
පවfවාෙගන cය Nලධා;වාදෙ0 ෙකාටස. P Iර ප\ධ2ය.; අෙන. ෙදවැ$න, සෑම Iරකරැවාටම අවසානෙ0 
ලැෙබන ඵල'පාකය එකම Åවf, ද‡වY Nයම කර$නට Nදහස. සãපාකාරෙ0 නායකයාට ලැෙබන Nල 
ෙනාවන ප\ධ2ය..”  ෙහ$; ෙලාකාø 'I$ ද ෙමම '>තරය තහÅරැ කරA.  ජනතාව මරණයට පf කරන 148 149

ෙතවැN කÜමය. ද පැව2ණ. ෙරgමෙ0 අවසාන වසෙ* l ෙබෙහ'$ දQ$නට ලැෙබන එය, 1793-1795 පmංශෙ0 
ෙව$ෙø (Vendée) I\¨$ වලට හා සමාන P හàදා මය Ø\ධකරණ Pහ. ප;භවයට පf  P ප;>ථාXය 
කාඩ*වරැ, “සැකකරැව$” බවට පf P සම>ත ගYමාන, සමහර 'ට නැෙගනhර කලාපය තරY 'ශාල P 
ජනගහන පmෙ\ශය$ àçමN$ම, රජෙ0 හàදා ව,$ uරැ9 8e$ ඝාතනය කළහ. ෙY අව>ථා වල l QI'ෙටක 
ෙච#දනා ඉb;පf කර_ ලැuෙñ නැත, QIෙවöට තම$ ෙව_ෙව$ 'f2වාචනය. ඉb;පf කර$නට 
අව>ථාව. Z$ෙ$ නැත, එෙ>ම ජනතාවෙs මරණ ගැන පmවෘf2 QI'ෙටක ඥාå$ට ෙහ# සගය$ට යැ∞ම. 
I\ධ Pෙ0 ද නැත: “අ$ක* මරා දමA ඒf QI'ෙටක පැහැb, ෙනාකරA.” එය ෙY අÅරැZ වල ඇ2ෙවන අ&f 
උපමාවQ.  150

 මරණ ද‡වම ලැෙබන 'ෙWෂ අපරාධ ෙමානවාදැA Qයා ලැA>9ව. සෑlම Z[කර PවQ. ෙතාර9රැ 
ෙනාමැ2∞ම ෙනාව ගැටçව ව_ෙ0 මරණ ද‡වෙම$ ද‡වY ෙනාකරනවා යැA පැහැb,ව සඳහ$ කරන එකZ 
අපරාධය. ෙහ# ෙසායා ගැXම Z[කර ∞මA. Iයç අපගාé QÜයා වඩාfම nඩෙන#$මාl ආකාරෙය$ අ*ථ 
ද.ව$නට ඛම* රෑT කාඩ*වරැ$ව b;මf කරන ලb. එA$ හටගැ_ෙ$ වඩාfම සාමානÉය Pව සමÿ$ පට$ 
ෙගන, මරණ ද‡වම Nයම Qπම සඳහා පmධාන ෙ⁄9 සY8¶ඩනය Qπම. පම∂. ආහාර ෙහාරකY Qπම QIZ 
සැකය. නැ2ව ලැA>9ෙñ àZN$ම 2ෙබන ල\දA. ප;>ථාXය ආහාර ෙñෙE ෙකාතරY වැදගf කම. සහE 
ෙව_ෙව$ ලැෙබනවා ද ය$න අ_ව සහ ෙරgමයට ඒ ගැන 2uණ ÌUත වැදගfකම අ_ව ද, ö›රැ වල l ෙහ# 
àçතැ$ෙගවE ව,$ ෙහ# නැfනY ගබඩා වල l ආහාර ෙසාරකY කරq$ Ieය l අEලා ගැෙනන අයට ෙපාZෙñ 
මරණ ද‡වම Nයම ෙක;ණ. කE, ගැt ෙසාරකෙY cය අයව අEලා ගf තැෙ$ l ම ගEකi ඇ$ෙද$ ගසා 
මරණයට පf කරන ලද අතර අෙනöf අයට උදාහරණය. ෙව$නට ඔÅ$ව qය cය තැනම öŒ ෙව$නට 

 Heng and Demeure, Cambodge, p. 185.146

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 248.147

 Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 228-229.148

 Locard, Le goulag Khmer rouge.149

 Chandler, Tragedy of Cambodian History, p. 260.150
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දමා තබන ලb.  එළවç ෙහ# පළ9රැ ෙහාරකY කළ අයට පහර lමQ$ පමණ. ගැලෙවන හැQ අව>ථාව වඩා 151

යහපf 'ය. ඒf වÉ2ෙ*ක Pහ: සාගතෙය$ ෙපෙළන දරැෙව.ට Q; ෙදන ලද කා$තාව. 'I$ ෙකෙසE ෙග` 
Qhපය. ෙස#රා ගf අව>ථාව. ගැන ö$ '>තර කරA, ඇයව එh පm2ඵලය. ෙලස මරා දමන ලb.  තවf 152

අව>ථාවක l පළ9රැ වfතQ$ පළ9රැ ෙසාරාගf ගැටවර වයෙ> ක¶ඩායම. ඔÅ$ෙs ප.ෂ සෙහ#දරය$ 
'I$ 'NWචය කරන ලදහ (ඔÅ$ට සහාය ෙදනවා qෙසක ෙවනf ෙත#රාගැXම. ෙනා∞ය), ඔÅ$ව මරණයට 
å$Z P අතර වහාම hස 8iපසට ෙව` තබන ලදහ. "අ8 ෙවñලq$ Ieෙයà. ඔÅ$ ìෙñ එය අපට ෙදන ලද 
පාඩම. QයාA.” රහIගතව සf9 මැπම Zලබ Pහ; ööE ව*ග සහ ÄරතE ස9$ ඉතාමf ඉ.ම∂$ 
අ9රැදහ$ Pහ නැfනY ඔÅ$ ගැන ඇස ගසා ෙගන Ieයහ, තදබදෙය$ B9 කඳÅරැ 9ළ  වf∞ම Nසා 
රහෙ> 'ශාල මළöණ. ඉවfකර දැéම ඉතාමf Z[කර Pෙ0ය. නàf සමහර අව>ථාවල l ගවෙය. මරාෙගන 
කෑම Nසා පÅE 8e$ මරණයට පàŒවන ලb.  153

 ඉතාමf ෙකe කාලයකට Åවf රහIගතව පÅෙE සාමාgකය$ බැßමට යාම පවා සැලöෙ¶ වැඩ හàදා 
ව,$ පලා යෑම. හැeයට Nසා ඒය ඉතාමf අන9රැදායක Pෙ0ය. අෙය. එම වැර}\ද නැවත කළෙහාf, එh l 
වැඩ මඟ හැπම යන ã,ක අපරාධය කර ඇ2 Nසා, එයාෙs  'තය පැහැb,වම අන9ෙ* වැeණ. තම$ෙs 
පÅලට පමණට වැ` ආකාරයQ$ සéපව I¡ම ෙම$ම ඔÅ$ සමඟ වාද Qπමf, ෙහ# ඕනෑම අෙයö සමඟ වාද 
Qπමf _ÄZÄ යැA සැලQණ. එවැN අපරාධයකට අෙය. 'I$ ෙග'ය Bfෙf තම  'තෙය$ පමණQ (ඒf 
ෙY අව>ථාෙñ l ද, පළà වතාෙñ l මරණයට පàණ∞ම I\ධ Pෙ0 කලා9රQN). වාතාවරණය ඉතාමf 
Äච;තවාl Pෙ0ය; 8;q සහ ගැහැŒ එQෙනකා සමඟ කතාබෙ⁄ ෙයෙදන 'ට, ඔÅ$ සéප ඥාå$ ෙනාව$ෙ$ 
නY, අäම තරq$ එQෙනකා ෙව2$ éට* 9න. වf ඈ2$ Ieය B9 යැA අෙU.ෂා ෙක;ණ. 'වාහෙය$ 
8ටත IZ කරන ඕනෑම ,ංcක සබඳතාවයකට කÜමවf ෙලI$ මරණ ද‡වම hq 'ය. තරැණ ආදරව$තය$ෙs 
 'ත අ2ශෙය$ Z[කර Pහ, එෙ>ම කාàක කාඩ*වරැ$ ෙබාෙහ# ෙදෙනöට ද Iරැර සYබ$ධ අපරාධ සඳහා 
ද‡වY අf'Â$නට I\ධ Pහ.  පmධාන වශෙය$ පැසවන ලද පාY Bෂ ව,$ B9 P මfපැ$ පානය තවf 154

මරණ ද‡වම අfවන අපරාධය. Pෙ0ය.  ෙකෙ>  Åවද, ෙY ද‡වY අf 'Âන ල\ෙ\ කාඩ*වරැ සහ 155

ගYවැIය$ Äç පmමාණය. පම∂; පmමාණවf තරY ආහාර ෙසායා ගැXම පවා ‘නව ජනතාව’ ට Z[කර Pහ. 
ආගqක වතාවf _ÄZÄ යැA සැලöණf, අපmI\ධව සහ ඒìය è\ගලය$ ෙලI$ කරෙගන ය$ෙ$ නY, 
(ෙබෟ\ධාගෙY හැQයාව 2uණf ඉ>ලාY h ඉතාමf අtරැ වන) ඒවාට යY Zරකට ඉඩ ෙදන ලb. ෙකෙ> Åවද, 
පරල ෙවන යY උfසවය. ඇfනY ඒවාට මරණ ද‡වY ලැ°ණ.  අවනත ෙනා∞ම ය_ වහාම මරණයට පf 156

QπමA. ර}>∞Y වල l ඔÅ$ට පmමාණවf තරමට ආහාර ෙනාලැ±ම ගැන, ඉතාමf ඉ.ම∂$ “අ9රැදහ$” ෙවන 
බාල තfවෙ0 ඇ“Y අÂ$නට I\ධ ∞ම ගැන සහ 1975 ෙනාවැYබ* මාසෙ0 l අEප ආහාර සලාක ගැන 
'ෙර#ධය පා$නට උ\ෙඝ#ෂණය. සං'ධානය කළ N*…ත Ìරැවරැ$ ක¶ඩායම වැN කතා Qπම සඳහා Z$ 
Nදහෙස$ වාI ගfෙf අEපයQ. උ\ෙඝ#ෂණය සැබැ'$ම නතර ෙනාකළ නàf, ඔÅ$ IයEල$වම ඉ$ පÄව 
ඉතාමf ඉ.ම∂$ 8ටමං කරන ලb.  ෙරgමෙ0  අවසානය නැfනY 'යFනාY ජයගüහණය කැඳවන පරාgත 157

වද$—1978 l ෙබාෙහ# කාYෙබ#ජ වැIය$ ආශාව දැ.P—නැfනY තම$ට öසc$න ඇතැA ìම පවා 
මාරා$2ක පm2ඵල ව,$ B9 Pහ. √ෙලාU ෙs කා*යය Pෙ0 වා*තා සටහ$ තැ±මA, සමහර 'ට තම$ව පාවා 
ෙදන ෙ\ ìමට පවා ජනතාව උÌලට හÄ කර ගැXමA. 

 öමන ෙ⁄9ව. Nසා ෙහ# තම$ට පැවරැණ කා*යය සY<*ණ Qπමට අසා*ථක ∞ම ය_ ඉතාමf දරැŒ 
කාරණාව. 'ය. හbI අන9රැ ව,$, අතපÄ∞Y සහ Äç වැරlY ව,$ QIෙව. ආර.†ත ෙනාPහ, ඒf ඒ 
IයEලම මාරා$2ක 'ය හැQA. එෙ>ම ෙබාෙහ# අාබාkත සහ මානIක ෙර#÷$ මරා දමන ල\ෙ\ ද පmධාන 
වශෙය$ අසා*ථක යන පදනම මතA. තමනට පැවෙරන ලද කා*යය ඉi Qπමට අසා*ථක ඕනෑම අෙයöව කඩා 
කUපEකාරෙය. Pෙ0ය, ඔÅ$ ‘නව ජනතාව’ යන සාãhකයටf වඩා අපmෙය#ජනවf Pව$ හැeයට සැලö∂. 
;ප¿,ක$ හàදාෙñ Ieන ලද, අත. ෙහ# පය. B\ධෙ0 l අhq P නැfනY 9වාල ලැÀ ඕනෑම අෙය. ද 

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 300.151

 Ken Khun, De la dictature des Khmers rouges, p. 96; එම I\kෙ0 l කා$තාව මරා දම$නට ෙපර ෙසාEදාZව$ 'I$ ˝ෂණය ද 152

කරන ලb; ෙකe කලක l පැවfෙවන Ø\ධකරණයQ$ ඊට වගQව B9 කාඩ*වරයා qය cෙ0ය.

 PPP, 7 April 1995, pp. 6, 7.153

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 337; Hang and Demeure, Cambodge, p. 107.154

 එයට ෙවන> ෙලසQ$, IයEල$ම ZYෙකාළ පානය කළහ, ළාබාලතම ඛම* රෑT ෙසාEදාZවා පවා. මfŸවÉ පා'√ºය ඊට වඩා 155

අäෙව$ පැ2ර 2uණ නàf එය 'ෙWෂෙය$ තහනY ෙනා∞ය.

 Ponchaud, “Social Change,” p. 169; PPP, 7 April 1995, p. 7.156

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 172-175, 201-202.157
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අ9රැදහ$ Pෙ0ය. වැ`ෙය$ම අවදානමට ල. Pෙ0 තමනට ෙදන උපෙද> වටහා ග$නට ෙහ# QÜයාවට 
නංව$නට අෙපාෙහාසf P è\ගලය$ය. ම'ෙඤා.කා අලය. ගලවන මානIක ෙර#cෙයöට ෙහ# öමන 'bයක 
ෙනාෙfෙරන බ> ව,$ Åවf තම අස9ට පmකාශ කරන අෙය.ට වහාම ෙව`  තබන ලb.  158

ඛම* ෙකාqBN>F 'I$ ෙගන cෙ0 තfවාකාරෙය$ම Äජනක වැඩ සටහනQ. 

 පmජාතා$2∏ක කැY<ºයාෙñ පmච¶ඩfවෙ0 ෙපාZ මFටY ඉතාමf දැවැ$ත Pහ. ඒf බíතර කාYෙබ#ජ 
වැIය$ට මරණෙ0 °යöරැ ද*ශනයටf වඩා …2ය ෙගෙනන ල\ෙ\ ÌUත සහ සසYභා∞ ෙලI$ I\ධ P 
අ9රැදහ$ ∞Y ව,N. මරණය ෙබාෙහ# 'ට අපmI\kෙ0 සහ සැඟ∞ I\ධ Pහ. ඒ අ_ව බල\l එයට ලැuෙ$ 
ෙසාEදාZව$ සහ CPK කාඩ*වරැ 'I$ NWºතවම ග$නා ලද කÜමෙñදයA: “ඉතාමf නරකම අව>ථාවල l පවා, 
ඔÅ$ෙs වද$ ෙබාෙහ# ෙසA$ hතවf සහ ආචාර–ß Pහ. ඔÅ$ මරණයට පf කෙô කරැණාව$ත වද$ 
ව,N…අ8 අහ$නට කැම2 ඕනෑම ෙදය. ෙපාෙරා$Z ෙවq$ ආර.ෂාව ගැන ෙබාරැ හැÏමQ$ අ8ව නළවන 
ලb. නàf මම දැන Ieයා ඔÅ$ෙs àZ වද$ ව,$ පÄව එ$ෙ$ නැfනY ඊට කÑ$ IZ Pෙ0 °යöරැ අපරාධ 
බව. ඛම* රෑT හැQ සෑම අව>ථාවක l ම ආචාර–ß Pවා, අ8ව ගවA$ ෙම$ මරා දම\l පවා.”  ෙY හැbයාව 159

ගැන පළà පැහැb, Qπම Nසැකෙය$ම උපායමා*ගමය Pව. යැA යෙf ෙය#ජනා කරA, එA$ ඔÅ$ට හැම 
'ටකම ඔÅ$ෙs පැfෙත$ èZමය ඇ2 කරත හැQ හැQයාව සහ කැර, අෛධ*යමf කරත හැQයාව පැව2ණ. 
ෙබෟ\ධාගෙY >වයං 'නය 8Ñබඳව ඇ2 ඉහළ ෙගෟරවය මත පදනYව, සහ ආෙñග වලට ඉඩ lෙම$ එන 
ලැ%ජාවට පf∞මf  ගN\l, ඒ ගැන සං>කෘ2ක පැහැb, Qπම. ද කළ හැQA. අවසානෙ0 l ෙ\ශපාලන 
පැහැb, Qπම. ඇත. සං>කෘ2ක 'Uලවයට ෙපර óන ෙකාqBN>Fවාදෙ0 ì*åමfම Bගෙ0 l ෙම$, QIව. 
අහ› I\kයක ෙහ# ෙමාෙහාතකට ඇ2 P රැºයක පm2ඵලය. ෙනාෙñය යන ප.ෂෙ0 අතෘUතකර යථා*ථවාදය 
8Ñ°› කර$නට ද ආෙñග ෙනාමැ2කම ෙයාදා ගැNණ. ප.ෂය ඕනෑම තfවය. යටෙf l Iයç බලෙය$ B9 
යැA ද.වන ලb. ෙY මරණයට පfQπම අපmI\ධව කරෙගන යාම ය_ සමහර 'ට ඔÅ$ව මධÉ>ථානෙය$ 
ෙමෙහවන ල\දා ය$නට සා.† 'ය හැQA. ජනසංහාර වල l දQ$නට ලැuණ ෙලස YෙE√ඡ සහ ඕපපා2ක 
පmච¶ඩfවය එය සැබැ'$ම öම.දැA Qයා hස ඔසවා ෙප$ව$නට QIf ෙලසQ$ °ය ෙනා∞ය. එක 
ස$ධÉාවක l, නැfනY එක රා2∏යක l, ෙසාEදාZව$ පැqණ ඔබව පmWන QπY සඳහා, අධÉයන සඳහා, නැfනY 
ß කැnෙY වැඩ සඳහා ර}ෙගන cෙ0ය. ඔෙ¿ අfෙදක ඔබ 8iපසට කර බැඳ තැ°ණ, එතැන l එය පම∂. 
සමහර 'ට අෙන. අය 9ළ °ය ඇ2 කර_ 8∂ස ඔෙ¿ Iරැර පÄ දවසක කැලෑෙñ වළ ෙනාදමා 2°ය l 
ඔÅ$ට හà'ණ; ඒf Nතර I\ධ Pෙ0 Iරැරැ ව,$ ඒ කÅරැ$දැA Qයා ෙසායා ගැXම ෙනාහැQ ∞මA. 
'ම*ශනය කරන ලද පmා$ත හැම එකQ$ම òමදාන කරන ලද >ථාන 1,000 කට වැ` සංඛÉාව. ෙසායා ගැNණ; 
පmා$ත '>ස. ඇත.  සමහර අව>ථාවක l ඛම* රෑT 'I$ qN> Iරැරැ ö›රැ වලට ෙපාෙහාර ෙව_වට 160

ෙයාදා ග$ෙ$ යැA ඔÅ$ කරන ලද N2 ත*ජනය පmාෙය#cකව QÜයාfමක කරන ලb.  “qNÄ$ සහ ගැහැŒ$ 161

ෙබාෙහ# 'ට ෙපාෙහාර සඳහා මරා දැàණා. වගා °Y අසල සාãhක ෙසාෙහා$ වල ඔÅ$ව වළ දා 2uණා, 
'ෙWෂෙය$ම ම'ෙඤා.කා වගාව I\ධ P තැ$ අසල. ඔබ ම'ෙඤා.කා අලය. එÑයට ඇ\දාම ඒ අලයට àE 
ඇl 2uණ qN> ඇටකiව. ද ඔබ එÑයට අb_ ලැuවා.”  qN> ෙWෂ වලට වැ`ෙය$ ෙහාඳ ෙපාෙහාර වගා 162

සඳහා නැ2 Pවා යැA Qයා රෙF නායකය$ට 'Wවාසය. 2uණා වැNA;  කාඩ*වරැ 'I$ ෙයෙදන ලද qXම> 163

කෑම සමඟ පං2 හ9ෙර. යැA 'NWචය කරන ලද ඕනෑම ෙකෙනöට මා_”ය බව. පm2.ෙ[ප Qπම ගf 
කළ, ෙමතැN$ තා*Qක අවස$ ල.ෂÉය ද පහදා ගත හැQ ෙවA. 

 මරණයට පàŒවන ෙමාෙහාෙf l කÜමෙ0 දැ` YෙE√ඡfවය යÑ ම9 'ය. උ¶ඩ ඉ2; කර ගැXම සඳහා, 
එෙ>ම වධකය$ෙs පරnඩක ආශාව$ තෘU2මf කර ගැXම සඳහා ද, මරණයට පf QπෙY පmධාන කÜමය Pෙ0 
ෙව` තැ±ම ෙනාෙñ.  >,'$>Qෙs ප*ෙ0ෂණ වලට අ_ව, එෙ> qය යන ල\ෙ\ '$bතය$ ෙව2$ Iයයට 164

29 . පම∂.  '$bතය$ Iයයට 53 . පමණ සංඛÉාව. qය යන ල\ෙ\ ඔçවට ෙදන පහර. NසාA, එය 165

 Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 236; Welaratne, Beyond the Killing Fields, p. 53.158

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 174, 402.159

 Le monde, 18 June 1997, p. 16.160

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 319.161

 Statement by a medical student, quoted in Ken Khun, De la dictature des Khmers rouges, p. 123. Manioc is one of the staples of 162

the Cambodian diet.

 Locard, Le goulag Khmer rouge, pp. 12-13.163

 See, e.g., Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 230.164

 Sliwinski, Le génocide, p. 78; I am rounding up his numbers, since they have only a notional value.165
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යකඩ ෙපා& ව,$, ගEකi ඇÂ ව,$, නැfනY කෘ†කා*qක උපකරණ ව,$ ෙදන ලද පහරවE Pහ. Uලා>e. 
බෑs දමා í>ම hර කර මරණ ලද ෙහ# එEලා මරණ ලද සංඛÉාව Iයයට 6 . Pහ. Iයයට 5 කෙs ෙබEල 
කපා දමා මරා දමා 2°ණ. ඇI$ Zi සා.†කරැව$ IයEල$ෙsම පmකාශ එකඟ ව_ෙ0 පmI\kෙ0 I\ධ Pෙ0 
මරණයට පàණ∞Y ව,$ Iයයට 2 . පමණ. I\ධ P බව ගැනA. ඒවා ෙබාෙහාමය. උදාහරණ හැeයට 
අරàŒ කරගf ඒවා P අතර අපmසාදයට පf P කාඩ*වරැ අA2 P ඒවා Pහ. 'ෙWෂෙය$ම YෙE√ඡ ෙලI$ මරා 
දැàවා යැA Qය\l අදහ> Pෙ0 යY 'bයQ$ c$න. සYබ$ධ ∞මA. ෙබාෙහ# 'ට N$දාවට පf P 
කාඩ*වරැ$ව වළකට දමා ඔÅ$ෙs පèව ෙත. ෙව`ෙබෙහf ව,$ èරවන ලb, නැfනY hසට ෙපෙට#E වf 
කර අන9රැව එයට cN තබන ලb.  166

,රබRධනාගාර ෙකාෙදr රsස 

 පm2පf2මය වශෙය$, පmජාත$ත∏වාl කැY<ºයාෙñ IරෙගවE ෙනා∞ය. 1978 අෙග#>9 මාසෙ0 l ෙපාE 
ෙපාF Qයන ලද ප;b, “අ8ට IරෙගවE නැත, අ8 “Iරබාරය” යන වචනය පවා භා'තා ෙනාකරà. අෙU සමාජෙ0 
Ieන අhතකර කාරකය$ට අ8 සරලව ඵලදාÓ කා*යය$ කර$නට ෙද_ ලැෙ¿.”  ෙබෟ\ධ ක*මය (karma) 167

'I$ පñ වලට ඊ ළඟ ආfමෙ0 l පමණ. ද‡වY ෙද_ ලැෙබ$ෙ$ යැA ද ඒ Nසා ද‡වY කE දමා Iරබාරය 
ආෙ\ශ කරගැෙනන ෙ\ශපාලන අåතය සහ ආගqක සYපmදාය යන ෙදෙ.ම \'fව èèරා යෑම උ&Uපා ද.වq$, 
ෙY IරෙගවE නැ2කම ගැන ඛම* රෑT ඉතාමf ආඩYබර Pහ. ඛම* රෑT යටෙf ද‡වY වහාම QÜයාfමක 
කරන ලb.  එෙ> Åවද “පm2අධÉාපන මධÉ>ථාන” (munty operum) 2°ණ, ඒවා සමහර 'ට හැÂ$ෙවන ල\ෙ\ 168

“b>2∏.ක ෙපා,> ãල>ථාන” QයාA. නගරවල අෙනöf ෙගාඩනැÿ, ෙම$, පැර∂ යටf'gත සමෙ0 
IරෙගවE පාçවට ෙගා> 2°ණ. ඒවාෙ0 යÑ වාසය. ඇ2 ෙව$ෙ$ öඩා පmාෙ\–ය නගර අEපයක පම∂. එh 
l ෙද9$ ෙදෙනöට සඳහා ඉbකරන ලද Iරöe 9ළ 2හ. පමණ Iරකරැව$ රඳවන ලb. නව ෙරgමය යටෙf 
IරෙගවE හැeයට ෙයාදා ග$නා ල\ෙ\ තව Zරටf පmෙය#ජනවf ෙනාවන පරණ පාසැE ෙගාඩනැÿ, සහ ප$සE 
Pහ.   169

 සාYපmදාAක IරෙගවE ව,$, දැ` ක*කශ ෙරgමය. පැව2 IරෙගවE ව,$ පවා පැහැb,වම ෙYවා 
ෙවන> P බව ගැන QI සැකය. නැත. Iරකරැව$ෙs  'ත පහÄ කර$නට, නැfනY ඔÅ$ට b' ගලවා 
ගැXම සඳහා ෙහ# QIව. ෙනාIZ P බව අäම වශෙය$ අෙයöට පැහැb,වම Qව හැQA. ආහාර සලාක 
ඇ°fත. Pෙ0ය—සමහර අව>ථාවල l Iරකරැව$ හතÑ> ෙදෙනöට එක සහE ෙපFeය. පමණ. ලැ°ණ.  170

එh ෛවදÉ පහÄකY ෙනා∞ය, පමණට වැ` 8;ස. රඳවා 2±ම සෑම 'ටම I\ධ PවQ. Iරකරැව$ව Nතරම 
යදY ව,$ බැඳ 2u∂: කා$තාව$ සහ ,hE ව*÷කරණය$ට හÄ P 8;q$ සඳහා එක වළ&කරයකට ද, 
සාමානÉ 8;q Iරකරැව$ෙs වළ&කර ෙදකටම ද, සමහර 'ට වැලqe ෙදක 8iපසට කර බැඳ දමා තැ±මf 
I\ධ P අතර Iයç යදY ෙපාළවට ස'කර 2À යකඩ ෙපාEලකට (khnoh) බැඳ 2°ණ. වැIQÑ ෙනා2° අතර 
ෙ⁄lමට හැQයාව. ද ෙනා∞ය. ෙY තfවය$ යටෙf සාමානÉ ආBෂ කාලය මාස 9න. Pෙ0ය; ඉතාමf Äç 
8;ස. පමණ. b' ගලවා ගfහ.  බටhර කලාපෙ0 Iරෙග දරක l ඔíෙs  Z*ලභ වාසනා ව ගැන අෙය. 171

'>තර කරA: “ඔÅ$ මරා දැàෙñ Iරකරැව$ෙග$ බාගය. ෙහ# ඊට අä පmමාණය. පමණA.”  ඔí 1975 අග 172

l පමණ Iරගතව I¡ෙY වාසනාව ල\ෙදQ, ඒ කාලෙ0 l Iරකරැව$ Nදහ> Qπම ගැන hත$නට èçව$ P 
කාලයQ, එනY අෙUmE 17 වැNදා ෙත.. 1976 ද.වා Iරකරැව$ෙග$ Iයයට 20 . සහ Iයයට 30 . අතර 
සංඛÉාව. Nදහ> කර_ ලැ±ය. සමහර 'ට ඒ එම කාලෙ0 l 'ඩාවට පf කරන ශාπ;ක වැඩ ව,$ 
පm2අධÉාපනෙ0 අදහස ගැන, එනY óන-'ෙයFනාY IරකඳÅරැ වලට ෙ.$„ය P ෙfමාව ජනතාව දැ` ෙ> 
'Wවාස Qπම Nසා 'ය හැQA. Nලතල දරන ලද අය සහ පරණ ෙරgමෙ0 ෙසාEදාZව$ පවා ඔÅ$ ෙහාÂ$ 

 Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 338; Hang and Demeure, Cambodge, p. 109. This recalls the perhaps apocryphal torture 166

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. 18.167

 See Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 321.168

 Information about the prisons comes from two excellent studies by Locard, Le goulag khmer rouge, and “Tramkâk District in the 169

Grip of the Khmer Rouge.”

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 245.170

 For example, of the eighty prisoners in one prison described by Pin Yathay (Stay Alive, My Son, p. 240), there were three survivors.171

 Kiernan, Pol Pot Regime, p. 345, n. 169.172
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හැIෙර$ෙ$ නY සහ දැ` ෙ> ෙවෙහස ∞ වැඩ කර$ෙ$ නY b' ගලවාෙගන එÑයට ඒමට සැබෑ අව>ථාව. 
ඇ2ව Ieයහ. ෙමය නගර ව,$ ජනතාව ඉවf කරන àE bනවල l ද තවමf සතÉය. PවQ.  එA$ පÄව 173

පරණ පද වහර තබා ගැ_නද එh අ*ථය àçමN$ම ඉවf 'ය. Iරගත Qπම ය$ෙන$ ෙබාෙහ# 'ට '>තර 
Pෙ0 “අධÉයන සැIවාරයකට” ආරාධනා QπමQ, ඒ ඛම* පද වහර Pෙ0 óන xuexi ය$ෙන$ ඉEලා ගf 
වචනයA. ඔÅ$ෙs වය> öම. Pවf, “එක පහරQ$ ඔÅ$ IයEල ඉවf කර දැéම” සඳහා Iයç දරැව$ 
ඔÅ$ෙs මñවරැ$ සමඟ Iරගත ෙනාකළ B9 යැA Qයැෙවන එක ප;>ථාXය ãල>ථානයQ$ යවන ලද 
9¶äව. අ_ව, අධÉාපනය. ලබාෙදන Iයç අරàŒ අ9රැදහ$ ∞ ඇ2 බව Nහඬව 8Ñෙගන 2u∂.  වA 174

ප$ඩාරා (Y Phandara) '>තර කරන ප;b, සමහර 'ට බíතරය. IÄ$ P ද, 'ෙ\ශය$ ව,$ පැqෙණන ලද 
කාYෙබ#ජ වැIය$ ෙව_ෙව$ P බ$s ටා ෙබ. (Bung Tea Beck) කඳÅෙ* පමණ. එය එෙ> ෙනාPවා යැA Qව 
හැQA. “ඔබ වEපැළෑeය. ඉZරැවාම, ඔබ àE eකf උZර$නට ඕනෑ,” යන ආද*ශ පාඨය bයf Qπම ෙමh l 
I\ධ 'ය. එය මාඕවාl අ$තවාl$ අතර පව2න “පං2 උරැමය” යන ම2ය ර}`කE 'bයට තැXමA.  බැඳ 175

ෙනාතැuණf ඔÅ$ බලා Qයා ග$නට QIෙව. ෙනාමැ2 P íදකලාව තබන ලද ෙමම දරැව$ෙs ඉරණම 
'ෙWෂෙය$ම අ_ෙñදXය Pහ. තවf නරක තfවය. Pෙ0 බාල අවලය$ සYබ$ධෙය$ Iරගත Qπමට QIZ 
අවම වය> tමාව. පනවා ෙනා2±මA. එක hටè Nලධා;ෙයöට අ_ව, 

අ8ට වැ`ෙය$ම Zක. දැ_ෙ$ තරැණ දරැව$ '>සකෙs පමණ ඉරණම 8ÑබඳවA, ඒ අය බíතරය. 
1975 අෙUmE 17 වැNදාට පÄව නගර ව,$ ඉවf කරන ලද ජනතාවෙs දරැව$ Pහ. ෙY දරැව$ 
ෙසාරකY කෙô ඔÅ$ දැ` ෙ> öසc$ෙන$ ෙපෙළන ලද NසA. ඔÅ$ව අf අඩංÌවට ෙගන 2uෙ¶ 
ඔÅ$ට ද‡වY කර$නට ෙනාෙñ, නàf ඉතාමf ö;රැ ආකාරෙය$ ඔÅ$ව මරණයට පàŒ∞ම 
සඳහාA: 

• Iරබ$ධනාගාර àරකරැව$ 'I$ ඔÅනට මැෙරන ෙත. ගැtම ෙහ# පා පහර lම IZ කළහ. 

• ඔÅ$ෙs පාද බැඳ දමq$, ඔÅ$ව වහෙE එEලq$, ඔÅ$ව ප\දq$, අන9රැව ඔÅ$ව පා 
පහරවE ව,$ නවfවq$,  වfවන ෙසEලY බä හැeයට ඔÅ$ව භා'තා කළහ. 

• Iරබ$ධනාගාරය අසල ෙපාöණ. Pෙ0ය: අçෙග#Äවා 'I$ දරැව$ව එයට 'Iකර ඔÅ$ෙs පාද 
ව,$ අEලාෙගන ව9රට ඔබාෙගන Ieෙ0ය, ඔÅ$ දඟල$නට පට$ ගf පÄව ඔÅ$ෙs h> 
එÑයට ග$නට ඉඩ l, ඒ 8Ñෙවත නැවත නැවතf කරෙගන cයහ. 

අෙන. Iරකරැව$ සහ මම, ෙමවැN °යöරැ ආකාරයQ$ ෙමෙලා'$ ඉවfව යන ෙY දරැව$ෙs 
ඉරණම ගැන අ8 රහෙ> හැ‡ෙවà. අçෙග#Äව$ අට ෙදෙන. සහ àරකරැව$ Ieයහ. බ$ (Bun) 
පmධාNයා, සහ ලැ$ (Lan) යන ෙදෙදනා නරකම අය Pහ (මට මතක ෙY නY ෙදක පමණA), නàf ඔÅ$ 
IයEල$ම එh Nයැෙළන ලb, ඔÅ$ෙs èරවැIය$ට වැ`ෙය$ම Zකට පf කළ හැ.ෙ. කÅරැ$දැA 
Qයා බල$නට ඔÅ$ තරඟ කළහ.  176

 ෙහq$ qය ය$නට å$Z කරන ල\ෙ\ කÅරැ$දැA සහ වහාම මරණයට පàŒව$ෙ$ කÅදැA අ_ව 
ර}ඳÅYකරැව$ අතර පැව2 පmධාන ෙබlම Pෙ0ය. IයEලටම වැ`ෙය$ එය åරණාfමක Pෙ0 ඔÅ$ව Iරගත 
කරන ලද ෙ⁄9ව අ_වA: ඔÅ$ X2ය. කඩකර ඇfදැA ය$න, අ8;IZ සමාජමය සYභව ව,$ B9ද ය$න, 
ෙරgමය ගැන අතෘU2මf බව. 'වෘතව ෙප$_Y කර ඇfදැA ය$න, නැfනY යY ආකාරයක öම$ත∏ණයකට 
සහභා÷ ∞ ඇfදැA ය$න. අවසාන අව>ථා 9ෙ$ l, ජනතාව ෙපාZෙñ පmWන කරන ල\ෙ\ එ'ට ඔÅ$ට ඒ 
තහනY කරන ලද ව*÷කරණය$h Nයැçනා යැA 8ÑගැXමට හැQයාව ලබා lමට, එෙ> නැfනY ඔÅ$ෙs 
වරද පාෙප#√චාරණයට සහ ඊට හÅE අයෙs නY ඉb;පf Qπමට හැQයාව ලබා lම 8∂සA. පm2ෙර#ධයක 
ඉÿය. ෙහ# ඔÅ$ 'I$ කරන ල\ෙ\ නY ශාπ;ක වධhංසාව ෙයාදා ගැNණ, එය අෙනöf ෙකාqBN>F ෙරgම 
වලට වඩා ෙබෙහ'$ èçEව පැ2ර පැව2ණ. ඛම* රෑT 'ෙWෂෙය$ම Z*ජන P අතර, ෙY සඳහා පරnඩක 
ෙලI$ නව කÜම ෙසායාගf අය Pහ.  Uලා>e. බෑs එක. භා'තෙය$ අ*ධ ෙලI$ Ih ã*ඡා කර∞ම ඔÅ$ 177

අතර Äලබ ෙලI$ ෙයාදා ගf කÜමය. 'ය. ඒ වන 'ටf ෙහාඳටම Z*වල ∞ Ie ෙබාෙහ# Iරකරැව$ ෙY 

 PPP, 7 April 1995, p. 5.173

 Locard, Le goulag Khmer rouge, p. 6.174

 Ibid., p. 11.175

 Quoted in Ken Khun, De la dictature des Khmers rouges, p. 131.176

 See, e.g., Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, pp. 220-222, 239-250, 302-308; Heng and Demeure, Cambodge, pp. 144-149.177
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වධhංසා සැIවාර ව,$ b'ගලවා ග$නට අසමf Pහ; කා$තාව$ අෙන. IයEල$ටම වඩා දැ` ෙ> Z. 
'$ඳහ. වධකයාෙs සමාවට කරැණ Pෙ0 නරකම වධhංසා ව,$ ෙහාඳම පm2ඵල ලබාගත හැQයාව ඇතැA 
දැ.∞මA. එක වා*තාවකට අ_ව Iරකරැවාව,  “à,$ ආචාර–ß ෙලI$ පmWන කර_ ලැuවා, QIZ 
පmච¶ඩfවය. ෙනාමැ2ව. ඉ2$ එh l ඔí ඇfත Qයනවාද නැ\ද ය$න දැනග$නට QIෙ>fම ෙනාහැQ 
Pවා.” නරකම I\¨$ වල l, එනY අනාගත å$Z සYබ$ධෙය$ 'ෙWෂෙය$ම ඉඩ. ලැෙබන හැQ 8ÑගැXY 
Iරකරැව$ අ2$ I\ධ ෙව\l, Iරෙගදර අපාෙ0 ඊ ළඟ වටෙ0 àලට ඒ Iරකරැව$ව දමන ලb. එයාකාරෙය$ 
අෙය. ප;>ථාXය Iරබාරෙය$ b>2∏.ක Iරෙගදරකටf එතැN$ කලාපෙ0 පmධාන Iරෙගදරටf, සහ එතැN$ 
iඔE >ෙල$s (Tuol Sleng) මධÉම Iරබ$ධානාගාරයට වැ¡ අවස$ ∞මf I\ධ 'ය හැQයාව පැව2ණ. අf 
කරග$නා ලද මFටම öම. Åවද, පm2ඵලය එකම Pෙ0ය. වධකය$ 'I$ අ$2ම ද.වා වධhංසාවට භාජනය 
කරන ලද පÄව (එයට ස2 Qhපය. ෙහ# මාස Qhපය. Åවf ගත 'ය හැQA) තවf Zරට සපයත හැQ 
ෙතාර9රැ Iරකරැවාට ෙනාමැ2 P 'ට, සරලවම ඔíව මරා දැqණ. ෙමය ෙබාෙහ# 'ට I\ධ Pෙ0 8hයQN, 
ටැYක. (Tramkak) h l ෙම$ නැfනY I\ධ  Pෙ0 යකඩ ෙපාEලQN. එයාකාරෙය$ qය යන Iරකරැව$ෙs 
මරණෙ0 ෙñදනාව$ වසා ග$නට ශ¿ද 'කාශන ය$ත∏ ව,$ 'Uල∞ය සං÷තය මහා හ"$ ෙබදා හ;න ලb. 

 සãපාකාරෙ0 කරදරයට ෙහ# මරණයට පfෙවන අපරාධ සඳහා ද අෙයöව Iරගත Qπමට හැQ 'ය, 
'ෙWෂෙය$ම ෙY අපරාධ 'ශාල 8;'තරය$ ව,$ Pෙ0 නY. 'ශාල ප;මාණෙය$ ෙමෙහBY සං'ධානය කරන 
ලද ෙහාර ක¶ඩායY, ඔÅ$ෙs හÅEකරැව$ සමÿ$, IරෙගවE වල රඳවා 2°ණ. එෙ>ම 'වාහෙය$ 8ටත 
,ංcක සබඳතා පවfවන ලද ෙබාෙහාමය. ජනතාව ද Pහ. ඊටf වැ`ෙය$ Pෙ0 “ෙපරÑකාර” අදහ> පmකාශ 
කරන ලද අයA: පmමාණවf තරමකට ආහාර නැ2කම ගැන පැq∂, නැfනY කාYෙබ#ජය óනයට යටfව I¡ම, 
හàදාමය ෙමෙහBY ආකාරෙය$ කෘ†ක*මය 8Ñගැ$∞ම සYබ$ධව එපා ∞ ඇතැA Qයන පmකාශය$, 'Uලවයට 
>»2 කරන ÷ත 8Ñබඳ 'hç, ෙකාqBN>F 'ෙර#¨ ග;Eලා ගැන කටකතා පැ2ර∞ම, නැfනY 'නාශයට 
පfෙවන ඉරණමQ$ B9 P අෙ\වවාl උ`යeöරැ P ෙල#කය. ගැන පව2න ෙබෟ\ධ අනාවැQ ගැන සඳහ$ 
Qπම. සාගතයට දරැව$ හතර ෙදෙන. අhq ∞ Ieන ලද, ෙර#හෙE qය යq$ Ie ඇයෙs අ$2ම දරැවා 
සමඟ I¡මට අවසර ෙනාෙදන ලද බැ'$ ෙක#පයට පfව කැ$eෙY l හැ$ද. කැ‚ම Nසා එක කා$තාව. (70 
ගණ$ අෙය.ව) Iරගත කරන ල\ෙ\ය. 

 1996 l කාYෙබ#ජ මා_”ය අAå$ සඳහා P ආයතනෙ0 (Cambodian Institute  for  Human  Rights) 
අධÉ.ෂක කැI NB (Kassie Neou) ෙමෙ> වා*තා කරA: 

ඉං÷üI කතා QπෙY අපරාධයට මාව ඛම* රෑT 'I$ අf අඩංÌවට ග$නා ලද අතර මෙs ෙගල වටා 
දමන ලද කඹයQ$ මාව ෙකාර ගසq$ සහ එහාට ෙමහාට වැෙනq$ බටYබනs අසල අැ2 කා√ 
ෙරාෙට⁄ (Kach Roteh) Iරෙගදර ෙවත ඇදෙගන යන ලb. එය පට$ ගැ$ම  පමණQ. අෙනöf 
Iරකරැව$ සමඟ හම කැෙපන ෙ> 2À යකඩ ව,$ මාව යදY ව,$ බැඳ දමා 2u∂. මෙs වළ&කර 
වල කැළැE තවමf ඇත. මාස ගණන. නැවත නැවතf මාව ශාπ;ක වධhංසාවට ල. කරන ලb. මට 
ලැuණ එකම Nවාäව IhÄ$ නැ2∞ යෑම පම∂. 

 සෑම රා2∏යකම àරකරැව$ Iරöeයට පැqණ Iරකරැව$ එ.ෙකෙන., ෙද$ෙන. ෙහ# 
2ෙදෙන.ෙs නY හඬ ගා2. ඔÅ$ව අරෙගන ය_ ලැෙ¿, එෙ>ම අ8 ඔÅ$ව නැවත ෙනාදැ.ෙකà. 
ඛම* රෑT Nෙය#ග අ_ව ඔÅ$ව ඝාතනය කරන ලb. මම ද$නා තරමට කා√ ෙරෙට⁄ ව,$ b' ගලවා 
ග$නා ලද Iරකරැව$ ඉතාමf öඩා සංඛÉාවකට මම අයf ෙවq. මම b' ගලවා ගfෙf ඊෙස#U උපමා 
කතා සහ ඛම* ජනපmවාද සංගüහෙය$ එන සf9 ගැන සYභවÉ කත$දර Qය$නට ෙහාÂ$ දැන I¡ම 
NසA, ඒවාෙය$ මට ගැටවර 'ෙ0 සහ දරැව$ P අෙU àරකරැව$ව 'ෙන#දයට පfකළ හැQයාව 
2°ණ.  178

 ෙමම ෙ\ශපාලNක I\¨$ ෙම$ම සමාජමය I\¨$ ද සෑෙහන සංඛÉාව. 2u∂: ඔÅ$ ක,$ ෙයl Ie 
වෘf2ය ගැන ෙබාරැ ì අය ෙහ# බටhර ෙ\ශයක l*ඝ කාßන වාසය ගැන P ඔÅ$ෙs අåතය වැN ඔÅ$ 
අපරාධකරැව$ බවට පfකරන තfවය$ සඟවාගf අයA. ගYබද වැIය$ සැලQය B9 සංඛÉාව. (ඔÅ$ 
ඉතාමf Ä&තරය. Åවf), සහ ෙසාEදාZව$ පවා ෙම$ම ඛම* රෑT Nලධාπ$ ද Iරබ$ධානාගාර වල Ieයහ. 
ටැYක. (Tramkak) Iරෙගදර ෙY අය Iයç Iරකරැව$ෙග$ Iයයට 10 . Pහ, නැfනY 477 ෙදනාෙග$ 46 . 
Pහ. ඔÅ$ කළ වරද අලස බවA නැfනY “Nලය අfහැර දමා යෑමA,” ෙබාෙහ# 'ට එA$ QයැÅෙ$ ඔÅ$ තම 
ආදරÒයය$ හàව$නට තැf කරන ලද බවA. මැද ෙහ# ඉහළ තන9රැ දරන ලද කාඩ*වරැ$ව සාමානÉෙය$ 
ඍÁවම යවන ල\ෙ\ iඔE >ෙල$s (Tuol Sleng) වැN මධÉම IරෙගදරකටA. 
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 CPK Bගෙ0 l S-21 යන රහ> නq$ හැÂ$ෙවන ලද ෙY පරණ පාසැE ෙගාඩනැÿEලට යෑම ය_ ෙඝ#ර 
බෙñ ප9ලටම ඇද වැෙටන බව. අෙයöට දැXමA. ඒf Iය ගණන. අත;$ එය එක ර}ඳÅY මධÉ>ථානය. 
පමණ. 'ය. එh l '$bතය$ 20,000 . qය cයf, එය එතරY 'ශාල ඉහළ සංඛÉාව. ෙනා∞ය.  වන 
තfවය$ 8ÑöE සගහත Pහ, ඒf ඒවා සෑම තැනකම එක හා සමාන ෙලI$ නරක Pහ. iඔE >ෙල$s h 
Iයç ජනතාව අත;$ qය cෙ0 Iයයට 2 . පමණ. සහ එය හරහා එÑයට ආෙñ Iරකරැෙව$ ෙග$ Iයයට 
5 . පමණ. 'ය හැQA; ඒ Nසා නාFI ර}ඳÅY කඳÅරැ ප\ධ2ෙ0 අÅF>'[F> වැN මධÉම òqකාව. සමඟ 
එය සසඳ$නට ෙනාහැQA. එෙ>ම 'Z, බලය èçEව ෙයාදා ගැXම හැෙර$නට එh 'ෙWෂ වධhංසා කÜමය. ද 
ෙනා∞ය. “මධÉම කqi” අ*ථෙය$ Iරබ$ධනාගාර ය_ N$දාවට පf P කාඩ*වරැ සහ ෙගෟරවය ෙකළÄණ 
නායකය$ව යවන ලද >ථානය ∞ම එh P එකම Ä'ෙW” ල.ෂණයA. එෙ>ම එය නැවත QIදා  'තය 
ගලවාෙගන එÑයට එ$නට හැQ අව>ථාව. ෙනාමැ2, 'ෙWෂෙය$ම බලවf “කç hල.” Pෙ0ය; එh යවන 
ලද ර}ඳÅYකරැව$ ෙග$ b' ගලවා ගfෙf හය ෙදෙන. ෙහ# හf ෙදෙන. පමණQ. 1975 Iට 1978 මැද ද.වා 
Iරෙගදරට ඇ9E කරන ලද Iයç ර}ඳÅYකරැව$ෙs සY<*ණ ලැA>9ව. (නY 14,000 .) ද එh l තබා 
ගැXම ඉතාමf Ä'ෙW” Pෙ0ය, එෙ>ම ෙරgමෙ0 ඉහළ තන9රැ දරන ලද è\ගලය$ෙs ද ඇ9çව, පmWන QπY 
වා*තා සහ පාෙප#√චාරණ ර}ගf දැවැ$ත èරාෙEඛනාගාරය. ද Pෙ0ය.  179

 Iරකරැව$ෙග$ පෙහ$ හතර. පමණ සංඛÉාව. ඛම* රෑT සාමාgකය$ Pහ. අෙන. අය කYකරැව$ 
සහ තා.ෂණෙñl$ Pහ, ෙබාෙහාමය. එh 1978 l එවන ලද óන සYභවෙය$ B9 අයA. ෙරgමය අතට 
අíෙව$නට අවසානාව$ත P 'ෙ\ûකය$ Äç සංඛÉාව. ද (බíතරය නැ'ය$ Pහ) එh Ieයහ.  180

ර}ඳÅYකරැව$ 1,000 f 1,500 f අතර සංඛÉාව. ඕනෑම අව>ථාවක l එh Ieයහ, ඒf N2පතා අ&f අය 
පැqÒම සැබෑ ෙලI$ ඉමහf Pහ; ඇ9E∞ෙY දfත එ$න එ$නම වැ`∞ම දළ වශෙය$ වා*†ක '$bතය$ 
සංඛÉාව හා සමාන ප;\ෙද$ පව2A. 1975 l එh 200 . තරY වf Ieෙ0 නැත, 1976 ෙව\l 2,250 . ද, 1977 
ෙව\l 6,330 කට වැ` සංඛÉාව. ද, 1978 වසෙ* àE කා*9ෙñ l පමණ. 5,765 . Ieයහ. පmWනකරැව$ට 
උභෙත#ෙක#eයකට àíණ ෙද$නට I\ධ Pහ: එක සටහ$ ෙපාතකට අ_ව, “ශාπ;ක වධhංසාව පරම ෙලI$ 
අතÉාවශÉය යැA සැලෙකන ලb”; ඒf ගැටçව Pෙ0 Iරකරැව$ පාෙප#√චාරණ ඇ2 පම∂$ කර$නට ෙපර ඉතා 
ඉ.ම∂$ qය යාමA, එය ප.ෂයට යY ආකාරයQ$ අfවන පරාජය. 'ය. ඒ Nසා Iරකරැව$ IයEල$ම 
NWºතව qය යන එක >ථානයක ෛවදÉ පහÄකY ඉතාමf අවම ෙලI$ පැව2ණ.  සමහර ර}ඳÅYකරැව$ 181

අNf අයට වඩා පහÄ Pහ; Iරකරැව$ෙs භා*යාව$ව සහ දරැව$ව (ඒ වන 'ටf ඝාතනය කරන ලද අයෙs) 
ක,$ �දානY කරන ලද කාලය$ h l හNකට 9ර$ කර දමන ලb. එයාකාරෙය$ 1977 ƒ, 1 වැNදා 
කා$තාව$ 114 $ (Iරකරැව$ෙs භා*යාව$ 90 ෙදෙන. එතැන Pහ) එEලා මරා දමන ලb; ඊ ළඟ bනෙ0 8;q 
ළමA 31 . සහ ගැහැŒ ළමA 43 ෙදෙන., IයEල$ම Iරකරැව$ෙs දරැව$ Pහ, මරා දැà∂. පහෙළා> 
ෙදෙන. එතැනට ෙගෙනන ල\ෙ\ ආබාkතය$ෙs ළමා NවාසයQN. CPK h පැවැfම 8Ñබඳ Nෙñදනෙය$ පÄව 
ඉතා ඉ.ම∂$ ඝාතන එh උ√චතම සංඛÉාවට පf'ය; 1977 ඔ.ෙත#බ* 15 වැNදා 418 . මරා දමන ලb.  182

S-21 Iරෙගදර l දරැව$ 1,200 . qය cයා යැA ඇ>තෙY$9 ෙවA.  183

@යරැවට ෙtu  

 Iයවෙ> අෙනöf මහා අපරාධ ෙලI$ ෙම$ම, එක qNෙසöෙs 'යරැව ගැන ෙහ# සම>ත ජනතාවකෙs 
අÅE කරන ලද If වසඟෙ0 අවස$ පැහැb, Qπම. ෙසාය$නට ෙපළඹ∞ම. පව2A. එනàf ෙපාE ෙපාFෙs 
වගìම අä කළ හැQ QIම 'bය. නැත, එෙ>ම කාYෙබ#ජෙ0 ජා2ක ඉ2හාසෙ0 ද, ජාතÉ$තර ෙකාqBN>F 
වÉාපාරෙ0 බලපෑම ද, සහ අෙනöf රටවE වල (පmධාන වශෙය$ óනය) බලපෑY ද ෙනාසලකා හැ;ය ෙනාහැQA. 
òෙග#ßය සහ කාල වකවාŒ ස$ද*භයකට 'ෙW†තව ඛම* රෑT ආඥාදායකfවය නැංÌරY ලා 2uණf එය 
ඉහත Qයන ලද .ෙ[ත∏ය$ IයEෙල$ම ලැෙබන හැQ නරකම සාධක ව,$ ෙපπ එන ල\ද. හැeයට දQ$නට 
èçවන. 

 Chandler, Tragedy of Cambodian History, pp. 285-302.179

 Quinn, “Pattern and Scope of Violence,” p. 198; Kiernan, Pol Pot Regime, pp. 432-433.180

 Chandler, Tragedy of Cambodian History, p. 374, n. 27; Quinn, “Pattern and Scope of Violence,” p. 210.181

 Kiernan, Pol Pot Regime, pp. 353-354.182

 Quinn, “Pattern and Scope of Violence,” p. 198.183
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ඛම= යw වglෙ=කය` ද? 

 “ඛම* 'Uලවයට <*වගාqකය$ Ieෙ0 නැත. අ8 ෙගෙන$නට වෑයY කර$න ඉ2හාසෙ0 QIම කාලයක 
l සා*ථක කරන ල\ද. ෙනාෙñ.” 'ෙයFනාY ආර.†තය$ ෙව2$ ඛම* රෑT තම$ව Nදහ> කරගf වහාම, 
ඔÅ$ මහf ෙ> ෙවෙහෙසන ල\ෙ\ ඔÅ$ෙs අfහදා බැßෙY අ¢පම >වභාවය උ&Uපා ද.ව$නටA. ඔÅ$ෙs 
Nල Nෙñදන, මහf ඍනාfමක ෙලසQ$ හැෙර$නට, 8ට>තර ෙල#කය ගැන කලා9රQ$ ෙහ# සඳහ$ 
ෙනාකරන ලද තරY 'ය. ඔÅ$ මා.>වාl-ෙලN$වාදෙ0 ආb nතෘවරැ$ ෙහ# මාඕ ෙ>9ං පවා උèටා ද.වන 
ල\ෙ\ එෙහමf අව>ථාවක l පමණQ. ෙබාෙහ# Zරට ඔÅ$ෙs ජා2කවාl සංඥා නාමය ඔÅ$ට කÑ$ Ie 
Iහ¢. සහ ෙලා$ ෙනාE වැN අයෙsම සංඥාව Pහ, එනY ආfමා_කYපාව සහ –z 'ò2ය ගැන 2° ෙම#හන 
ව,$ B9 එකම qශzණයA. ෙY '>තර Qπම අ_ව කැY<ºයාව ය_ '$bතෙයQ, ඔÅ$ෙs b' පැවැfම 
තහÅරැ Qπම ෙව_ෙව$ රට 'නාශ කර දම$නට දැ` ෙ> අk[ඨාන කරගf ö;රැ අසEවැIය$, 'Wවාස කළ 
ෙනාහැQ අය ෙව2$ Nර$තරෙය$ nඩනයට පf ෙව$නQ. ඒ අව>ථාෙñ l ම, ෙද'ය$ෙs ආදරය ලැෙබන, 
චමfකාරජනක ඉ2හාසයQ$ B9 සහ ෙවනf ෙකාතැනකවf නැ2 ජනගහනයQ$ B9 P, සම>ත ෙල#කයටම 
අ&f කÜමය. සඳහා මඟෙප$'ය B9 P වෑයම. බාරව Ieන Äවබර ගYමානය. ෙලසට රට 8Ñ°› කරන 
ලb.  ඔÅ$ෙs ජයගüහණවාl හැbයාවට සමහර 'ෙටක tමාව. ෙනාමැ2 'ය: “අ8 අ¢පම 'Uලවය. හදq$ 184

Ieà. අ8 කළා ෙම$ àදE සහ ෙවළඳෙපාල ãෙල#fපාටනය කර දම$නට තරY N*…ත P ෙවනf රට. තව 
ඇfද? අ8 ෙවත hස ඔසවා බලන ó$_$ට වඩා අ8 මහf ෙ> ෙහාඳ ෙවà. ඔÅ$ අ8ව අ_කරණයට වෑයY 
කර2, ඒf එයට ඔÅ$ තවමf සමf ∞ නැත. අ8 àç ෙල#කයටම ෙහාඳ ආකෘ2යQ”—එයාකාරෙය$ I\ධ Pෙ0 
'ෙ\ශයකට ෙගා> පැq∂ එක '\වf කාඩ*වරෙයöෙs කතාවA.  ෙපාE ෙපාF ඉවf කර_ ලැÀ පÄව පවා 185

ඔí bc$ bගටම 'Wවාස කෙô 1975 අෙUmE 17 ය_ Iයç 'Uලවය$ වල ඉ2හාසෙ0 ෙWz[ඨතම bනය හැeයට, 
“1871 පැ;> ෙකාqBNයනය හැෙර$නට.”  186

 කාYෙබ#ජය ය_ අභÉ$තරය ගැන පමණට වැ` කාලය. දෑ> ෙයාàකරෙගන Ieන ලද, එh P (පmංශ 
ර}කවරණය යටෙf පැවåමට >»2 ෙව$නට) යY ö9හලය දනවන ෙවන> ෙනාවන සYපmදායය$ තවමf ඉ2; 
∞ 2uŒ, ඔÅ$ෙs පැfතට වාIෙවන ඕනෑම 'ෙ\–ය lමනාව. Nසැකෙය$ම 8ÑගNq$ පාලනය සඳහා 
Nර9රැව සට$ වැb ෙග#ත∏ය$ Qhපය. Ieන ලද, සහ ආ*Ôක සංව*ධනය ගැන පmWනය QIදා වැදගf 
ෙලI$ ම9 ෙනාකරන ලද ගüාéය රට. ∞ම ය$න එh Z.àÄ යථා*ථයA. එh වÉාපාර ෙහ# ක*මා$ත Pෙ0 
ඉතාමf අEපයQ. ඉතා öඩා මැද පං2ය. 'ය, තා.ෂණෙñl$ අEපය. Ieයහ, එෙ>ම ඔÅ$ යැèY 
කෘ†ක*මා$තය මත දැවැ$ත ෙලI$ පරායfතව Ieන ලb. එය c∂ෙකාන bග ආIයාෙñ IයEල අ‰බවා cය 
“ෙර#cයා” P රට 'ය.  යථා*ථෙය$ ෙකාතරY ඈතකට රට ch$ 2uණාදැ A අ_ව QI සැ කය. නැ2ව 187

අ$තවාl 'ස“Y ෙසාය$නට එය b;මf Pවා 'ය හැQA. ඔÅ$ෙs අසEවැIය$ ගැන 2À nඩෙන#$මාද 
බවQ$ B9 අ'Wවාසයf සහ ඔÅ$ෙs හැQයාව$ මහf ෙ> උ&Uපා දැ.∞ෙY බලකාé අ2ශෙය#.2යf යන 
මාරා$2ක qශzණය Nසා >වයංෙප#†ත ආ*Ôක පmෙñශය සහ එh íදකලා ∞ම තවf 'සාල කර දැ.Å∂. ඒ 
අතෙ* l ආ*Ôකෙ0 Z*වලතාවය සහ එh බíතර වැIය$ෙs දπŸතාවය එක9ෙව$, පmග2ෙ0 නව Nයàව$ 
ෙලI$ ෙපෙනන ලද අය ගැන කැමැfත වැ` Pෙ0ය. ෙමයාකාරෙය$ ආ*Ôක සහ ෙ\ශපාලන යන ෙදපැfෙත$ම 
කාYෙබ#ජය Z*වල èරැක 'ය. ජාතÉ$ත* ස$ද*භය, සහ IයEලටම වැ`ෙය$ 'ෙයFනාමෙ0 පවැ2 B\ධය 
ඉ2;ය හැඩ ගැtය. නායකය$ 9ළ  P 'සE අ‰පmායය$ සහ ඔÅ$ àíණ ෙදන ලද ඉමහf බාධක අතර P 
පර>පර 'ෙර#ධතාවය අ*ධ ෙලI$ ඛම* රෑT අ2කÜෑරfවෙ0 පmභවය$ ෙව2. 

 කාYෙබ#ජ ෙ\ශයට 'ෙW†ත P ල.ෂණ ගණනාව. ඛම* රෑT ෙs qXමරැ QÜයාව$ සඳහා මඟ පාද$නට 
අ*ධ ෙලI$ සහාය Pවා යැA Qයාf සමහර 'දÉා*)$ 'Wවාස කර2. උදාහරණය. හැeයට ෙබෟ\ධාගම 
අපහැb, òqකාව. රඟන ලb: ෙපාZෙñ ව*තමානයට සහ සමාජ ෙවන>කY ගැන එය ද.වන උෙU.ෂාව සහ 
'පාක ඵල ෙද$ෙ$ අනාගතෙ0 IZවන නැවත උපfතයක l යැA යන අදහසf සමÿ$ 'Uල∞ය පරමාද*ශය 
bයf කර$නට සහාය ලැ°ණ. එh ඒìය è\ගල 'ෙර#¨ භාවයට ඛම* රෑT 'I$ 8Ñ9රැ Z$ෙ$ ඒìය 
è\ගලයාෙs ෙපෟරැෂය ම*දනය කරන අà9 ආකාරයQN. නැවත උපbන මහා චකÜය 9ළ එක ආfමයක 
පැවfම. 9ළ ඇfෙf tqත අගය. යැA යන අදහෙස$ යන ෛදවවාදය හàෙñ මඟ හැ;ය ෙනාහැQ ඉරණම 

 For more on this unhappy mix, see Jean-Claude Pomonti, “Angoisses khmères,” Le monde, 10 March 1995.184

 Phandara, Retour à Phnom Penh, p. 88.185

 This view reflected the influence of Chinese Cultural Revolution; the “Shanghai Commune” of 1967 was modeled on the Paris 186

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 187

1945, and the second, which was remarkbly prosperous as a British colony, is not quite as weak in relation to its neighbors.
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යැA දQන ල\ද Nසා ෙබෟ\ධාගqකය$ 9ළ ඔÅ$ අවට I\ධ ෙවන ෙ\වE වලට පm2ෙර#ධය දැ.∞ම ද අä කරන 
ල\ෙ\ය.  188

ෙර#÷ව සහ ෙñදනාෙව$ B9ව හැ$s ෙනා* (තම$ව අEලා ගfතÅ$ට තම නම සYනා$s (Samnang) 
යැA පැව� è\ගලයා) Iරෙගද;$ එÑයට පැq∂ 'ට, එක වයසක >2∏ය. ඔíට Qñෙñ සැබැ'$ම 
ෙබාෙහ# ෙදෙනöෙs මතය PවA: 

“සYනා$s,” ඇය ìවාය, “සමහර 'ට ඔබ කÑ$ ආfෙY ෙමානා හ; වරද. කරල ඇ2. සමහර 'ට අද 
ඔබට ද‡වY ලැෙබ$ෙන ඒකට ෙව$නැ2.” 

“ඔñ,” මම ìෙවq. “මම hතනවා මෙs ක*මය එතරY ෙහාඳ නැහැA Qයල!”  189

 ෙබෟ\ධය$ පmච¶ඩ ම*දනෙය$ Z. '$ඳා Åවf, චැY අයෙs ඉ>ලාY ෙව2$ හා සමාන P ෙලසQ$ 
ඔÅ$ෙs ආගම QIZ පm2ෙර#ධය. ඔÅ$ 9ළ ජNත කෙô නැත. 

 සමකාßන I\¨$ ෙබාෙහ# 'ට අ8ට අåතය නැවත සලකා බල$නට ෙයාà කරවA—උ9රැ ෙකා;යාෙñ 
ෙම$ ප;I\k ෙවන> කර$නට ෙනාව, <*වfවය$ ෙවන> Qπමට සහ I\¨$ නැවත අ*ථ ද.ව$නටA. l*ඝ 
කාලය. 2>ෙ> කYෙබ#ජය ය_ Iහ¢.ෙs සාමකාé රට හැeයට, අ$ක* °9 I9වY අ_ව අUසරා 
bවÉාංගනාවෙs “ඛම* Iනාව” Nෙය#ජනය කරන සහ 'Xත රෙජö සහ සහE වගාෙñ ෙයෙදන හා ආIයා_ තE 
ශාක පැ∂ හදන ඔíෙs සාමකාé ගYබද ජනතාවෙs ස9i àíŒ ව,$ B9 P, ඉ$Zóනෙ0 B\ධ අතෙ* 
අප.ෂපාåව Ieන ලද bවAන. හැeයට ෙප$_Y කරන ලb. එනàf අ$2ම දශක 9ෙ$ I\¨$ ව,$ ඛම* 
අåතෙ0 අ“රැ පැfත. එÑයට ෙගනැ'f ඇත. අ$ක* ෙල#කෙ0 '>මය ජනක දැA$ එක. Åවf, එh සැතèY 
ගණ$ P යe I9වY ã*2 බíතරය Nෙය#ජනය කර$ෙ$ B\ධමය ද*ශනය$ය.  මහා ඉb QπY, සහ ඊටf 190

'ශාල ව9ර ජලාශ (baray) ෙගාඩැනÏම සඳහා දැවැ$ත ෙලI$ 8ටමං QπY සහ වහE ෙ>වා ෙයා දා ගැXම 
අවශÉ ෙව$නට ඇත. 

 අටවැN Iයවෙ> Iට දාහතර වැN Iයවස ද.වා පැව2 අ$කර Bගය ගැන ,Ûත වා*තා ඇfෙf ඉතාමf 
අEපයQ; ඒf c∂ෙකාන ආIයා_ ෙකාෙදñ ර}ස 9ළ (ලාඕ>, තාAල$තය, සහ uරැමය) අෙනöf h$Z සහ 
ෙබෟ\ධ රාජා¶ä IයEලම 8hiවන ල\ෙ\ ද ඒ මතවාදය$ අ_වමA. ඔÅ$ෙs තරමක පmච¶ඩ ඉ2හාසය$ 
කාYෙබ#ජය හා සමාන ෙවA; àç කලාපය 9ළ ම අfහ;න ලද අමතර භා*යාව$ව ඇ9$ ලවා පාගා මරා දමන 
ලදහ, hටè රÁෙs පÅල සãලඝාතනෙය$ අ&f රජ පරYපරා පට$ ගැNණ, සහ ආකÜමණෙය$ පÄව අEලා 
ගැෙනන ජනගහනය කා$තාර ෙපෙද> ෙවත 8ටමං Qπම IZ Pහ. ෙY Iයç සමාජ 9ළ පරම බලය සාමානÉය 
I;තA. ìකරැ ෙනා∞ම ය_ පාපය. හැeයට සැලQණ. වඩාfම u\kමf ඒකාkප2ය$ ඔÅ$ෙs බලය 
අපහරණය ෙනාකළහ. ඒf ප;පාලන ආකෘå$ NWºතවම ඉතාමf Z*වල සහ කැෙඩන Äç P අතර එh ඵල 
'පාකය. හැeයට තfවය ෙබාෙහ# 'ට අ>Ôර Pහ. සෑම තැනකම ජනගහනයට සරල ෙලI$ පව2න තfවය$ 
එෙලI$ 8ÑගැXමට අ2මහf හැQයාව. 2uණ බව. ෙපX යA; óනෙ0 ෙම$ ෙනාව රාජා¶ä බලයට එෙරh 
කැර, ඉතාමf Zලබ Pහ. ඒ ෙව_වට ජනතාව අNf ෙ\ශ වලට පලා cයහ, ඒවා QI 'ෙටක එතරY ඈතක 
ෙනා∞ය, නැfනY සරලවම තවf ඈත Z[කර පළාf වලට cයහ.  191

 1970 මා*9 මාසෙ0 l ඔíව IහÄෙන$ ඉවf කළාට පÄව bග හැෙරන I\¨$ හා සසඳන 'ට, 
Iහ¢.ෙs පාලන සමය (1941 Iට, පmංශ ආර.ෂාව 1953 ද.වා පැව2ය ද) සාමෙය$ 8රැŒ කාලය. ෙම$ 
ෙපX යA. එනàf ඔí පmච¶ඩfවය ෙයාදා ගැXමට QI 'ෙටක පÄබට ෙනා∞ය, 'ෙWෂෙය$ම ඔíෙs 
වාමාංûක 'රැ\ධකරැව$ට එෙරhව. 1959 සහ 1960 h l ෙකාqBN>F වම—ෙරgමය ඇ9ෙE P ˝†ත තfවය 
දැ` ෙ> 'ෙñචනය කරන ලද—ෙවත ජන8mයfවය. ව*ධනය ∞ම ගැන ඔí අවධානය. දැ.P බවට සෑෙහන 
සා.† ඇත, ඔí ‘ජනතාව’ (Prasheashun) èවfපෙf ක*තෘව ඝාතනය කර දැéමටf, රෙF වැ`ෙය$ම අෙල' P 
ෙදස2යකට වර. පmකාශනය කරන ලද L’observateur පmංශ භාෂා èවfපෙf ක*තෘ QB සYප$ට මහපාෙ* l 
Ìeබැට ෙද$නට ද කටB9 කෙôය. 1960 අෙග#>9 මාසෙ0 l දහඅට ෙදෙනö Iරගත කරන ලb. Iයç පmධාන 
වාමාංûක èවfපf තහනY කරන ලb. 1962 l, අද ද.වා අපහැb, තfවය$ යටෙf, කැY<ºයාෙñ පාතාල 

 Ponchaud, “Social Change,” pp. 170-175.188

 Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 227. Kama is the Cambodian version of karma.189

 Unlike, for example, the temples of Java, such as Borobudur, which date from more or less the same period.190

 Several ethnographers have shown that in Cambodia there is a very weak link to the land and to ancestors, unusual for this part of 191

the world.
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ෙකාqBN>F ප.ෂෙ0 මහ ෙEකY P i සàf (Tou Samouth) ඝාතනය කරන ලb. එය ෙබාෙහ# 'ට රහ> 
ෙපාßIෙය$ කරන ලදැA සැලෙ.. ෙY I\kය Nසා සැෙලාf සා* ට Íරාව,ෙ0 àZනට 8'ෙස$නට මඟ පෑbණ. 
1967 l සැYෙලාf (Samlauth) කැර}Eල සහ සමහර óන පාසැE වල පැව2 සං>කෘ2ක 'Uලවෙ0 බලපෑY Nසා 
Iහ¢. ෙරgමෙ0 වඩාfම නරක ම*දන I\¨$ bග හැ;ණ. එh l තවමf එÑෙ0 Ie අවසාන 
ෙකාqBN>Fවාl$ ද ඇ9çව මරණ ගණනාව. I\ධ Pහ. වාමාංûක අරàණ ගැන hතවාl P '\ව9$ 100 . 
පමණ එ'ට ඛම* රෑT පm2ෙර#ධ වÉාපාරට බැ‘ම ෙමh අ9රැ ඵල'පාකය. Pෙ0ය.  ෙහ$; ෙලාකාøෙs දැ.ම 192

අ_ව “Iහ¢.වාl$ෙs ම*දනෙ0 මෘගfවෙය$ ෙපාEෙපාFවාl පmච¶ඩfවය ව*ධනය Pෙ0ය.”  කාලා_රෑපව 193

I\¨$ bග හැෙරන ලද ආකාරය bහා පමණ. බල\l ඔí Nසැකවම Nවැරb යැA ෙපX යA. රාජìය 
ආඥාදයකයා සහ මාෂEවරයා 'I$ ඔÅ$ෙs අ_වණ ෙරgමය$ ගැන යා$තq$ ෙහ# 'ෙñචනය කරන 
IයEල$වම Nහඬ කරන ලb. එෙ> Qπෙම$ ඔÅ$ CPK  පමණ. යY 'WවසXයfවය. ඇ2 එකම 'රැ\ධ 
ප.ෂය හැeයට ඉ2; කරන ලb. ඒf වංශාව,ය පැfෙත$ බල\l ෙලාකාøෙs දැ.ම හා එකඟ ∞ම අපහÄ 
ෙවA: ඛම* රෑTෙs පරමාද*– පදනY සහ ෙ\ශපාලන N[ටාව$ QI'ෙටක Iහ¢.ට පm2චාරය. හැeයට IZ 
ෙනාPහ. ඒවා එනàf ෙWz[ඨ ෙලN$වාl සYපmදාෙ0 එන >ටා,$, මාඕ ෙ>9ං, සහ ෙහා º q$ යනාl 
අ_පmාU2ක ච;තය$ ව,$ ෙසායා ග$නා ලද ඒවාA. >වා¨න ∞ෙම$ පÄව එන කාYෙබ#ජෙ0 අභාගÉ සYප$න 
ප;ණාමය සහ එය B\ධයට සහභා÷ ∞ම Nසා එA$ CPK  අ$තවාl$ට බලය අEලා ග$නට සහ ඔÅ$ෙs 
අසමසම පmච¶ඩfවයට නැවත 8'tමට XතÉා_ªල බව. ලබාෙදන ලද නàf බාhර තfවය$ ව,$ 
ර}`කEවාදය පැහැbකර දැéම කළ ෙනාහැQ PවQ. 

1975: රsxකA අනාවරණය` 

 ධනාfමක වැඩ සටහන. සැබැ'$ හ“$වාlමට වඩා තම$ 'රැ\ධ ෙමානවාදැA N*වචනය Qπම 
කාYෙබ#ජෙ0 'Uලවයට වඩා පහÄ 'ය. ෙබාෙහ# Zරට ඛම* රෑT ෙසñෙñ පÑගැXමA, ඔÅ$ ජන8mය සහාය 
වැ`ෙය$ම ලබාග$ෙ$ ෙY ෙ√තනාව NසA, එය අන9රැව ර}`කE සãහකරණය හරහා නව ගාමක බලය. 
ලැ±ය. 'Uලවය ය_ ගYබද 'I$ නගර ෙව2$ පÑගැXම ද 'ය. වැ` කල. ය$නට ෙපර ගYබද වැIය$ 
'I$, එ.ෙක# ඔÅ$ෙs ගම$ මç ව,$ අරෙගන නැfනY කç කඩය හරහා ෙගා>, ‘නව ජනතාව’ ෙව2$ 
ඔÅ$ ස9 IයEල ඉවf කරෙගන 2u∂.  ගY වල l ZUපf ගYබද වැIය$ 'I$ පළාෙf යම. 'öණ$නට 194

ඇ2 ඕනෑම ෙකෙන. සහ කාට ෙහ# ර}Qයාව. bය හැQ ෙකෙන. “ධනවාl$,” යැA හ“$වා ඔÅ$ ෙව2$ 
පÑගfහ. නàf ෙබාෙහ# 'ට පÑගැXY ෙපෟ\ග,ක Pහ, එෙ>ම පරණ වෘfåමය සහ පÅE Íරාව,ය$ ෙපරළා 
දැෙමන ලb. කÑ$ පැfතකට කරන ලද ච;ත èZම සහගත ෙලI$ උස>∞Y ලද ආකාරය ගැන උ&Uපා දැ.ෙවන 
අැI$ Zi සා.†කරැව$ෙs පmකාශන ෙබාෙහාමයQ. එනY මfපැ$ ඇ¿බැhෙය$ B9 Pෙව. ගෙY අ&f 
තන9රකට පf∞ම වැN: “ෙබාෙහ# 'ට ෙමවැN අ$ක* 'I$ èනරැfථාපනය කරන ලද ජනතාවට අkකාπමය 
තන9රැ ෙදන ල\ෙ\ ඔÅ$ට QIZ සදාචාරාfමක බව. ෙහ# කණගාiව. ෙනාසලකා හ;q$ ඔÅ$ෙs 
රටවැIය$ මරා දමත හැQයාව 2À NසA.”  කාලයට සනසා,ය ෙනාහැQ P, kum නq$ හැÂ$ෙවන ඛම* 195

ආfමෙ0 පහfම ෙකාටෙ> ඇතැA ඔí සලකන ලද පÑගැXම සඳහා P qXමරැ තෘ[ණාව ෙ\ශපාලXමය ෙලI$ 
<ජXයකරණය Qπම. ෙලI$ ෙමම QÜයාව හැ$s ෙන#* දැìය. එh පm2ඵලය. හැeයට ෙබාෙහාමය. Z. 
'Âන ලb: උදාහරණය. වශෙය$ ෙන#*ෙs නැ$දා ඇය උපදන ලද ගෙY ර}‘ Ie බැ'$ නගරෙ0 P ඇයෙs 
ෙදමñ8ය$ෙs සහාය ෙනාමැ2ව ඇය අසරණ Pවාය. ඔí අ&2$ පැq∂ෙය. Åවf මරා දම$නට වෑයY කළ 
ෛවදÉවරෙයöෙs තන9රට උස> කරන ලද ෙහද ෙ>වකෙය. ෙනා*ට හà'ණ. ඔí සහාය Z$ Íරාව,ය 
ර}`කE ෙලසQ$ ෙපරළq$ ෙහද ෙ>වකයාව වාFiෙñ නායක තන9රට උස> කර 2°ණ.  කාYෙබ#ජ 196

සමාජෙ0 ෙමෙ> èèරා cෙ0 සංì*ණ ෙනාස$Ä$තාවය$ Pහ, එA$ සමහර. පමණ. වචනෙ0 ප;සමාUත 
අ*ථෙය$ සමාජමය යැA Qව හැQA. 

 ඇගBY උ`යeöරැ ෙක;ණ. ෙක#Qයා, නැfනY කැ$eම 8;IZ කර$නා යන අ2ශය පහf තfවෙ0 
ර>සාවE වැ`ෙය$ම ෙසායා cය ර}Qයා බවට පfPෙ0 එh l ර}Qයාෙñ Ieය l ආහාර ෙහාරකY කර$නට ඉඩ 

 Chandler, Brother Number One, pp. 101, 105-106, and 135; Raoul Marc Jennar, Cambodge: One presse sous pression (Paris: 192

Reporters Sans Frontières, 1997), p. 23. 

 Locard, Le goulag Khmer rouge, p. 15.193

 Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 208.194

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, pp. 101-103. Similar tactics were used by the Chinese Communist Party when they were seizing 195

power.

 Haing Ngor, Surviving the Killing Fields. pp. 143, 161, and 298-300.196
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පෑෙදන බැ'N. උපාk සහ öසලතා ය_ ඵල රhත කඩදාI කැබ, පමණ. බවට හැ;ණ. එෙ>ම අෙය. ඒවා 
භා'තයට වෑයY කළෙහාf එය සැබෑ අවාIය. බවට පf'ය. ඉහළම ස\Ìණය NහතමාXකම Pෙ0ය: 
8eසරබදට පැq∂ කාඩ*වරැ අතර “èZම සහගත ෙලI$ ඔÅ$ට වැ`ෙය$ම අවශÉ P ර}Qයාව Pෙ0 වැIQ, 
8;IZ කරන…එවැ$න. ගැන අෙයöට ඇ2 අèෙල$ ඈf∞ම ය_ අA`යෙලාgමය ෙවන>කමක සා.†ය. 
Pෙ0ය.”  පÅE සබඳතා ගැන ඒකාkකා;ය. අ$ක* ෙවතට අවශÉ  'ය. එෙ>ම ඔÅ$ට ජනතාව 'I$ 197

පmI\kෙ0 ඇම2ය B9 Pෙ0 “අYමා-තාfතා,” QයාA. ෙමවැN ආIයා2ක ෙකාqBN>Fවාදෙ0 සාමානÉය 
ල.ෂණය ප.ෂ රාජÉය සහ වැ`he ජනගහනය අතර සෑෙහන වÉාªල තfවය. ඇ2 කරන ලb. පWචාf 1975 
'Uල∞ය Bගය සම>තෙය$ හැÂ$ෙවන ල\ෙ\ “මñවරැ$ෙs සහ 8යවරැ$ෙs Bගය,” (samay pouk-me) QයාA, 
එෙ>ම හàදා පmධාX$ “tයා” හැeයට හැÂ$ෙවන ලb.  නගර ගැ න 2À \ෙñෂය සහ °ය අ$තවාl Pහ: 198

ප;ෙභ#ජනවාදය සහ ස9ට මත ෙ.$„ය P ස*වෙභෟqක නගරය. හැeයට ෙනාY ෙප$ නගරය ඛම* රෑT 
අතර හැÂ$Åෙ$ “qෙකා$s h ෙWz[ඨ ග∂කාව” QයාA.  නගරෙය$ ජනතාව ඉවf Qπම සඳහා ඉb;පf 199

කරන ලද ෙ⁄9 අතෙර$ එක. Pෙ0 'ෙWෂෙය$ම “B\ධෙය$ Nදහ> කර ගැXෙම$” පÄව “අෙU ෙසාEදාZව$ 
˝†ත කර$නට සහ කා$තාව$, මfපැ$, සහ àදE ව,$ ඔÅ$ෙs සට$කාé ජවය àZ කර$නට” ඉල.ක 
කරගf “ඇෙම;ක$ CIA  සහ ෙලා$ ෙනාE ෙරgමය 'I$ ෙගන යන රහIගත ෙ\ශපාලන හàදා සැලÄම.” 
ඇතැA QයාA.  200

 óන 'Uල∞යවාl$ටf වඩා වැ` වැදගfකමQ$ කාYෙබ#ජ වැIය$ මාඕ ෙs Äපතල Qයමන බාරග$නා 
ලb: “වඩාfම ල>සන ක' ,යැෙව$ෙ$ h> 8iවකA.”  ඉල.කය Pෙ0 ZUපf ගYබද වැIෙයöෙs 201

NවහනQ$ සාමානÉෙය$ ෙසායා ගත ෙනාහැQ වන IයEල ඉවf කර දැéමA. 8eසරබදට ආපí යන 
කාYෙබ#ජ වැIය$ට ඔÅ$ෙs ෙපාf ද ඇ9çව, ගම$මç වල 2ෙබන IයEලම පාෙ⁄ ඉවf කර දම$නට I\ධ 
Pහ. “අkරාජÉවාl ,යැ'Eෙල$” ඇ2 ඕනෑම ෙදය.—එනY පmංශ ෙහ# ඉං÷üI—එෙ>ම ඛම* භාෂාෙව$ 
("වැඩවසY සං>කෘ2ෙ0 නටu$") 'නාශයට å$Z Pහ; ඛම* රෑT h වයස අÅරැZ දහයක ෙසාEදාZෙව. හැ$s 
ෙන#* ෙවත ෙමෙ> Qයන ලb: “තව Zරටf ධනවාl ෙපාf නැහැ! ධනවාl ෙපාf ෙලා$ ෙනාE 'ලාIතාවA, ඉ2$ 
ෙලා$ ෙනාE රට පාවා Z$නා! ඇA ඔබ ළඟ 'ෙ\–ය ෙපාf 2ෙය$ෙ$? ඔබ CIA ද? අ$ක* යටෙf තව Zරටf 
'ෙ\–ය ෙපාf නැහැ.”  'Uලවය ය_ °ංZෙñ Iට පට$ ගැXම Nසා, අෙයöෙs හැ“_Yපත ඇ9çව Iයç 202

සහ2ක සහ ඡායරෑප ඇEබY පවා èç>සා දැéම ෙහාඳ අදහස. 'ය.  ඉතාමf තා*Qක ෙලI$, වැ`ෙය$ම 203

කැමfත ලැuෙ¶ අåතය. ෙනාමැ2 ජනතාව ෙවතටA: “NකැලE ව_ෙ0 අ&ත උප$ දරැව$ පමණA,” යැA එක 
ආද*ශ පාඨය. දැ.∞ය.  අධÉාපනය ඉතා මf අවම මFටමකට අä කර 2°ණ: එ.ෙක# පාසැE QIව. 204

ෙනා∞ය,  නැfනY Qයැ∞මට, ,∞මට, සහ වයස අÅරැZ පෙ⁄ Iට නවය අතර දරැව$ සඳහා 'Uල∞ය IංZ 
උග$වන පං2 2u∂. දවසකට පැයකට ෙනාවැ` කාලය. ෙයදෙවන ඒ පං2 වල ඉගැ$∞Y කෙô ෙබාෙහ# 'ට 
යා$තq$ Qයව$නට ,ය$නට හැQ Ìරැවරැ$ Pහ. පmාෙය#cක දැ_ම Iයç වැදගfකq$ B9 'ය. 
පmෙය#ජනය. ෙනාමැ2 ෙපාf වලට ඇ¿බැhව Ieන සං>කෘ2යට පටහැNව, "Z[කර කලාපවල  වf වන අෙU 
දරැව$ හැම 'ටම පmෙය#ජනවf දැ_ෙම$ B9 Pහ. සංÄ$ ගවෙය. සහ ෙනාස$Ä$ ගවෙය. අතර ෙවනස 
ඔÅ$ දN2. éහරෙක. 8ට ෙද'bයටම hටග$නට ඔÅ$ දN2. ඔÅ$ ර}ෙE >වාqවරැ ෙව2. ඔÅ$ >වභාව 
ධ*මෙ0 >වාqවරැ සමඟ ද සමාන P අයA. 8ට අEල ද$නවා ෙම$ ඔÅ$ Iයç සහE ව*ග ගැන දN2…ජා2ය 
අද àíණ ෙදන යථා*ථය$ට සමරෑn ෙ\වE ෙමානවාදැA…ඔÅ$ දN2 සහ ඔÅ$ සැබැ'$ම වටහා ෙගන Ie2.”  205

 ෙපාE ෙපාF දවෙ> සැබැ'$ම වැඩ බාරව Ieෙ0 දරැව$ Pහ. බíතර ෙසාEදාZව$ ඉතාමf ළාබාල වයෙ> 
අය P බව Iයç සා.†කරැව$ එකඟ ෙව2. ඔÅ$ව බඳවා ගfෙf ඔÅ$ වයස අÅරැZ ෙදාළහ ෙහ# ඊට අä 
කාලෙ0 l ය. ගැටවර 'යට ආස$න අය Iහ¢. 'I$ ඔíෙs ආර.ෂක ෙ>වයට බඳවාෙගන Ieෙ0ය, ඔÅ$ 
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ෙබාෙහ# 'ට බළ&$ට වධhංසා කරq$ ස9i Pහ.  'ෙයFනාY වැIය$ පැqෙණ$නට ඔ$න ෙම$න 2°ය l 206

I\ධ P අවසාන හàදාවට බඳවා ගැXෙY ෙමෙහBම , ෙහ$s (Ly Heng) Ih කරA. එයට ‘නව ජනතාව’ ද 
බඳවා ගැXමට ඉඩෙදන අතර ඉල.ක කරගfෙf වයස අÅරැZ දහ9න Iට දහඅට ද.වා අතර 8;q සහ 
ගැහැŒ දරැව$ය. ඒ ෙව\l >ෙñ√ඡාෙව$ බැෙඳන අය >වEපය. P බැ'$ තරැණ අයෙs ජංගම ශzම ක¶ඩායY 
වැඩ ව,$ ඉවfකර හàදාවට මාරැ කරන ලදහ.  අ&2$ බඳවා ග$නා අයට වහාම ඔÅ$ෙs පÅE සමඟ P 207

සYබ$ධය අhq P අතර සාමානÉෙය$ ගම හා 2À සYබ$ධය ද අhq Pහ. ඔÅ$ට °ය P ජනගහනයQ$ 
සාෙU.ෂ ෙලI$ íදකලා P කඳÅරැ වල  වfෙවන ඔÅනට ආ¶äෙව$ ෙහාÂ$ සැලöY ලැ°ණ. එෙ>ම 
කාඩ*වරැ$ට වඩා ඉතා අäෙව$ Ø\ධ QπY වලට හÄෙවන බවf සහ ඔÅ$ Iයç බලතල ව,$ B9 යැA 
දැන Ieයහ. 'Uල∞ය වචන සãහෙය$ ඔ¿බට ය\l ඔÅ$ බíතරය. 'I$ම 8Ñග$නා ලද ප;b ඔÅනට 
2uණ අ‰ෙUmරණය Pෙ0,  “වැඩ කර$නට ෙනාමැ2 ∞මf සහ qN>Ä මර$නට හැQ∞මfය.”  ජනතාව 208

වැ`ෙය$ම °ය Pෙ0 වයස අÅරැZ පහෙළාවට අä අයටA: “ඔÅ$ව බඳවාෙගන 2uෙ¶ ඉතාමfම ළාබාල 
වයෙස$, ඔÅ$ට උග$වා 2uණ එකම ෙදය 'නයA. QIZ සාධාරÒයකරණය. ඉEල$ෙ$ නැ2ව ඔÅ$ අණ 
8Ñපb$නට ඉෙගන ෙගන Ieයහ. ඔÅනට ආගම ෙහ# සYපmදාය ගැන QIZ 'Wවාසය. ෙනා2°ණ, ඔÅ$ෙs 
'Wවාසය Pෙ0 ඛම* රෑT ෙව2$ එන Nෙය#ග ගැන පම∂. මZරැෙව. මරන 'bයට, අතදරැව$ ඇ9çව, ඔÅ$ 
ඔÅ$ෙs ජනතාව මරා දැàෙñ ඒ NසA.”  209

 1978 ද.වා ෙසාEදාZව$ ෙව$නට අවසර ලැuෙ¶ “70 ගණ$” අයට පම∂. අෙන. අතට “75 ගණ$” 
අයෙs දරැව$ව ෙබාෙහ# 'ට චරèරැෂය$ හැeයට වයස අÅරැZ අෙF l ෙහ# නවෙ0 l බඳවා ගැNණ; ඒf 
ෙරgමය ගැන 'Wවාසය. ඉතා යා$තෙම$ උfපාදනය P බැ'$ චරèරැෂය$ ඔÅ$ ෙස#bIෙය$ Ieන 
ජනතාවට තම$ Ieන බව අඟවq$ ඔÅ$ සමඟ ෙරgමයට ෙහාෙර$ Nහඬව එක9ෙව$ කටB9 කරන 
වාතාවරණය. ෙබාෙහ# 'ට හටගැNණ.  ප;>ථාXය කාඩ*වරැ  මහf සංඛÉාව$ Ø\ධකරණයට හÄ∞ෙම$ 210

පÄව, ඊට වඩා යා$තY වැ` වයI$ B9 P දරැව$ව සමහර අව>ථාවල l බඳවා ගfෙf “qßෂා දරැව$” 
හැeයටA. ඔÅ$ෙs කා*යය Pෙ0 තම$ ෙව_ෙව$ ආහාර ෙසායාග$නා අයට බැට lෙම$ සãපාකාර 
පmධාX$ෙs bනපතා වැඩ වලට සහාය lමA.  ãල>ථානෙ0 අfදැìY ලf ෙල#ර$> 8. (Laurence Picq) 211

ද.ව$ෙ$ “අතදරැව$ෙs ආඥාදායකfවය” අවසානෙ0 l I'E òqකාවකට ඇ9ලf කරන පැහැb, අරàණ. 
2° බවA. එක 8eසරබද දරැව$ ක¶ඩායමකෙs ක`නY èíŒව ඇය '>තර කරA: 

පළà පරYපරාෙñ කාඩ*වරැ රටට ෙŸ#◊ P බවf ෙදවැN පරYපරාව ඔÅ$ට වඩා වැ` ෙවනසQ$ 
ෙනාP බවf ඔÅනට පැහැb, කරන ලb. ඉ2$ ඒ Nසා ඔÅ$ ඉතාමf ඉ.ම∂$ වැඩ බාර ගත B9 
Pහ… 

ළමා ෙදා>තරවරැ දQ$නට ලැෙබ$ෙ$ ෙY නව පරYපරාව සමÿN. වයස අÅරැZ නවයf දහ9නf 
අතර ගැහැŒ ළමA හය ෙදෙන. Pහ. ඔÅනට යා$තමට Qයව$නට හැQයාව. 2uණ, ඒf ප.ෂය 
'I$ ඔÅනට I;ංg 'ශාල ෙපFeය. ZN. ඔÅ$ෙs ර}Qයාව Pෙ0 එ$නf 'lමA. 

“අෙU ළමා ෙදා>තරවරැ,” යැA Qයැවණ, "ඔÅ$ ගYබද වැIය$ ෙව2$ එන අයA. ඔÅ$ ඔÅ$ෙs 
පං2ය ෙව_ෙව$ ෙ>වය කර$නට �දානY. ඔÅ$ èZම u\kයQ$ B9 අයA. අර ර9 ෙපFeෙ0 'ටq$ 
2ෙයනවා යැA ඔÅ$ට Qñෙවාf, ඔÅ$ට එය මතක 2යනවා! I;$% එක. භා'තා කරන හැe 
ෙප$Åවෙහාf ඔÅ$ට ඒකf මතක 2ෙයනවා!” 

සැබැ'$ම ඒ දරැව$ 8'9රැ සහ අhංසක අය Pහ, ඒf ඉ$ෙජ.ෂ$ ගැtෙY භාර˝ර වගìම Nසා 
ඔÅ$ෙs ඔç ඉbàණහ. වැ`කE ෙනාය$නට ෙපර ඒ හය ෙදනාම 'Wවාස කළ ෙනාහැQ තරY අහංකාර 
සහ මහා ආඩYබරකාරය$ Pහ.  212
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 1975 cYහානෙ0 ෙටා$, බ2 (Tonle Bati) h ඛම* රෑT කාඩ*වරෙයöෙs අෙතාර. නැ2 බැන වැlම. 
ගැන හැ$s ෙන#* වා*තා කරA: 

“අ$ක*ෙs උfකෘ[ට පාලනය යටෙf, පmජාත$ත∏වාl කැY<ºයාෙñ,” ඔí ìෙñය, “අ8 අනාගතය ගැන 
hත$න ඕන. අ8ට අåතය ගැන hත$න අවශÉ නැහැ. ඔබ ‘නව ජනතාව’ පmාs-'Uල∞ය කාල ගැන 
අමතක කරල දා$න ඕන. ෙකාNයැ. අමතක කරල දා$න, නව 'ලාIතාවල ඇ“Y සහ ෙකා¶ඩ 
ෙම#>තර අමතක කරල දා$න. ම*I‚> ගැන අමතක කරල දා$න. ඒවා පmෙය#ජනවf නැ2 ෙ\වE දැ$. 
ම;I‚> එකQ$ දැ$ ෙමාක.ද කර$න èçව$? ඒක. එ.ක QIෙදය. ෙ.වE කර$න බැහැ! 
ම*I‚> එක. ඇ9ෙE හාE 2ය$න ඔබට බැහැ, ඒf ඔබට èçව$ ඔබ තE ෙකාළයQ$ හදè 
ෙපFeයක හාE 2ය$න!” 

“අ8ට ධනවාl$ෙs තා.ෂණය අවශÉ නැහැ,” ඔí Qයාෙගන cෙ0ය. “අ8ට ඒව QIව. ඕෙන නැහැ. 
අෙU අ&f කÜමය යටෙf අෙU දරැව$ට පාසැE වලට යව$න අ8ට අවශÉ නැහැ. අෙU පාසැල තමA 
ෙගා'ෙපාල. අ8 ,ය$ෙන (නÌෙල$) හෑෙම$. 'භාග ෙද$නට ෙහ# සහ2ක පmදානය කර$න අ8ට 
අවශÉතාවය. නැහැ. ෙගා'තැ$ කර$න සහ bය ඇල හාර$න දැන I¡ම—ඒවා තමA අෙU සහ2ක. 

“අ8ට තව Zරටf ෛවදÉවරැ ඕනෑ නැහැ. ඔÅ$ව අතÉාවශÉ නැහැ. කාට හ; එයාෙග බඩවැE අA$ 
කර$න අවශÉ නY මම ඒක කර$නY.” ඔí ප;කEපXය 8hයQ$ කපන 'ලාසය. ඔíෙs බඩ 
ම2$ දැ.∞ය. “ඒක ෙEIA. ඒක කර$න පාසැලකට ch$ ඉෙගන ග$න අවශÉතාවය. නැහැ. 

“අ8ට QIZ ධනවාl වෘf2ය. අවශÉ නැහැ! අ8ට ෙදා>තරවරැ ෙහ# ඉංgෙ$රැෙව# අවශÉ නැහැ! අප 
කළ Bfෙf ෙමානවාදැA Qය$න අ8ට මහචා*යවරැ අවශÉ නැහැ. ඒ අය ඔ.ෙකාම ˝†තය$. අ8ට 
අවශÉ ෙගා'ෙපාෙE දැ` ෙ> ෙවෙහෙස$න ජනතාව 'තරA! 

“ඉ2$ ඒ Åනf, සෙහ#දරවරැN,” ඔí අෙU àíŒ bහා බලq$ ìෙñය, “බැහැA Qයන සහ 
කරදරකාරය$ Qhප ෙදෙන. ඉ$නවා කැප∞Y කර$න සහ ෙවෙහස ∞ වැඩ කර$නට ÄZÄ ෙලI$ 
කැමැfත. ෙනාද.වන! එවැN ජනතාවට මනා 'Uල∞ය මානIකfවය. නැහැ! එවැN අය අෙU 
හ9ර$! එෙ>ම, සෙහ#දරවරැN, ඒ සමහර අය ඉ$ෙ$ ෙY අෙUම මධÉයෙ0!” 

සභාෙñ ෙනාස$Ä$ ෙලI$ එහා ෙමහා ∞ම. හට ගැNණ. අ8 සෑම අෙය.ම පැ9ෙñ කථාව 
පවfව$නා ෙවන අෙය. ගැන කතා කරනවා QයාA. 

“ෙY ජනතාව ධනවාl º$තනයට ඇ,ලා ඉ$නවා,” ඔí ìෙñය. “ඔÅ$ ඇ,ලා ඉ$ෙ$ පරණ ධනවාb 
'ලාIතා වලට! අ8 අතර තවමf ඉ$නවා සමහර අය ඇ> ක¶ණා` පළÂන. ඇA ඔÅ$ ඇ> ක¶ණා` 
පළÂ$ෙ$? ඔÅ$ට මාව දQ$න බැ;ද? මම ඔෙ¿ àíණට කYàE පාර. ගහ$න cෙයාf”—ඔí අත 
bගහැර පාර. ගසන ෙ> ෙහාළවA—“ඉ2$ ඔබ ඇQෙළනවා, ඒ Qය$ෙන ඔබට ඇ2 පමණට දQ$න 
èçව$ Qයල. ජනතාව ක¶ණා` පළÂ$ෙ$ ධනවාl >ටැAE එක අ_ව කඩවසY ෙව$න. ඔÅ$ ඒවා 
අÂ$ෙ$ èíමාX Nසා. අ8ට ඒ වෙs ජනතාව තව Zරටf අවශÉ නැහැ. තම$ කඩවසY Qයල hතන 
qN>Ä කYමැ, අයA! ඔÅ$ අN. අයෙs ජවය උරා ෙබාන ªඩැEල$!” 

මම මෙs ඇ> ක¶ණා` ගලවා ෙපාකැFiෙñ දා ගfෙතq. මා වටා ඇ> ක¶ණා` පැළඳෙගන Ie අNf 
අය ද එෙ> කළහ… 

[නැiY Qhපය. අන9රැව පැවැf'ණ] අ$2ම නැiම අවසානෙ0 l Iයçම නැiY ව>ත∏ හැඳගf 
කාඩ*වරැ, 8;q, සහ ගැහැŒ, එක ෙU,යකට hටෙගන “ෙE ව,$ ෙE පÑගැෙ$!” යැA c;ෙය$ කෑ 
ගැ�හ. ෙE යන වචනය Qයන අව>ථා ෙදෙ. l ම ඔÅ$ qe ෙමාළවා ගf අf ව,$ ඔÅ$ෙs පèවට 
ගසා ගfහ, එෙ>ම “පÑගැෙ$” යන වචනය කෑ ගහ\l ඔÅ$ නාFI ආචාරයක l ෙම$ අf bÌ කළහ, 
එකම ෙවනස ඔÅ$ අත bගහැර ෙනාව qe ෙමාළවාෙගන Ieයහ. 

“ෙE ව,$ ෙE පÑගැෙ$! ෙE ව,$ ෙE පÑගැෙ$! ෙE ව,$ ෙE පÑගැෙ$!” කාඩ*වරැ නැවත නැවතf 
Qñෙñ ෙරෟŸ, åරණාfමක àíŒ ව,N, ඔÅ$ෙs හදවf වලට ඔÅ$ෙs qe ෙමාළවා ගf අf ව,$ 
ගහq$ සහ qe ෙමාළවා ගf අf ඔසවqN. ඔÅ$ෙs අෙනöf 'Uල∞ය ආද*ශ පාඨ කෑ ගසq$ සහ 
ආචාර ෙදq$ සහ අවසානෙ0 Nමා කෙô “කාYෙබ#ජ 'Uලවය bÌ කE bෙ$වා!” ය$ෙනN.”  213

 Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, pp. 139-140.213
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 ආගම මැඬßමf සහ  'තෙ0 සෑම තැනකම I\ධ ෙවන සදාචාර අ$තවාදයf සමාජමය සබඳතා කඩා 
වැ¡ම ෙබාෙහ# ෙසA$ ෙ⁄9 'ය. 8Ñෙවතට 8ට2$ QIව. ෙහ# QIZ තැන. තව Zරටf ෙනා2uණ Nසා, 
Nද$ගත ෙර#ග 2À ජනතාව, මානIක ෙර#÷$, සහ ආබාkතය$ යන IයEල$ම Z. '$ඳහ. ෙකෙ> Åවද, 
බලවf සහ 'ශාල ජනගහනය. ෙගාඩනැÏෙY Nල අරàණට එෙරhව කටB9 කරන තැනට කÜමට වැ¡ 2u∂: 
,ංcකfවය සහ 'වාහය ගැන පනවන ලද බාධක, bc$ bගටම පැව2 ම$දෙප#ෂණය සමÿ$ ෙබාෙහ# 'ට 
ආශාව සහà,$ මරා දමන ලb, එA$ උපf2 මFටY 1970 l සෑම 1,000 කට 30 . Pව, 1978 l සෑම 1,000 
කටම 11 . ද.වා පහළට කඩා වැeණ.  214

 'Uලවෙ0 අරàණ Pෙ0 CPK h කැමැfතට එෙරhව ෙනාIතා කරන QÜයාව. Åවf àçමN$ 9ර$ කර 
දැéමA. එh ඉතාමf ෙනාවැදගf åරණ ගැන පවා වැරbය ෙනාහැQ වාතාවරණය. 2°ණ. óනෙ0 l ෙම$ම, 
අෙය. වරදකරැෙව. යැA ද.වන සා.†යට අf අඩංÌවට ගැXම පමණ. පmමාණවf 'ය. පÄව පාෙප#√චාරණ 
ව,$ තහÅරැ කෙô අ$ක* ඒ වන 'ටf සතÉය යැA දැන Ieන ල\දA. ෙY සඳහා උදාහරණය. නY 1972 l 
Iරගත කරන ලද එක qNෙසQ. වසර ෙදක. 2>ෙ> පmWන QπY වලට àíණ ෙදන ඔí තම$ ;ප¿,ක$ 
හàදාෙñ Nලධා;ෙය. යන ෙච#දනාෙව$ Nදහ> ව$නට සමf Pෙ0ය; ෙපmාපගැ$ඩා ර}>∞මකට පÄව ඔíව 
Nදහ> කරන ලb, එh l අ$ක* 'I$ èරසාරY ෙදාඩන ල\ෙ\ අවÉාජ සහ අවංක qNෙසöට Nදහ> ව$නට 
ඔÅ$ෙs තÉාග–ß බව ගැනA “ඔí ෙලා$ ෙනාE ෙs හàදාෙñ Nලධා;ෙය.ව Ieයා Åවf.”  ඒ අෙUmE 17 215

වැNදා I\¨$ට පÄව එන දැවැ$ත ෙලI$ වැ`වන ම*දXය ෙමෙහBY වලට ක,$ I\ධ PවA. ඔÅ$ෙs 
ෙ\ශපාලන ෙත#රා ගැXY, කාඩ*වරැ ෙත#රාගැXY ගැන, ෙහ# පm2පf2 ෙහ# ෙ>වකය$ ෙවන> QπY ගැන, 
සාධාරÒය කර$නට ප.ෂයට QIZ වගìම. ෙනා∞ය. 'ෙයFනාY අය හ9ර$ යැA, නැfනY යY නායකෙය. 
සැබැ'$ම CIA ඒජ$තවරෙය. යැA Qයා NI කාලෙ0 l වටහාග$නට අසමf ඕනෑම අෙයöට අවාසනාව$ත 
ඵල'පාක ලැu∂. ෙපාE ෙපාF සහ ඔíෙs ෙහංචAය$ NතÉ ෙලI$ ප;කEපනය කෙô ෙරgමය 'I$ එ$න 
එ$නම වැ` ෙලI$ àíණ ෙදන ආ*Ôක සහ හàදා වÉසනය$ ය_ �රාකන පංå$ සහ ඔÅ$ෙs qත∏ 
පා.†කය$ 'I$ කරන ෙŸ#◊ ෙහ# කඩාකUපE QÜයාව$ QයාA, ඒ 'Wවාසෙය$ ඔÅ$ෙs …ෂණෙය$ B9 
ෙමෙහBY තව තවf අÅළ$නට සමf 'ය.  216

 ෙමයාකාරෙය$ කÜමය එh Bදමය සYභවෙය$ එහාට පmග2ය. ලැuෙñ නැත, එෙ>ම එh අ`යෙලාgෙ0 
වැදගfම ෙකාටස. තනන ල\ෙ\ \ෙñෂෙයN. ෙමය ෙබාෙහ# 'ට ප;ව*තනය Pෙ0 ෙE හැßම ගැන Z*ජන 
'WවාසයQ$ පÄ∞මකටA. ජා2ක ÷ෙ0 ආරYභය, “අෙUmE 17 වැNදා ì*2මf ජයගüහණය,” එය ෙහÑදරñ 
කරA: 

lU2මf ර9 ෙE අෙU නගර සහ qeයාවf èරා පැ2ර ඇත 

කැY<ºයාෙñ, අෙU මාතෘòqෙ0 

කYකරැව$ෙs සහ ගYබද වැIය$ෙs උfක*ෂණවf ෙE 

'Uල∞ය qNÄ$ෙs සහ කා$තා සට$කා;ය$ෙs උfක*ෂවf ෙE! 

ෙE, අfහැර ෙනාදමන \ෙñෂයට හැෙ* 

සහ අචල අරගලය 

අෙUmE 17 වැNදා, 'Uලවෙ0 ෙකා`ය යe$ 

අ8ව වහE බෙව$ Nදහ> කර$න! 

bÌ කE bෙ$වා, bÌ කE bෙ$වා, ì*2මf අෙUmE 17, 

ì*2මf ජයගüහණය., ෙWz[ඨ වැදගfකම. සhතව 

අෙU අ$ක* වf Bගයටf වඩා!  217

 Sliwinski, Le génocide, p. 67.214

 Locard, Le goulag Khmer rouge, p. 28.215

 See, e.g., Chandler, Brother Number One, p. 214.216

 Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 203.217
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 ෙපාE ෙපාF වර. Qයන ලb: “ඔබ ද$නා ප;b, අෙU ජා2ක ÷ය ,යන ල\ෙ\ ක'ෙය. ෙනෙමA. එය අෙU 
සම>ත ජනතාවෙs, පÄcය Iයව> Qhපෙ0 l වැiŒ IයEල$ෙs, ෙE වල සාරයA. ෙY ෙE වල ආයාචනාවA 
අ8 අෙU ජා2ක ÷යට ඇ9E කර 2ෙබ$ෙ$.”  218

 ෙY වද$ ව,$ ඉවර ෙවන දරැ නැල', ÷තය. ද ෙවA: “ඔබ QIදා පං2 අරගලය අමතක 
ෙනාකර$න.”  219

මා`yවා[-ෙලzRවා[ ස{|}තය 

 ඛම* රෑT අfදැìෙY l අසාමානÉ ෙලI$ දQ$නට ලැෙබන °යජනක >වභාවය Nතැතෙය$ම ඇ2 
කර$ෙ$ එය පmපංචය. හැeයට අ\∞åය Pවා යැA තරෙ0 Qය$නට ෙපළ!මQ, හ;යට ෙහාෙලාෙක#>F 
අ\∞2ය Pවා යැA ෙගෙනන ත*කය හා සමානA. අෙනöf ෙකාqBN>F ෙරgම සහ ඒවා සාධාරÒය Qπම 
ෙව_ෙව$ ෙපX Ieන අය ෙමh l ද ඉb;පfව Ie2, ඔÅ$ Qය$ෙ$ ෙපාE ෙපාF ෙරgමය ය_ අ$ත 
වාමාංûක පmපංචය. Qයාf නැfනY එය ෙකාqBN>Fවාදය ෙම$ 9Xයට ෙව>වළා ග$නා ලද යY ආකාරයක 
ර9 ෆැ†>Fවාදය. යැA QයාA. නàf දශක ෙදකකට පÄව CPK ය_ පÅෙE සාමාgකෙය.ම ෙñ ය$න පැහැb, 
ෙවA: එයට ඔÅ$ෙsම P 'ෙWෂය$ 2u∂. ඒf ෙප#ල$තෙ0 සහ ඇEෙ¿Nයාෙñ ද එෙ>ම Pහ. එෙ>ම එh 
අවසාන 'WෙEෂණෙ0 l, óන ෙකාqBN>Fවාදය එh රැIය$ >වරෑපයට සéපfවය. ද.වනවාට වැ`ෙය$ 
කාYෙබ#ජ ෙකාqBN>Fවාදය óන ෙකාqBN>Fවාදයට සéපfවය. දැ.'ය. 

 ඛම* රෑT h බලපෑY IZ'ය හැQ අව>ථා Qhපය. ෙගන හැර පා ඇත. l*ඝ කාලය. 2>ෙ> පැව2 
නÉායය. Pෙ0 සෑෙහන තරමකට පmංශ බලපෑම. 2uණ බවA, Iයçම ඛම* රෑT නායකය$ පාෙ⁄ එ.තරා 
අවkයක l පmංශෙ0 IÄ$ Pහ, එෙ>ම ඔÅ$ බíතරය—ෙපාE ෙපාF ද ඇ9çව—පmංශ ෙකාqBN>F ප.ෂෙ0 
සාමාgකය$ Pහ.  ඔÅ$ භා'තා කරන ලද ෛඵ2හාIක ãලාශz සංඛÉාව. ඒ පදනම ම2$ පැහැb, කරත 220

හැQA. ඉෙය$s ස;ෙs ෙදවැN අණෙද$නා P ෙසා$s IöY (Suong Sikoeum) පැහැb, කර ප;b: “මම 
පmංශ  'Uලවෙය$ ෙගාඩ. බලපෑමට පf Pවා, 'ෙWෂෙය$ම ෙරාෙබ>8ෙය* ෙව2$. ෙකාqBN>F ෙව$නට 
අවශÉ Pෙ0 එතැN$ එහාට 2යන එක 8යවර. පමණA. ෙරාෙබ>8ෙය* මෙs ∞රයා. ෙරාෙබ>8ෙය* සහ ෙපාE 
ෙපාF: ෙද$නාම ෙබදාග$ෙ$ åරණාfමක බෙñ සහ ඍÁකෙY එකම Ìණාංග.”  ෙY දළද‡ බව ගැ න P 221

පරමාද*ශෙය$ ඔ¿බට ෙගා> සංවාදෙ0 ඊට වඩා හරවf QIව. ෙසායා ගැXම ෙහ# පmංශෙය$ එන ෙහ# 
පmංශ ෙකාqBN>Fවාදෙය$ එනවා යැA පැහැb,වම සඳහ$ ෙවන CPK  8Ñෙවත. ෙසායා ගැXම Z[කර ෙවA. 
ඛම* රෑT නායකය$ නÉාAක ෙවනවාට වඩා ෙබෙහ'$ පmාෙය#cක Pහ: ඔÅ$ෙs අවÉාජ කැමැfත Pෙ0 “සැබෑ 
සමාජවාදෙ0” අfහදා බැßම පැවැf∞මA. 

 සැබැ'$ම 'ශාලතම බලපෑම කරන ල\ෙ\, 'ෙWෂෙය$ම වÉාපාරෙ0 N*මාතෘ අවbෙ0 l, එය 1973 ද.වා 
වÉාපාරෙ0 සංව*ධනයට ඉතාමf සéප òqකාව. ද රඟපාන ල\දා Åවf, 'ෙයFනාY ෙකාqBN>Fවාදය 'IN. 
à,$ම CPK  ඉ$Zóන ෙකාqBN>F ප.ෂෙ0 íZ එක ෙකාටස. පමණ. 'ය, එය සම>ත  ෙලI$ පාලනය 
කරන ල\ෙ\ 'ෙයFනාමය 'IN, 1951 l ෙහ# º q$ සහ ඔíෙs ප.ෂ සෙහ#දරවරැ 'I$ එය (සැබැ'$ම 
අ9රැදහ$ ∞ යා ෙනාෙදන ෙලI$) ජා2ක ශාඛා 9නකට කඩන ලb. I'E B\ධය bග හැෙරන ෙත., CPK 'I$ 
ඔÅ$ෙs වැඩ සටහ$ වල l, ඔÅ$ෙs උපායමා*ග වල l, අ' සYබ$ධ කÜෙම#පායය$ වල l, ෙ\ශපාලන 
qත∏කY වල l ෙහ# සං'ධානාfමක සැලÄY වල l, QIZ >වායfත බව. ෙනාදැ.∞ය, (කාYෙබ#ජ 
ෙකාqBN>Fවාl$ 'I$ ගf අ'ගf QÜයා වල l IයEලට වැ`ෙය$ 'ෙයFනාමෙ0 B\ධය පැව2 කාලෙ0 
Iහ¢. ෙවත බලපෑY වැ` කර_ 8∂ස I\ධ Pහ).  රජය ෙපර≈ෙY öම$ත∏ණෙය$ පÄව Åවද, “Nදහ> 222

 Speech on 27 September 1977, quoted in Jackson, Cambodia 1975-1978, p. 73.218

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 193.219

 Chandler, Brother Number One, pp. 63 and 72-73.220

 An interview after the partisans had rallied to Ieng Sary, PPP, 15 November 1996, p. 6. For other ideas about links between 221

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).

 අ'ගf පm2ෙර#ධෙ0 Nල වශෙය$ පට$ ගැ$ම P 1967 l සැYලÅF (Samlaut) කැර}Eල පවා I\ධ Pෙ0, උ9රැ 'ෙයFනාY 222

හàදාවට ෙදන ලද කාYෙබ#ජ සහE පmමාණය අä Qπමට ෙලා$ ෙනාE 'I$ ගf åරණයට පm2චාරය. ෙලIN.

591



කරගf කලාප” 9ළ අ&ත බඳවාග$නා ලද කාYෙබ#ජ වැIය$ ෙග$ 8රැŒ ප;පාලනය බාරගfෙf 'ෙයFනාY 
අය 'IN. hඩැ> 8ය∞ම පට$ ගැෙන$ෙ$ 1973 පැ;> c'Äමට පÄව පම∂. හැෙන#A h උපායමා*ගය Nසා 
සාක√ඡා ෙYසයට CPK  කැඳවා 2°ණ, ඒf ඛම* රෑT 'I$ සාක√ඡා මා*ගෙය$ එළෙඹන 'ස“මකට එෙරh 
Pහ. ඒ එවැ$න. 9Ñ$ Iහ¢.ට පmධාන òqකාව. අfෙවන Nසf එA$ ඛම* රෑT h සං'ධානාfමක 
Z*වලතා ෙහÑදරñ ෙවන Nසfය. පළà වතාවට ඔÅ$ යටහf òqකාව. බාරගැXම පm2.ෙ[ප කළහ. ඒ 
පm2ෙර#ධය සඳහා පmමාණවf කÜමෙñද 2uŒ ෙහAN. 

 CPK 8Ñබඳව 'ෙයFනාY ෙකාqBN>Fවාදයට 2À බලපෑම සරල ෙලසQ$ සාරාංශ කළ ෙනාහැQA. CPK 
h ෙබාෙහ# කÜමෙñද සැබැ'$ම óන ආකාරෙය$ Pහ. ඍÁවම óනෙය$ ආවා ද නැfනY හැෙනාA හරහා ආවාද 
ය$න, ෙනාY ෙප$ Iට පවා දැìමට Z[කර Pෙ0ය. ඛම* රෑT ච*යාෙñ සමහර පැ2කඩ 'ෙයFනාමය දැ` ෙ> 
IhකරවA, රහIගත බව ගැන ඇ2 බලවf °ය, සහ නැ2 Ìණ ෙප$∞ෙY >වභාවය: ෙහ# º q$ 'I$ම 1945 
l මහජනතාව ඉb;ෙ0 පmථම වරට ෙපX Ieq$ තම$ ෙකාqBN>F ජාතÉ$තරෙ0 කාඩ*වරෙය. ෙලI$ Ie 
සරැ අåතය ගැන QIව. සඳහ$ ෙනාකෙôය, එh l ඔí Nñෙය$ අA öෙවා. (Nguyen Ai  Quoc) නq$ 
ෙ>වය කර 2°ණ; ඔíෙs වෘf2ෙ0 අbයර ගණනාව. දැනග$නට ලැෙබ$ෙ$ ෙස#'යF èරාෙEඛන 'වෘත 
Qπෙම$ පÄවA.  'ෙයF q$ හට ඉඩ පාද$නට 1945 ෙනාවැYබ* මාසෙ0 l ICP  'I$ එය 'Äරැවා  හැ; 223

බවට Nෙñදනය කළහ, අන9රැව එය 1951 l යÑ කරÑයට එ$ෙ$ ''ෙයFනාමෙ0 කYකරැ ප.ෂය' යන නqN. 
එය යÑf ෙකාqBN>F ෙEබලය භා'තයට ග$ෙ$ 1976 l පම∂. දöŒ 'ෙයFනාමෙ0, ‘ජනතාවෙs 'Uල∞ය 
ප.ෂය” ය$න ‘ජා2ක Nදහ> ෙපරàණ’ h එක ෙකාටස. Pෙ0ය. ඒf ෙY Iයç සං'ධාන සැබැ'$ම 
අධÉ.ෂණය කෙô එකම öඩා ෙකාqBN>F පm∞නය$ Qhප ෙදෙනöෙs ක¶ඩායම. 'IN. ෙපාE ෙපාFෙs 
 'තෙ0 ද එයාකාරම හැඩය$ දQ$නට හැQA (1979 පරාජෙය$ පÄ ඔíෙs 'ශzාම යෑම සහ qය යෑම ගැන 
වා*තා ද ඇ9çව), ඔíෙs නායකfවෙ0 වÉාªලfව භාවෙය$, එෙ>ම අ$ක* සහ CPK අතර ඇ2 අපහැb, 
සබඳතා ව,$, ඒ IයEල සඳහා ඉ$Zóන ප;සරෙය$ 8ටත P ෙකාqBN>F ඉ2හාසෙ0 සමානකY නැත. 

 'ෙයFනාY සහ කාYෙබ#ජයට ෙපාZ තවf ල.ෂණය. නY, එය පළàවැ$න හා සමගාéව ය$නQ, එනY 
ඉතා Ä'ෙWෂ ෙලI$ එ.සf ෙපරàණ. èçE ෙලI$ භා'තයA. 1945 l hටè අkරාජÉයා P °යාñ ඩාA (Bao 
Dai) eක කාලයකට ෙහ# º q$ෙs  උපෙ\ ශකවරයා Pෙ0 ය. ඔí ඇෙම;කා_ව$ෙග$ ද සහාය ලබාග$නට 
සමf P අතර Nදහස ගැන ඔíෙs පmකාශන සැබැ'$ම පදනY Pෙ0 එ.සf ජනපදෙ0 Nදහස මතA. 
එයාකාරෙය$ 1970 l ඛම* රෑT Nල වශෙය$ ජා2ක එකà9ෙñ රාජìය ආ¶äෙñ ෙකාටස. Pෙ0ය. ඔÅ$ෙs 
කඩා වැ¡ෙම$ අන9රැව ෙY කÜෙම#පාය ඔÅ$ නැවත පණගැ$Pහ. අ$ක* ෙම$ම 'ෙයF q$ ද QI 'ෙටක 
ඔÅ$ෙs මා.>වාl-ෙලN$වාදය සYබ$ධෙය$ Nල සඳහ$ QπY ෙනාකළහ. ඔÅ$ෙs මහා 'ශාල පmද*ශනය 
දැ` ජා2කවාl ප.ෂය. හැeයට 'ය. එය ෙකාතරY Ä'සE ෙලI$ Pවාද Qයෙතාf, එය Nල අA`යෙලාgෙ0 
පmධාන පm2පf2ය. බවට පf'ය. අවසානෙ0 l, අ'ගf ගැiY තfවය$ පැව2ය l පමණ. වැ` bBŒ 
ෙව$නට හැQයාව. ඇතැA ෙපෙනන ෙY ආකාරෙ0 “Bද ෙකාqBN>Fවාදය” (උදාහරණය. වශෙය$ 1975 $ 
පÄව 'ෙයFනාමෙ0 ගැටç සලකා බල$න), 9ළ NWºත ෙලI$ම දැ` හàදාමය සංරචකය. ඇ2 බව ෙපX 
යA.  එවැN අව>ථා වල l, Bද හàදාව ෙබාෙහ# 'ට එh ව*හමය ආධාරකය හැlමf සහ එh èරවැIය$ 224

සං'ධානය කර∞ෙY ආකෘ2ය. සපයq$, 'ෙWෂෙය$ම ආ*Ôකය සඳහා, සමහර 'ට ෙරgමෙ0 පැවැfෙY 
ෙ⁄9ව බවට පවා පfෙවA. 

 උ9රැ ෙකා;යාව ද යY තරමකට බලපෑම. කරන ලb. ෙකා;යාවට ආෙñNක පm2රෑපය. P 8යාඹන 
අ>සයා (chollima) ෙබාෙහ# 'ට ෙයාදා  ගැ_ෙ$ ආ*Ô ක පm ග2ෙ0 අදහස ෙගනහැර පා$නටA.  ආ¶äෙñ 225

පmධාNයා ෙලI$ ෙපාE ෙපාF Ieය l කාYෙබ#ජයට වැ`ෙය$ම පැq∂ 'ෙ\–ය අගනගර ෙදQ$ එක. Pෙ0 
8ෙයා$sයෑ$s ය, කාYෙබ#ජ ක*මා$තය නඟාල$නට උ9රැ ෙකා;යාෙව$ තා.ෂණෙñl$ සංඛÉාව. ෙග$වන 
ලb.  QY ඉE Ä$ ෙs 'ෙWෂ ද*ශනෙය$ IයEලටම ඉහÑ$ N2 Ø\ධකරණ සහ රහ> ෙපාßIය සහ 226

චරèරැෂය$ èçE භා'තය ෙපාE ෙපාF අ_ගත කරගfෙf පං2 අරගලය 8Ñබඳ සංවාදය පැfතකට දමq$ ඒ 
ෙව_වට ජනතාව සහ ෙŸ#◊$ අතෙලා>ස. ගැන දයෙල.2කය. 8Ñබඳ කතාවට වැ` අවධානය. ෙදqN. 
පmාෙය#cකව සම>ත සමාජය ම*දනෙය$ nඩාවට පf∞ම සහ ප.ෂ රාජÉෙය$ ගැලෙව$නට QIZ සමාජමය 
ක¶ඩායමකට ඉඩකඩ. ෙනාමැ2 ∞මf එh l I\ධ 'ය. ෙY Iයç පැ2කඩ මාඕවාදෙය$ ඉතාමf ඈතQ$ 
පැව2 අතර සැබැ'$ම >ටා,$වාදයට වඩාf සéප PවQ. 

  Sophia Quinn-Judge, “Ho Chi Minh: New Perspectives from the Comintern Files,” in Viet Nam: Sources et approches, ed. Philippe 223

Le Failler and Jean-Marie Mancini (Aix-en-Provence: Publications de l’Université de Provence, 1996), pp. 171-186.

 Discernible in China during the short reign of Marshal Lin Biao (1967-1971).224

 Chandler, Tragedy of Cambodian History, p. 276.225

 Twining, “The Economy,” p. 132.226
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 1973 l 'ෙයFනාමෙය$ කැ‚ cය පÄ එh “ෙලාö සෙහ#දරයා” ෙවන> කර$නට CPK  åරණය කළහ. 
එයට ÄZ>සා යැA ෙහාÂ$ ෙපX cෙ0 óනෙ0 මාඕ ෙ>9ං ය. ඒ ඔÅ$ තහÅරැ කර Ie ර}`කEවාදය Nසා 
ෙනාව නàf එh l ඔÅ$ෙs ෙපාZ මාAY හරහා 'ෙයFනාමයට nඩනය. එEල කළ  හැQ බැ'N. 1977 
සැUතැYබ* මාසෙ0 l ඔíෙs පළà 'ෙ\–ය සංචාරෙ0 l කාYෙබ#ජ ආඥාදායකයාව ජයගüා◊ ෙලI$ ෙබAgං 
වල l 8Ñගැෙනන ලb. රටවE ෙදක අතර qත∏fවය “'නාශ කළ ෙනාහැQ” ෙලI$ Nල වශෙය$ '>තර ෙක;ණ; 
එයාකාරෙය$ óනය සමඟ සබඳතා Nල ෙලI$ '>තර කර$නට ෙයාදා ගf බ> වහර අ_ව කාYෙබ#ජය 
අැEෙ¿Nයාව හා සමාන ෙවA. óන තා.ෂණෙñl$ෙs පළà ක¶ඩායම ෙනාY ෙප$ ෙවත එ$ෙ$ 1975 මැA 
මාසෙ0 l ය, වැ` කE ය$නට ෙපර කාYෙබ#ජෙ0 රඳවන ලද සංඛÉාව අäම වශෙය$ 4,000 . (Qය*න$ෙs 
දfතය 15,000 Q) Pහ. ඒ කාලෙ0 l ම óන ආ¶äව 'I$ ''ධාකාර සහනාධාර හැeයට ෙඩාල* °,යනය. 
ෙපාෙරා$Z ෙවන ලb.  227

 රට àçමN$ම සãහකරණය QπෙY දැවැ$ත වැඩසටහන සඳහා óනෙ0 අfදැìම වඩාfම පmෙය#ජනවf 
Pෙ0ය. óනෙ0 ෙබෙහ'$ දැQය හැQ P ෙකාqB$ කÜමය, එනY ''ධ QÜයාකාරකY සඳහා ඉඩY ෙකාට> සhත 
P සාෙU.ෂ ෙලI$ >වායfත P ව*හයQ$ B9 'ශාල ප\ධ2ය, හàදාමය ෙලසQ$ ශzමබලකාය සං'ධානය 
කර$නටf පාලනය කර$නටf ෙයාදා ගැNණ. එය පැහැb,වම කාYෙබ#ජ සãපාකාරෙ0 ãලාකෘ2ය Pෙ0ය. 
N*මාණෙ0 ඉතා öඩා තැ$වල l පවා 1958 l óනෙ0 P නෙව#fපාදන ගණනාව. දQ$නට ලැ°ණ. ඒවා අතර 
Pෙ0 අNවා*ය සාãhක කැ$eY, සãහය. ෙලI$ පවfවන ළමා Nවාස වැඩ සටහ$, ශzමබලකාෙය$ මහf 
සංඛÉාව. ෙයාදා ගැෙනන 'ශාල Ÿාව ඉංgෙ$රැ වÉාපෘ2, Iයç පmෙය#ජනවf උපකරණ සහ ෙමවලY 
සãහකරණය Qπම, N[පාදනය කÜම එක. ෙහ# ෙදක. පමණ. ගැන àçමN$ම ෙයාà∞ම (එය වැඩසටහෙ$ 
අෙන. ෙකාටස සමඟ QIෙ>fම ගැලèෙ$ නැත), QIෙ>fම යථා*ථවාl ෙනාවන N[පාදන ඉල.ක, IයEල 
ඉතාමf ෙñගෙය$ කළ B9 යැA තරෙ0 Qයා I¡ම, සහ ෙහාÂ$ සං'ධානය කරන ලද qN> බලෙ0 
අtමා$2ක හැQයාව$ ගැන 'WවාසයA. “ධානÉ සහ යකඩ ව,$ ඕනෑම ෙදය. කර$න èçවN,” යැA මාඕ 
වර. ìෙñය; ඛම* රෑT එයම ෙද#ංකාරය කළහ: “අ8ට ඇ2 තරY හාE ඇfනY, අ8ට ඕනම ෙදය. ඇ2 තරY 
2ෙයනව.”  කාYෙබ#ජ අ_ව*තනෙ0  l යකඩ ෙනාමැ2 ∞ම වැදගf ල.ෂණයQ. යථා*ථය හා  සYබ$ධය. 228

ඔÅනට ෙනාමැ2 Åවf, කාYෙබ#ජෙ0 ෙදකම නැ2, යකඩ ෙහ# ගE අˇරැ ප;කEපXය සංºත ඇතැA Qයා මවා 
පා$නට තරY ඔÅ$ Zර bග ෙනාcයහ. අෙන. අතට, óන “ෙWz[ඨ ඉb; 8Yම” Nමා Pෙ0 ෙකෙ>දැA Qයා 
QIෙව. ෙපාE ෙපාF හට Qයා නැ2 බව. ෙපX යA.  ඛම* රෑT ෙ\ශන Qhපයක l අදහස ෙ.$„යව පැව2 229

බව ෙපX යA, එෙ>ම ජා2ක ÷ය ද අවස$ ෙව$ෙ$ ෙY වද$ ව,N: “අෙU nතෘòqය අ8 ෙගාඩනඟà එයට 
ෙWz[ඨ ඉb; 8Yම. තබ$නට හැQවන ෙලI$! අ2මහf, ì*2මf, ෙය#ධ මහා ඉb; 8Yම.!”  230

 Iයç බලාෙපාෙරාf9 සහ 'චාරය අ‰බවා යq$ óන ‘ෙWz[ඨ ඉb; 8Yම’ ගැන පmජාත$ත∏වාl කැY<ºයාව 
ශz\ධාව$තව Ieෙ0ය: එෙ>ම óනෙ0 l ෙම$ම එ් සඳහා ලැෙබන තෑsග නY 'ශාල, මාරා$2ක P සාගතයA. 

 අෙන. අතට සං>කෘ2ක 'Uලවය ගැන ෙද#ංකාර අEපය. පමණ. කාYෙබ#ජෙ0 l I\ධ 'ය. 
ජනගහනෙ0 ඉල.ක කරග$නා ෙකාට> එQෙනQ$ ෙකාතරY පැහැb, ෙලI$ ෙවන> Åවf ප.ෂෙ0 යY 
ජනව*ගය. ෙහ# ෙකාටස. ෙපාZ ජනතාවට එෙරhව සං'ධානය Qπම ය_ හැම 'ටම අවදානY සhත වැඩ. 
බව අෙනöf ෙකාqBN>F බල ෙම$ ෙනාY ෙප$ h ආ¶äව ද පාඩම. ඉෙගන ෙගන Ieෙ0ය. ෙකෙ> Åවද 
සං>කෘ2ක 'Uලවය ය_ අධÉාපNක ආයතන ව,$ 'ශාල වශෙය$ පට$ ග$නා ලද ã,ක වශෙය$ නාග;ක 
වÉාපාරය. P Nසා එය කාYෙබ#ජ ගYබද වැIය$ෙs 'Uලවය. බවට හරවාල$නට ෙනාහැQ PවQ. එනàf, 
gයැ$s Q$s ෙs “'Uල∞ය ඔෙපරා” (ෙපාE ෙපාF පාලනෙ0 l ෙකා8 කරන ලදැA ෙපX යන) මÿ$ 
සංෙ.තවf කරන ලද සං>කෘ2ය අෙහ#I Qπම ඇ9ç, 1960 ගණ$ මැද óනෙ0 P '\වf 'ෙර#¨ පmවාහය$, 
කාYෙබ#ජෙ0 ද පැව2ණ.  නගර ව,$ ජනතාව ඉවf Qπම සමහර 'ට hටè ර9 හàදා  'I$ q,යන 231

ගණන. ජනතාව ගYබදකරණය Qπෙම$ උfපාදනය කරවන ල\ද. යැA Qයා Åවද සමහර 'ට Qය$නට 
හැQයාව ලැෙ¿. 

 Chandler, Brother Number One, pp. 176, 225-226; Kiernan, Pol Pot Regime, p. 379.227

 Radio Phnom Penh, 25 July 1975, in Jackson, “Ideology,” p. 60.228

 óන උදාහරණය අ_ගමනය ෙනාකර$න යැA කාYෙබ#ජ නායකfවයට 1975 l , එ$ලාA 'I$ අන9රැ ඇඟPවා යැA Iහ¢. 229

Qයා IeA.

 Locard, Le goulag Khmer rouge, p. 17.230

 See Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 335.231
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 óන ෙකාqBN>F ප.ෂෙ0 සැබෑ QÜයාව$ට වැ`ෙය$ මාඕවාl$ෙs නÉාය සහ සට$ පාඨ ව,$ ඛම* 
රෑT උfපාදනය Pවා යැA ෙපX යA. óන 8eසරබද 'Uලවයට hතකර ප;සරය. Pෙ0ය. 'ෙWෂෙය$ම 
සං>කෘ2ක 'Uලවෙය$ පÄව නාග;ක '\ව9$ මහf රාûය. 8ටමං කරන ල\ෙ\ එතැනටA. අද පවා ෙරgමය 
'I$ නගර වලට ඇl එන ගYබද ජනතාව tමා කර$නට ඉතා ඩ-ැෙක#Nයා_ P ෙමෙහBY භා'තා කර2. ඒf, 
1949 ට ෙපර සහ පÄව 'ශාල නගර පmධාන òqකාව. රඟපාන ලදහ. 'Uලවෙ0 වඩාfම පmසාදය. hq P 
è9$ නාග;ක කYකරැව$ Pහ. නගර h>කර àçමහf පmෙ\ශෙ0 ජනගහනය 8ටමං කර දැéමට, àදE 
අෙහ#I කර දැéමට, සහ අධÉාපන ප\ධ2ය 'නාශ කර දැéමට, නැfනY '\ව9$ සම>ත පං2ය. හැeයට 
9ර$ Qπමට QIZ ෙමාෙහාතක l óන ෙකාqBN>F ප.ෂය I9ෙñ නැත. ඔÅ$ ගැන තම අපmසාදය 
ෙප$ව$නට හැQ සෑම අව>ථාව.ම මාඕ අfහැ;ෙ0 නැ2 Åවf, අවසාන 'WෙEෂණෙ0 l එවැN ජනතාව. 
ෙනාමැ2ව ඔíට රට ෙගන cය ෙනාහැQ බව ඔí දැන Ieෙ0ය. ර9 හàදාෙñ ෙබාෙහ# 8;ස. ද පැq∂ෙ0 
එßF 'Wව'දÉාල ව,N. ෙරgමයට ඔÅ$ෙs ප.ෂපාåfවය ෙප$ව$නට Qයq$ 'ෙ\ශය$ ෙව2$ ආපí 
පැq∂ කාYෙබ#ජ '\ව9$ව සාදරෙය$ 8ÑගැXෙY l QB සYප$ පැහැb,වම මාඕවාl වÉ.ත කÔකfවය 
ෙයාදා ගNA: “මට ඔබට පැහැb,ව Qය$න èçවN, අ8ට ඔබව අවශÉ නැහැ: අ8ට උවමනා මහෙපාළෙñ වැඩ 
කර$න èçව$ ජනතාව, ඒ අය පමණA…ෙ\ශපාලNක දැXම. ඇ2 ඕනෑම ෙකෙන. සහ අෙU ෙරgමයට ඕනෑම 
ෙදය. කර$න èçව$ Qයන වටහා ෙගන 2ෙයනවා නY, තා.ෂණ කÜම එ$ෙන ඊට ප>ෙ>…හාE වගා කර$න, 
බඩඉ;ˇ පැළ කර$න, නැfනY ඌර$ ඇ2 කර$නට අ8ට ඉංgෙ$රැව$ අවශÉ  නැහැ.”  ෙY වාs 232

අලංකාෙර#.2ය Åවද, 'ෙWෂඥ දැ_ෙY අගය ෙY ආකාරෙය$ පm2.ෙ[ප Qπම QI'ෙටක óන ආ¶äෙñ 
පm2පf2ය. Pෙ0 නැත. ෙකෙ> නàZ කාලය. 2>ෙ> එක තැන ලැග පැවåෙY QÜයාව,ය Nසා උෙත#8යා_ 
අ$තවාදය. කර යන සෑම වÉාපාරය.ම සහ සෑම ම*දන ර}Eල.ම ඉ.ම∂$ Nමා Pෙ0 වඩාf සාYපmදා_ªල 
සහ සාමානÉ කÜමෙñද වලට නැවත යාෙමN. ඒ නැවත යාෙY හැරÅY ල.ෂÉය ද ෙකාqBN>F ප.ෂය 
ඇ9ල2$ම I\ධ 'ය. óන ෙරgමෙ0 >ථාවරfවයට ෙමය පැහැb,වම එක ෙ⁄9වQ. එයට පටහැNව CPK 
තම$වම 9ර$ කරන දමන තfවය අසලටම පැq∂ෙ0ය. 

 එවැN පර>පර 'ෙර#ධතාවය$ ෙයාදා ග$නා ලද ම*දන ව*ග 9Ñ$ ද දැQය හැQA. අපහැb, අධÉාපNක 
බවQ$ නැfනY පm2අධÉාපන ෙලසQ$ ද.වq$ එh අNවා*ය 'ෙñචන සහ >වයං 'ෙñචන QÜයාව,ෙය$ B9 
P එh l පmධාන බලපෑම පැහැb,වම óන (නැfනY óන-'ෙයFනාY) ෙවA. ෙවන> ෙනාකර නැවත නැවතf 
,ය$නට Nතර බලකරන ලද ච;තපදාන සහ පාෙප#√චාරණ '>තර සhත P අåතය ගැන එයාකාර ෙලI$ම 
පමණට වැ` අවධානය. ෙයාà Qπම පැව2ණ. සමාජමය Íරාව,ෙ0 අෙයöෙs තfවය hq Pෙ0 උUපf2ෙය$ 
සහ ර}QයාෙවN. එA$ අන9රැව X2මය ප\ධ2ෙ0 අෙයöෙs තfවය å$Z කරන ලb. පÅෙE සYභවය 
Nතරම ඉතාමf වැදගf Pෙ0ය. ආIයාෙñ ෙවනf තැ$වල l ෙ> ම, IයEල$ම ඉතාමf දැ` 'ලාසයQ$ හා 
කැප∞මQ$ B9ව ෙ\ශපාලනෙ0 NයැÑය B9 යැA උ\යාචනය Qπම Nසා සමාජෙ0 සහ ප.ෂ-ෙ\ශෙ0 මාAY 
පැහැb,වම එන ආඥාදායක 'ලාසයQ$ ඛාදනය ∞ cෙ0ය. 

 කාYෙබ#ජයටම පමණ. 'ෙWෂ P ල.ෂණ ගණනාව. ද ඇත, ඒf ඒ ෙබාෙහාමය. පmථම ආකෘ2ය 
අතÉලංකාරයට පf Qπෙම$ නැfනY åව˛ Qπෙම$ හැෙදන ලද ඒවා ෙව2. අäම වශෙය$ 1960 ගණ$ ද.වා 
පමණ. ෙහ# ඇ2 පmධාන ෙවනස ව_ෙ0 óන සහ 'ෙයFනාY ෙකාqBN>Fවාl$ පm2අධÉාපනය දැ` 
වැදගfකමQ$ බාරෙගන Iරකරැව$ට එය ෙප$ව$නට ඉතා Zර bග යෑමA, උදාහරණය. හැeයට ඔÅ$ 
Iරගත Qπම ගැන රජය Nවැරb යැA ෙප$∞ම.  එh පm2ඵලය. වශෙය$ Iරකරැව$ට ෙහාÂ$ සලකන ලද 233

අතර වධhංසාව තහනY P ෙහ# නැfනY කලා9රQ$ ෙයාදා ගැXම I\ධ 'ය. ඒf කාYෙබ#ජෙ0 ඊට පටහැN 
ෙලසQ$ වධhංසාව 'kමf ෙලI$ ෙයාදා ගැNණ.  අෙන. ඵල'පාකය Pෙ0 ෙහාඳ හැIπම Nසා Nදහස 
ලැෙ¿'ය නැfනY èනරැfථාපනය ෙñ' නැfනY අäම වශෙය$ Iර ද‡වෙY කාලය අä ෙñ' යැA Qයා 
hතාග$නට පවා අව>ථාව. ෙනාමැ2 ∞මA. කාYෙබ#ජෙ0 IරෙගදරQ$ 8ට∞ cෙ0 එෙහමf ෙකෙනö පම∂; 
සැබැ'$ Pෙ0 hතාගත ෙනාහැQ ඉතාමf ෙñගෙය$ ජනතාව එh l qය යෑමA. óනෙ0 සහ 'ෙයFනාමෙ0 l 
දැවැ$ත ම*දන ර}, ෙලI$ පැq∂ අතර ඒවාට පÄව l*ඝ P සංÄ$ Bග පැව2ණ. 'ෙW†ත ක¶ඩායY 
ඉල.ක Pහ, නàf ඔÅ$ ජනගහනෙ0 ඉතා Äç ෙකාFඨාශය. පමණ. Nෙය#ජනය කළහ. කාYෙබ#ජෙ0 l, 
අäම වශෙය$, Iයçම “75 ගණ$” අය සැකකරැව$ P අතර QIම ෙමාෙහාතක l ඉ>පාÄව. ලැuෙ¶ නැත. 
ම*දන පmාෙය#cක ෙලI$ ෙයාදා ගැXම ගN\l, c∂ෙකාන bග ආIයාෙñ අෙනöf ෙකාqBN>F ප.ෂ 
සං'ධානාfමක බෙñ, කා*ය.ෂම බෙñ, සාෙU.ෂ ෙලI$ එකà9 බව., සහ යY 'කෘ2 u\kමf බව. ඇ2 
ෙබාරැ àíŒ පවfවාෙගන cයහ. ඒf කාYෙබ#ජෙ0 ඊට 'රැ\ධ ෙලI$, සරල මෘගfවය සහ h9මතය වැ` 
බලයQ$ B9ව පැව2ණ; ෙපාZ I\ධා$ත පැහැb,වම ඉහÑ$ ආවා Åවf ම*දන Nසැකෙය$ම ෙගන cෙ0 

 Quoted in Martin, Le mal cambodgien, p. 193.232

 1960 $ පÄව 'ෙWෂෙය$ම óනෙ0, උෙද.ම ෙ\ශපාලන Iරකරැව$ සංඛÉාව අතර, Iරගත ජනගහනෙ0 සැලQය B9 පහත 233
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ප;>ථාXය Nෙය#ග අ_වA. ෙමතරY මහf සංඛÉාවක qXමැරැY සහ සãලඝාතන එක තැනක l I\ධ Qπම 
ආIයාෙñ ෙවනf QI තැනක දQ$නට නැත, සමහර 'ට කෘ†කා*qක පm2සං>කරණ Bගය$ h l හැෙර$නට 
('$bතය$ව-ඉඩY hqය$ සහ ඔÅ$ හා සYබ$ධ අය—පැහැb,වම හ“$වq$ සහ සංඛÉාව$ tqත කරq$) 
එෙ>ම සං>කෘ2ක 'Uලවෙ0 උ√චතම අවkෙ0 l, එh l Åවද එය යY tමා කරන ලද සහ තහනY කරන ලද 
'ලාසයQ$ I\ධ Pහ. ෙකeෙය$ Qñෙවාf éෙකා$s h මාඕවාl$ ඔÅ$ෙs කටB9 වල l ෙබාෙහ# ෙසA$ 
වඩාfම සéප Pෙ0 óන ෙකාqBN>Fවාදයට වඩා >ටා,$වාදෙ0 8;íŒ >වරෑපයකටA. 

ආද=ශව- ප~ජා�ඩකයා 

 >ටා,$ සහ මාඕ තැÀ ෙපෟ\ග,ක àŸාව ෙකාතරYදැA Qවෙහාf ඔÅ$ෙs මරණ සැලQය B9 ෙවනස. 
ෙගෙනන ලb, 'ෙWෂෙය$ම ම*දනෙ0 ප;මානය සහ 'ෂය පථය සYබ$ධෙය$. ෙපාE ෙපාF සYබ$ධෙය$ එය 
ෙකෙ>ද? සැෙලාf සා* නq$ උපත ලැÀ qNසා කාYෙබ#ජෙ0 ෙකාqBN>වාl ඉ2හාසෙ0 àල පට$ අග ද.වා 
IeෙයQ, එෙ>ම ඔí නැ2ව ෙකාqBN>Fවාදය ගැන කතා Qπම QIෙ>f කළ ෙනාහැQA. ඔíෙs ෙරgමෙ0 
ෙE තැවරැŒ සදාචාර 'ෙර#¨ කටB9 සමඟ ඔíෙs ෙපෟරැෂfවෙය$ හ“නාගත හැQ ල.ෂණ සමඟ 
සහසYබ$ධය. ඇ2 බව ගැන QIZ සැකය. නැත. ඔíෙs ඈත අåතය දැ` ෙසA$ සංì*ණ P අතර ඒ 
ෙව_වට සක>කර ගැXමට වෑයY කළ 'Uල∞ය පmI\ධ ච;තයට ඇfෙf ඉතාමf අEප සමානකමQ. 
ෙමාNෙවා$s රÁෙs (King Monivong) අNයY භා*යාව$ සහ නැiYකා;ය$ P සෙහ#ද;ය. සහ ඥා2 
සෙහ#ද;ය. ඔíට Ie අතර 1975 ද.වා රජමා,ගාෙñ Nලධා;ෙය. P සෙහ#දරෙය. ද Ieෙ0ය. එෙ>ම ඔí 
තම ළමා අවkෙය$ ෙකාටස. ඒ ෙපෟරා∂ක රාජා¶äෙñ අභÉ$තර කවෙ0 ෙගවන ල\ෙදQ. එA$ හටගfතා P 
සෙදා> ස'ඥානය සහ එA$ හටගf පැර∂ ෙල#කය 'නාශ කර දමන ආශාව අෙයöට පහÄෙව$ hතාගත 
හැQA. ෙපාE ෙපාF 'කEnය යථා*ථයක තවf ගැ›රකට වැ¡ ඇ2 බව ෙපX යA, සමහර 'ට ඒ ඔíෙs 
කතාවටම àíණ ෙද$නට ෙනාහැQයාව Nසා 'ය හැQA. ඉතාමf ළාබාල වයසක l ම ෙකාqBN>F ප.ෂ 
Nෙය#gතෙය. (apparatchik) ∞ෙම$, ෙසනඟ. ඉb;ෙ0 ෙපX Ieනවාට වඩා öඩා ක¶ඩායම. සමඟ I¡මට 
වැ`ෙය$ íරැ P ඔí 1963 l එ.ෙක# ෙල#කෙය$ ෙව$ P කැළෑ කඳÅරැ 9ළ නැfනY පාçවට cය ෙනාY ෙප$ 
h රහIගත >ථානවල සැඟ∞ Ieෙ0ය. ඒ ගැන '>තර අදf ඇfෙf අEපයQ. කාලය ෙගෙව\l ඔí තව තවf 
nඩෙන#$මාදෙය$ ෙපෙළ$නට Pෙ0ය. ඔí Iයç බලතලෙය$ Ieය l Åවද ඔíෙs වද$ අස$නට පැq∂ 
IයEල$වම 8;.Äමට ල.ෙවන ලb. ඔí Nතරම එක NවහනQ$ තවf Nවහනකට මාරැ Pෙ0ය, තම 
ෙක#Qය$ තම$ට වස'ෂ l මර$නට වෑයY කරනවා යැA සැක කෙôය, එෙ>ම වර. 'Z, බලය ඇ∂ h¡ම. 
ඇ2 කළා යැA “වරද” Nසා 'Z, කා*qක ûEn$ මරණයට පàŒවන ලb.  234

 1978 l >'ඩ$ ෙට,'ෂ$ මාධÉෙñbෙයö සමඟ පැව2 සාක√ඡාවක l ඔíෙs ºfතහාරය$ පැහැb, 
Pහ: 

“ගතÅණ වසර 9නහමාෙ* l පmජාත$ත∏වාl කැY<ºයාෙñ ෙWz[ඨතම ජයගüහණ යැA ඔí සලකන ෙ\වE 
ෙමානවාදැA Qයා ෙUm.ෂකය$ට පැහැb, කර$න ගරැ උ9මාණ$ට èçව$ද? 

“අෙU ෙWz[ඨතම ජයගüහණය…Iයç උපාය$ සහ öම$ත∏ණ, කඩාකUපEකාπ වෑයY, සහ රජය ෙපරළා 
දැéෙY වෑයY ඇ9ç අෙU ෙරgමයට එb;වාl Iයç ව*ග වල හ9ර$ 'I$ ර}ෙගන cය අෙනöf 
Iයç පmච¶ඩfව QÜයා පරාජය QπමA.”  235

 ෙමය ෙරgමෙ0 අසා*ථකfවය ගැන අN√ඡා_ගතව කරන ලද අ2ශය පmබල 8ÑගැXම. හැeයට 
සහ2කෙය$ම සැලQය හැQA. 

 ෙපාE ෙපාF ගැන Nසැකවම පැ2 ෙදක. 2u∂. 1950 ගණ$ Iට 1980 ගණ$ ද.වා ඔíව ෙබාෙහ# 'ට 
'>තර ෙකරැෙ¶ සංෙñද–ß, ඔíෙs IÄ$ 'I$ èçEව ආදරය කරන ලද, කරැණාව$ත හදවත. ඇ2 සහ 
'Uලවය වÉාUත කර$නට දැ` ළැbකමQ$ B9 P, පmංශ ගදÉ Qයව$නට කැම2 öලෑe qNෙස. හැeයටA. 
ඒf ෙ\ශපාලනඥෙය. හැeයට ඔí තම$ හා අ'ගf පැර∂ ප.ෂ සෙහ#දරය$ සංඛÉාව. අf අඩංÌවට 
ග$නා ල\ෙ\ය, ඒ අතර තම$ ඔíෙs සéපතම hතව9$ යැA Iතන ලද 8;ස. ද Ieයහ. ඔÅ$ෙs ආයාචනා 
ර}ගf ,BY වලට ඔí QI 'ෙටක 8Ñ9රැ ෙනාZN, එෙ>ම ඔÅ$ සඳහා හැQ දරැŒතම P වධhංසාව$ 

 Chandler, Brother Number One, pp. 216-217.234

 Locard, Le goulag Khmer rouge, p. 19.235
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ෙයද∞ම අ_මත කරන ලb, එපමණ. ෙනාව අවසානෙ0 l ඔÅ$ව මරණයට පàŒ∞මට ද කටB9 කෙôය.  236

ඔíෙs පරාජෙය$ පÄව 1981 l කාඩ*වරැ සඳහා P ර}>∞මක l කරන “පාපෙශ#ධන” කථාව, ෙපm#ඩාෙñ 
ආකෘ2යQ: 

රෙF ජනතාව අතර ෙබාෙහාමය. ඔíට \ෙñෂ කරන බව සහ ඝාතන සඳහා ඔí වගQව B9 බව 
'Wවාස කරන බව ඔí ද$නා බව ඔí ìෙñය. ෙබාෙහාමය. ජනතාව qය cය බව ඔí ද$න බව ඔí 
ìෙñය. ෙමය Qය\l ඔí ෙශ#කභ;තව හඬන තරY අසරණ තfවයකට ආස$න Pෙ0ය. ඔíෙs 
පm2පf2 ඉතාමf වාමාංûක අ$තයක P බැ'$ සහ හ;යටම I\ධ ෙව$ෙ$ öම.දැA Qයා ඔí NI 
'පරq$ ෙනාI¡ම ගැන ඔí 'I$ වගìම බාරගත B9 බව ඔí ìෙñය. දරැව$ ෙමානවා කරනවාදැA 
ෙනාද$නා Nවහනක >වාqෙය. ෙ> ඔí Pවා යැA සහ පමණට වැ` ෙලසQ$ ඔí è\ගලය$ 'Wවාස 
කෙô යැA ද ඔí ìෙñය…IයEල ෙහාÂ$ පව2නවා යැA ද, ෙY ෙහ# අර è\ගලයා ෙŸ#hෙය. යැA ද, 
ඔÅ$ ඔíට සතÉය ෙනාවන ෙ\ Qයන ලb. අවසානෙ0 l සැබෑ ෙŸ#◊$ Pෙ0 ඔÅ$ය. පmධාන ගැටçව 
'ෙයFනාYවාl$ 'I$ 8hiවන ලද කාඩ*වරැ$ Pහ.  237

 ඔíෙs පැර∂තම q9ෙර. P ද ඔíෙs ම>Iනා P ද, පÄකාලෙ0 l ඔí උම9 බලකාéෙය. යැA 
ෙච#දනා එEල කරන ඉෙය$s සා; 'I$ වැ`Zර Iත$නට ෙපාළඹවන ෙත>තෙY$9ව. සපයA: “හàදාමය සහ 
ආ*Ôක කටB9 ගැන, ෙසෟඛÉ ගැන, සහ IංZ ,∞ම ගැන, සං÷තය සහ න*තනය ගැන, ආහාර 8tම ගැන, 
'ලාIතා ගැන, සහ අෙන. Iයç ෙ\ ගැන, ෙබාරැ ìෙY කලාව ගැන පවා, තම$ අසමසම bXය>වරෙය. යැA 
ෙපාE ෙපාF I9ෙñය. ඔí àç ෙල#කෙ0ම IයEල$ටම වඩා ඉහÑ$ Ie$ෙන. යැA ෙපාE ෙපාF I9ෙñය. ඔí 
පෘ9'ෙ0 Ieන ෙද'ය. 'ය.”  ෙY 8Ñ°›ව >ටා ,$ ගැන P සමහර 8Ñ°›ව$ සමඟ අ<*ව ෙලI$ 238

සමානකම. ද.වA. එය íZ අහ›ව. 'ය හැQද? 

යථා=ථෙ; වැදග-කම 

 ෙ\ශෙ0 අසහනකාπ ඉ2හාසය සහ ෙල#ක ෙකාqBN>Fවාදෙ0 බලපෑම හැෙර$නට ෙරgමෙ0 'ෙW†ත 
අවකාශමය සහ කා,ක සංද*භය ෙව2$ ඛම* රෑT ෙs පmච¶ඩfවය ඇ2කරන ලb. තවf පැ2 ව,$ සලක\l 
කාYෙබ#ජෙ0 මාAY වලට ඔ¿ෙබ$ හටග$නා ලද B\ධෙ0 අහ› N[පාදනය. ෙලI$ ෙරgමය සැලQය හැQA. 
B\ධය අවස$ P පÄව ඔÅ$ෙs සYභවය I\ධ P රෙFම තම$ íදකලා ∞ සහ Z*වල ∞ ඇතැA ෙරgමයට 
දැනග$නට ලැ°ණ. 'ෙයFනාමෙ0 එb;වාbකY සහ óනෙ0 hර කරන බදාගැXම ඉ2;ය කරන ලb. 

 එය පÄකර යන ලද ෙල#කයට අෙUmE දාහfවැNදා පැq∂ෙ0 කE ඉ.ම cය පÄවA. සමහර 'ට ඛම* 
රෑTෙs දැවැ$තම Z*වලතාවය ව_ෙ0 ඔÅ$ ෙඵ2හාIක 'ෂමතාවය. ∞ම 'ය හැQA. ඔÅ$ “කE ඉöf P 
ෙකාqBN>Fවාදය” N*මාණය කෙô අෙය. “කE ඉöf P ඉතා èරාණ කාලය” යන අ*ථෙයN—එනY, ෙසÄ 
ෙල#කය N.ම cය පÄව තවමf පව2න තfවයQN. ෙපාE ෙපාF බලයට පfෙව\l, >ටා,$ qය ෙගා> (1953) 
ෙබාෙහ# කE ගත ∞ 2u∂, ෙහ# º q$ qය cෙ0ය (1969), සහ මාඕ දැ` ෙ> ෙර#ගා9රව Ieෙ0ය (ඔí qය 
cෙ0 1976 සැUතැYබ* මාසෙ0 l ය). QY ඉE Ä$ පමණ.  ව9$ අතර Ieය ද උ9රැ ෙකා;යාව öඩා සහ 
ඈතක 8he යන ෙදකටම අයf 'ය. නව ආඥාදායකයාෙs ඇ> ඉb;පටම ෙWz[ඨ óන ආකෘ2ය කෑ, කෑ, 
වලට කඩා වැෙටq$ පැව2ණ. 1975 l ‘හතරෙදනාෙs කE,ය’ 'I$ සං>කෘ2ක 'Uලවය නැවත bයf 
කර$නට වෑයY කළf එය අසා*ථක 'ය. මාඕ ෙs මරණෙය$ පÄව 'Uලවය අ9 ගා දැàෙ¶ කාø öFටමQ$ 
තනන ලද ෙගය. ෙමN. ඛම* රෑT 'I$ මාඕවාදය අfහැπම පm2.ෙ[ප කළ අය අත;$ සහාය ෙසPහ. නàf 
ඒ අය ඩ$s .†ෙය#8$s සහ ඔíෙs පා.†ක පm2සං>කරණවාl$ අතර P ගැiමක අ2ශෙය$ hර ∞ Ieයහ. 
වසරකට පÄව මාඕවාදය Nල වශෙය$ සමාUත P අතර රට ‘පmජාත$ත∏වාl පÅර” ෙව2$ සංෙ.තවf ෙවq$ 
නව Bගයකට පා තැ±ය. ඒf එවක l කාYෙබ#ජෙ0 ඝාතන පට$ ගfතා පම∂. óනෙ0 “ෙWz[ඨ ඉb; 8Yම” 
අවස$ ∞ 2°ණ, ඒ ෙව_වට “පm2සං>කරණවාදය” හට ගැNණ. ෙනාY ෙප$ Iට දQ\l, ෙසÄ ෙල#කය ඊටf 
වඩා ෙදාYන> සහගත Pෙ0ය: ඉ$Zóනෙ0 'Uල∞ය බලය$ෙs, හැම තැනකම Ie මාඕ ග;Eලාවාl$ෙs—
තාAල$තෙ0, මැෙEIයාෙñ, සහ uරැමෙ0—ජයගüහණෙය$ ෙගනන ලද ෙමාෙහාතක උfෙfජකෙ0 8;◊ම පට$ 
ෙගන 2°ණ. සමහර 'ට IයEලටම වඩා නරක Pෙ0 ජපානය හා සමගාéව නව වාNජÉ බලය$ (IංගU<රැව, 
තාAවානය, දöŒ ෙකා;යාව, සහ ෙහාංෙකාං) නැÏ ඒමය. ෙකාqBN>F අදහ> වලට එb;වාl ∞ෙම$ පමණ. 

 Chandler, Brother Number One, pp. 210-211.236

 From an account by a participant, ibid., pp. 171-172.237

 PPP, 20 September 1996, p. 7. අ$ක* ෙfමා ÷තය සYපාදනය කරන ල\ෙ\ ෙපාE ෙපාF 'I$ යැA Iහ¢. පmකාශ කරA.238

596



“öඩා මකරැ$” P ඔÅ$ෙs ආ*Ôක සමෘ\kය සමානකY ද.වන ලb. එෙ>ම බටhර සහාය. නැ2ව ඔÅ$ 
ඔÅ$ෙs මා*ගය ෙසායා ගැXම කළමනාකරණය කර ග$නට සමf Pහ. මා.>වාදය පmපාතාකාර ෙලI$ පහළට 
වැෙටන ෙලI$ ෙපX ය\l, ඛම* රෑT හට මඳ. ෙහ# වÉාªලfවයකට àíණ lමට අවසානෙ0 l Nයqත Åහ. 
ඉ2හාසෙ0 පා ගමන සැබැ'$ම ආපÄ හැරÅනාද? 

 ෙY ෙවන>කY සඳහා bය හැQ පm2චාර ෙදක. 2u∂: ඔÅ$ෙs අනනÉතාවය සහ පැවැfෙY ෙ⁄9ව 
අවදානමට තබq$, ඔÅ$ සමඟ යq$ ඔÅ$ෙs දහම සංෙශ#ධනය කරගැXම; නැfනY ඔÅ$ෙs අනනÉතාවය 
නැවත තහÅරැ කරගNq$ උ9රැ ෙකා;යා_ කÜමය අ_ගමනය කරq$ ඔÅ$ෙs අරàŒ සහ QÜයාව$ 
2uණාටf වැ`ෙය$ ර}`කE කරගැXම. එh උ√චතම අවkෙ0 පැව2 Bෙර#nය ෙකාqBN>Fවාදය, නැfනY ර9 
හàදා වල මා.>වාl ත∏>තවාදය (ඇEෙඩ# ෙමාෙරා (Aldo Moro) ඝාතනය Pෙ0 1978 l ය)—ෙත#රා ගැXම Pෙ0 
එයA. අද අප ද$නා ප;b, මා*ග ෙදකම ඉb;යට යා ෙනාහැQ ප;b අවස$ ෙව2, ඒf එක. අෙනöට වඩා 
අ2ශෙය$ ෙE තැවරැණ ල\ද. Pෙ0ය. හ;යට ෙY පmංශෙ0 ඉෙගන ග$නා ලද 1950 ගණ$ වල පරYපරාව 
'I$ වැය öම. Åවf වහාම ඔÅ$ෙs උෙත#8යාව හදා ෙනාගfෙf නY Nසැකවම ඔÅ$ට l*ඝ සමc සYà2 
මාලාවකට එකඟ ෙව$නට I\ධ ෙවන බව. වටහා ගfතා වැNA. අ9 ගා දැෙම$නට උවමනා ෙනාPෙ0 නY, 
ඔÅ$ට හැQයාව 2uණ එකම දැය නY QIZ 'කEපයකට ඉඩ ෙනාෙදන ජනගහනය. මත “°ංZෙñ අÅරැ\ද” 
බලාfකාරෙය$ >ථා8ත QπමA. óනෙ0 “ෙWz[ඨ ඉb; 8Yම” අසා*ථක ∞ 2°ණ; එෙ>ම සං>කෘ2ක 'Uලවය ද 
අසා*ථක ∞ 2°ණ. එයට ෙ⁄9ව ó$_ බාෙගට ෙමෙහBY කර නවfවන ලද Nසා යැA, එනY ඔÅ$ෙs 
පm2'Uල∞යවාl බාධක, එනY ˝†ත සහ පාලනය කරගත ෙනාහැQ නගර, තම$ ෙව_ෙව$ hත$නට හැQ යැA 
Iතන ලද සහ තම දැ_ම ගැන ආඩYබර P '\ව9$, àදE සහ Iයç àලÉ ගŒෙද_, ධනවාදෙ0 අවසාන 
ෙහ#äවාව$, සහ “ප.ෂෙ0 හදවත ඇ9ලට ;ංගා ෙගන Ieන ෙŸ#◊$,” යන IයEල අ9ගා දම$නට අසමf P 
බැ'$ යැA ඛම* රෑTෙs දැ.ම Pෙ0ය. ෙමම ‘නව qNÄ$’ ෙව2$ 8රැŒ නව සමාජය. N*මාණෙ0 ආශාව 
ය$න කාYෙබ#ජ වැIය$ෙs යටfපහf >වභාවය යන යථා*ථෙ0 කරදරෙය$ Åවf (සමහර 'ට එය Nසාම) 
අසා*ථක ∞මට Nයqතව 2°ණ. ඔÅ$ෙs සැලÄY අfහැර දම$නට අකමැ2 Nසාෙව$ ෙරgමය බලෙ0 I¡ම 
සඳහා තවf ගැ›රැ ෙE වÌරැවන àíද. ඇ9ලට ,>සා යන ලb. ෙලN$ සහ මාඕ ෙව_වට පfෙවන 
ì*2මf අ_පmාU2කයා ∞මට CPK කැමැfෙත$ Ieෙ0ය, ඒf ඒ ෙව_වට I\ධ Pෙ0 මා.>වාදය 'කෘ2 කරන 
ලද අෙන. ක¶ඩායY වලට ෙපරNqfත. සහ ෙපරැ'යා_ සැ$ෙඩාෙර# &qෙනාෙස# (lU2මf මා*ගය), –z 
ලංකාෙñ දqළ ෙකාe, සහ ö*b>තා$ කYකරැ ප.ෂය ෙම$ පmච¶ඩfවෙ0 ඉවIය ෙනාහැQ QÜයා IZ කර$නට 
අවසර පත∏ය. හැeයට භා'තා කර$න. බවට පf∞මA. 

 ඛම* රෑT 'I$ Nර9රැවම ඔÅ$ෙsම Z*වලතාවයට එෙරhව ෙවෙහÄණහ. ජයගüාhකවාl වාs 
බාíලÉය. 8iපස එය l*ඝ කාßනව සැඟ∞ පැව2ණ. සැබැ'$ම අෙUmE 17 වැNදා I\¨$ වලට ෙ⁄9 ෙදක. 
Pෙ0ය: උ9රැ 'ෙයFනාමය 'I$ 8;නමන ලද සැලQය B9 තරමක හàදා සහාය, සහ අසං>Ô2ක U.S. 
'ෙ\–ය පm2පf2 Nසා තවf අයහපf P ෙලා$ ෙනාE ෙරgමෙ0 අද.ෂතාවය. ඔÅ$ෙs හàදාමය ජයගüහණ 
සYබ$ධෙය$ ෙලN$, මාඕ, සහ ෙහ# º q$ පවා ෙවනf QIෙවöට යා$තමට ෙහ# ගැ2 Pෙ0 නැත. එෙ>ම 
ඔÅ$ෙs හ9ර$ QI ෙලසQ$ මධÉ>ථ තfවයQ$ ෙනාPහ. ඔÅ$ෙs ප.ෂ, සහ මාඕ සහ ෙහ# º$ q$ යන 
ෙදෙදනාෙs අ'ගf හàදාව$ ඉතා ෙසෙම$ සහ ඉවtෙම$ B9ව හදා 2°ණ, එෙ>ම ඔÅ$ අවසානෙ0 බලයට 
පfෙව$නට ෙපර පවා සෑෙහන පmමාණයQ$ B9 Pහ. කාYෙබ#ජෙ0 තfවය ෙවන> Pෙ0ය. I'E B\ධෙ0 මැද 
ෙවන ෙත., ඛම* රෑT àçමN$ම හැෙන#A ෙව2$ එන හàදාව මත යැn Ieයහ. 1975 l Ieෙ0 ඛම* රෑT 
ෙසාEදාZව$ 60,000 . පම∂ (ජනගහනෙය$ Iයයට 1 කට අä), ඔÅ$ට b;බල IÂන ලද ;ප¿,ක$ 
ෙසාEදාZව$ 200,000 . පමණ යටපf කර$නට හැQයාව ලැ°ණ. 

 හàදාව Z*වල Pවා නY ප.ෂය ද එෙ> Pෙ0ය. සම>ත ෙලI$ 'Wවාස කරත හැQ ãලාශz QIව. නැ2 
Åවf අපට ඇ2 දfත ව,$ 1970 l ප.ෂෙ0 සාමාgකfවය සාමාgකය$ 4,000 Q$ B9 P බවf, 1975 l එය 
14,000 . P බවf ද.වA: öඩා ප.ෂයකට 'ශාල ක¶ඩායම. එක9∞ෙම$ ඇ2වන ව*ධනයA.  ෙY දfත 239

ව,$ Qයන තවf දැය. නY ෙරgමෙ0 අවසාන Nමාව ද.වාම èíŒ කාඩ*වරැ$ෙs hඟය. පැව2 බවA. ඒ 
Nසා Iයç Ø\ධකරණ තවf අනෙU.†ත සහ පmෙබ#ධමf Pහ. 8ටමං කරන ල\Zව$ෙs කත$දර ව,$ 
ඵල'පාක පැහැb,ව දQ$නට හැQA: සෑම වගìෙම$ B9 සහ u\kමf කාඩ*වරෙය.ටම ö;රැ, ෙම#ඩ, 
මහ$තfව, සහ àර¶ä P තවf ZIම. Ieයහ. “කාඩ*වරැ$ෙs තfවයට උස> කරන ලද Iයç ගYබද 
වැIය$ ඉතාමf àsධ Pහ. ඔÅ$ Nතරම 'Uලවෙ0 I\ධා$ත වැරbයට වටහා ෙගන වැරbයට භා'තා කළහ. 
ඛම* රෑT ෙරgමෙ0 'යරැව åව ̨කෙô ඔÅ$ෙs ෙනාහැQයාෙවN.”  එය QIf ෙලසQ$ හ“නා ෙනාගැX I\ධ 240

P ෙරgමෙ0 සෑබෑ Z*වලතාවය ෙම$ Pෙ0ය. එA$ අන9රට ඇද දමන ලද Nර$තර අනාර.†ත බෙñ හැÏමට 

 Timothy Carney, “The Organization of Power,” in Jackson, Cambodia 1975-1978, p. 95.239

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 230.240
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ව$b ෙගවන ල\ෙ\ …ෂණය තවf වතාව. වැ` Qπෙම$ පම∂. ෙමA$ අතෘU2මf භාවය. ෙගන එන ලb, 
එA$ තවf වතාව. …ෂණය වැ` කරන ලb, එයාකාරෙය$ චකÜය bc$ bගටම cෙ0ය. අනාර.†ත බව, 
ෙපාZෙñ IයEල ගැන අ'WවාසයQ$ B9 වාතාවරණය. පැව2 අතර අනාගතය ගැන °ය සාමානÉය. Pෙ0 
එh  වfPව$ IයEල$වම කYපනයට පf කරqN. එය හැම තැනම ෙŸ#◊$ Ie$ෙ$ යැA 'Wවාස කළ 
නායකය$ව íදකලා QπෙY පm2°Yබය. ද Pෙ0ය. “අෙයöට හැම 'ටම වැරb è\ගලෙය. අf අඩංÌවට 
ගැXෙY වරද. කරත හැQA, ඒf අෙය. QI'ෙටක වැරb è\ගලයාට ගැල∞ යාමට ඉඩ bය ෙනාB9A,”  වැN 241

ඛම* රෑT ආද*ශ පාඨ ව,$ හැඟෙවන අ$ධ ම*දනය එh පm2ඵලය 'ය. පව2න පාපතර චකÜය 8$ යෙf 
'I$ 2BŒ ෙලI$ 'WෙEෂණය කරA: “පmාෙය#cකව, ම*දන ,hE කළෙහාf ඔÅ$ෙs ‘නව ජනතාව’ 9Ñ$ 
ෙක#පය ඉහළට ඒ' යැA ඛම* රෑT °ය Pහ. කැර}Eල. හට ගැෙ$' යැA N2 °යQ$ ෙප≈ම Nසා අෙU 
උදාtන බව ගැන ඔÅ$ අපට ප;භව කර$නට åරණය කළ අතර ඒ ගැන අෙප$ පÑගfහ. ඒ අ_වA ඔÅ$ෙs 
N2 …ෂණය සhත P පාලනය පැව2ෙ0. අ8 වධhංසා ගැන °ය Pහ; ඔÅ$ කැර}Eල. හට ගX' යැA °ය 
Pහ. ඔÅ$ සමඟ අ'ගf සෙහ#දරවරැ$ෙs අA`යෙලාgමය සහ ෙ\ශපා,නක හÄරැ∞Y ගැන ද ඔÅ$ °ෙය$ 
පÄ Pහ.  ජන8mය කැර}Eල. ගැන °ය ∞ම ගැන ඔÅ$ව සාධාරÒය කරත හැQද? එවැN වÉාපාර ගැන 2uෙ$ 242

අEප ෙහ#äවාව$ය, ඉමහf පmච¶ඩfවෙය$ ඒවා IයEල ඉතාමf ෙñගය$ මැඬලන ලb.  නàf අව>ථාව. 243

පෑෙදන හැම අව>ථාවක l ම—උදාහරණය. වශෙය$, Ø\ධකරණයක l ප;>ථාXය ප;පාලනය. අ9ගා දැෙමන 
ලද අව>ථාවක—එA$ …ෂණය තවf වැ` ∞මQ$ පm2චාර අf'Â$නට ලැuණා Åවf, වහ&$ෙs ෙක#පය 
ඉතාමf පැහැb,ව දQ$නට හැQයාව ලැ°ණ. 

 කරQයාගත ෙනාහැQයාව Nසාම උපbන ලද කැර, පැව2ණ, අෙන.වා පට$ ගfෙf ඵල රhත කටකතා 
NසA. මධÉ>ථ මFටමQ$ පm2ෙර#ධය නැÏ ආෙñ ජලාශ ඉbකරන වැඩ°මක ඛම* ෙසාEදාZව$ වා` ∞ Ieන 
බැYම. ම2$ මහ අ“ෙ* ඉහළට cය ප;භවය$ ව,N.  එQෙනකා අමතන 'ට l ‘නව ජනතාව’ සෑ ෙහන 244

තරමට Nදහ> ෙලI$ කතා කෙôය යැA සම>තය. ෙලI$, b'ගලවා ගfතÅ$ෙs පmකාශ ව,$ ෙපX යA. 
ෙපා` ෙහාරකY කර\l සහ වැඩ කර\l රහෙ> මඳ ඉ>පාÄව. ගැXම යනාbය සැලෙක\l ෙබාෙහ# අය ඒවාට 
හÅE Pහ; සාෙප.ෂ  ෙලI$ එවැN ෙ\වE සඳහා ෙහළා දQන ලැuෙñ eක ෙදෙන.ව පමණA. àçමN$ 
සලක\l චරèරැෂය$ සහ ෙතාර9රැ සපය$න$ සා*ථක Pෙ0 මඳ වශෙයN.  ඒ Nසා “75 ගණ$ අය” සහ 
කාඩ*වරැ යන 'ෙ.දනය පැව2ණ. එය අfහදා බලා සා*ථක P කÜමය. Nසා කාඩ*වරැ වැ`ෙය$ 8mය කෙô 
Bදමය වාතාවරණය. පවfවා ෙගන යාමටA. සමහර ආද*ශ පාඨ ව,$ ෙY කÜමෙñදය පැහැb,වම තහÅරැ 
ෙවA: “එක අත. උදැEල අEලාෙගන IeA, අෙන. අත හ9රාට පහර ෙදA,” නැතෙහාf “ව9ර ව,$ අ8 හාE 
වවà, හාE ව,$ අ8 B\ධ කරà.”  ඔÅ$ අවෙබ#ධ කරෙගන heයාට වඩා ඛම* රෑT Nවැරb Pහ. ඔÅනට 245

ඇ2 පම∂$ හාE QIදා ෙනා2u∂, එෙ>ම ඔÅ$ B\ධෙය$ ද පරාජය Pහ. 

ජනවා=Çක සංහාරය` ද? 

 ෙකාqBN>F ඉ2හාසෙ0 එයට NI වැදගfකම ලබාlම සඳහාf, Iයවෙ> අෙනöf මහා ෙඝ#ර අපරාධ 
සමඟ කාYෙබ#ජ අfදැìම සසඳ_ 8∂සf, ඛම* රෑT කරන ලද අපරාධ 'ෂයã,ක ෙලI$ සහ ඉතා දැ` 
ෙලI$ 'NWචය කළ B9A. ෙමවැN පmෙñශය. සඳහා දැ` X2මය ෙ⁄9 ද ඇත, CPK  නායකය$ 'හාල 
සංඛÉාව. තවමf  ව9$ අතර Ieන Nසා, සමහර අය QÜයාකාπ Nලධාπ තන9රැවල පවා Ie2. ඔÅ$ට 
Nදහෙ> කටB9 කර$නට ඉඩ bය B9ද? එෙ> නැfනY ඔÅනට එෙරhව öමන ෙච#දනා ෙගන එ$නට හැQ ද?  246

 ෙපාE ෙපාF සහ ඔí හා එක9 P 8;ස Bද අපරාධ වලට වරදකරැව$ ෙව2 ය$න පmWන කළ ෙනාහැQA. 
;ප¿,ක$ හàදාෙñ Iරකරැව$ට කÜමා_ªලව අNI ෙලI$ සලකන ලb; ෙබාෙහ# ෙදෙන.ව මරණයට 
පàŒවන ලb. 1975 l යටf Pව$ව පÄ කාලයක l අ_කYපා 'රhතව වධhංසාවට ල. Pහ. එෙ>ම 
මා_”යfවයට එෙරh අපරාධ ද ඛම* රෑT 'I$ IZ කරන ලද බව පැහැb,A.  වf∞මට _ÄZÄ යැA Qයා 

 Locard, Le goulag Khmer rouge, p. 19.241

 Pin Yathay, Stay Alive, My Son, p. 299.242

 The best summary of these is found in Kiernan, Pol Pot Regime.243

 Haing Ngor, Surviving the Killing Fields, p. 286.244

 Locard, Le goulag Khmer rouge, p. 19; Kiernan, Pol Pot Regime, p. 247.245

 Many of the following arguments are taken from Craig Etcheson, “Genocide: By the Laws, Not by Emotion,” PPP, 11 August 1995, 246

p. 20.
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සලකන ලද සමාජමය ක¶ඩායY àçමN$ම ෙබාෙහ# Zරට 9ර$ කර දැqණ. ඕනෑම ෙ\ශපාලනමය 
'රැ\ධfවය., සැබෑ ෙහ# එෙ> යැA සලකන ල\දා Pව., සඳහා ද‡වම මරණය Pෙ0ය. පmධාන Z[කරතාවය 
පව2$ෙ$ ජනවා*cක සංහාරය යන අපරාධය සYබ$ධෙයN. එh වචනෙ0 ප;සමාUත අ*ථය අෙය. භා'තා 
කර$ෙ$ ද, සංවාදය අòතයකට වැෙටන අවදානq$ B9 ෙවA: ජන සංහාරය ය$න ෙයාදා ගැෙන$ෙ$ ජා2ක, 
ජනවා*cක, ව*ගවාl, සහ ආගqක ක¶ඩායY අ_ව කÜමා_ªලව වඳ QπමA. ඒf ඛම* ජා2ය. හැeයට 
àçමN$ වඳ Qπමට ඉල.ක ෙනාP Nසා එ'ට අවධානය ජනවා*cක Ä&තරය$ ෙවත හැπ අවසානෙ0 l 
ෙබෟ\ධ මහŒ$ ෙවතට හැෙරA. නàf සම>තය. ෙලI$ ගf 'ට ඔÅ$ Nෙය#ජනය කර$ෙ$ '$bතය$ 
ෙග$ Äç සමා_පා2කය. පම∂; ඛම* රෑT 'I$ 'ෙWෂෙය$ම ජනවා*cක Ä&තරය මැඬලන ල\දා යැA ìම 
පහÄ නැත. ඒf 1977 $ පÄව 'ෙයFනාY අය අEපය. පමණ. රෙF ර}‘ Ieය l එය ෙවන> Pෙ0ය. චැY 
ක¶ඩායම ඉල.ක Pෙ0 ඔÅ$ à>,Y ආගqකය$ P ෙහAN, එය පm2ෙර#ධය ද.ව$නට පmබල ෙ⁄9ව. 'ය. 
සමහර ක9වරැ ගැටçව 'ස‘ම සඳහා ‘ෙ\ශපාලන ඝාතනය’ (politicide)  යන ම2ය. ෙගෙනq$ වෑයY කර2, 247

එය èçEව Qñෙවාf ෙ\ශපාලනමය පදනම. මත ජන සංහාරය QπමA (අෙය. ‘සමාජමය ඝාතනය’ (sociocide) 
ගැන ද කතා කරA, එA$ අ*ථ ෙව$ෙ$ සමාජමය පදනමක ජන සංහාරය I\ධ ∞මA). ඒf එA$ කාරණෙ0 
ෙ.$Ÿයට 8'tම අසා*ථක ෙවA. සැබෑ පmWනය නY එවැN අපරාධ ජන සංහාර තරYම වැදගf ෙලI$ සැලQය 
B9ද ෙහ# නැfද? ඉ2$ 8Ñ9ර ඔñ නY, එය ෙY ක9වරැ 'Wවාස කරන බව ෙපX යA, එෙහනY අ&f පද 
වහර. භා'තෙය$ අ*Àදය අ“රැ කළ Bfෙf ම$ද? ජන සංහාරය ගැන එ.සf ජාå$ෙs සYà2ය 8ÑගැXම 
සඳහා සාක√ඡා පැවැfෙව\l සමහර 'ට Ihකර$නට වැදගf කාරණය නY—ඉතා පැහැb,ව ෙපෙනන ෙ⁄9 
Nසා—“ෙ\ශපාලන” යන වචනය එh N*වචනය දැ.∞ෙY l එක9 Qπමට 'රැ\ධ Pෙ0 ෙස#'යF BNයනය 
'I$ බවA. නàf IයEලටම ඉහÑ$ ෙමh l 8Ñ9ර. සැපAය Bfෙf “ව*ගවාදය” යන වචනය (එA$ 
ජා2කfවය ෙහ# ජනවා*cකfවය යන ෙදකම අාවරණය ෙනාකරA) 'IN. “ව*ගය” ය$න qN> දැ_ම 
වැ`ෙව\l තවf ඈතට ඇl යන මායාව. ෙවA, එය බල$නාෙs ඇ> වල පමණ. පව2A; Bෙදñ ජා2ය. Qයා 
ෙදය. නැ2වා ෙම$ම u*Áවාt ජා2ය. Qයා ෙදය. ද සැබැ'$ම නැත. ඒf óන ෙකාqBN>Fවාl$ට ෙම$ම 
ඛම* රෑT ට ද, සමහර සමාජමය ක¶ඩායY >වභාවෙය$ම අපරාධකාරය$ Pහ, එෙ>ම ෙY අපරාධකාπfවය 
සැqයාෙග$ භා*යාවට íවමාරැ වන ප;\ෙද$ ෙම$ම උරැමෙය$ දායක P ල.ෂණය. හැeයට දQන ලb. 
ෙටා/Y ලAෙස$ෙක# ෙs ෙහාEමන ෙමh l මහා ෙලාöවට ෙපX යA. අපට සමාජමය ක¶ඩායY 
ර}`කEකරණය Qπම ගැන කතා කළ හැQA, ඒ Nසා ජන සංහාරෙ0 අපරාධය ඔÅ$ව ශාπ;කව 9ර$ Qπම 
සඳහා ෙයාදා ගත හැQA. ෙY 9ර$ Qπම, අ8 දQන ලද අ$දමට, කාYෙබ#ජෙ0 l එය එh tමාව ෙත.ම ෙයාදා 
ගැෙනන ලb අතර උවමනාෙව$ම එය I\ධ කළ බවට QIZ සැකය. නැත. “අෙUmE 17 අය” ය_ “ෙලා$ ෙනාE 
යන ෙŸ#hයාෙs ෙරgමයට සහාය ෙදන ලද නගර වැIය$…ඔÅ$ අතර ෙŸ#◊$ ෙගාඩ. Ieයා. ෙකාqBN>F 
ප.ෂය ඉතා ද.ෂ ෙලස ඔÅ$ෙග$ ෙහාඳ සංඛÉාව. 9ර$ කර දැàවා, තවමf  '9$ අතර Ieන අය දැ$ 
8eසරබද වැඩ කරq$ IeA. අ8ට එෙරhව නැÏ Ie$නට ෙනාහැQ තරමට ඔÅ$ දැ$ Z*වල වැ`A,” යැA 
වA. ෆ$ඩාරා ට ඛම* රෑT ෙසාEදාZෙව$ Qයන ලb.  248

 අද  වfවන q,යන ගණනක කාYෙබ#ජ වැIය$ට ෙපාE ෙපාF 'I$ ෙනාමැෙකන කැළැE ඉ2; කරන 
ලb. 1979 l රෙF දරැව$ෙග$ Iයයට 42 කට අäම වශෙය$ එක ෙදමñ8ෙය. ෙහ# අhq Pහ. ඔÅ$ෙs මවට 
වඩා 8යා අhq ∞ෙY අව>ථාව ෙතÌණයQ$ වැ` Pෙ0ය. Iයයට හතකට ෙදමñ8ය$ ෙද$නාම අhq ∞ 
2°ණ. 1992 l ගැටවර 'ෙ0 අයව íදකලා කර තැ±ම වඩාfම '>මය ජනක ෙලI$ I\ධ 'ය: Iයයට 64 . 
අäම වශෙය$ ෙදමñ8ය$ෙග$ එ. අෙය. ෙහ# අhqව Ieයහ.  අද කාYෙබ#ජ සමාජය ෙපළන Z[ටfවය$ 249

ගණනාව. පවå, එය c∂ෙකාන bග අාIයා_ රටකට Ä'ෙW” ෙලI$ ඉහළ මFටමQ$ දQ$නට හැQA. 
අපරාධ èçE ෙලI$ පැ2ර පව2න අතර ඒවා ෙබාෙහ# 'ට ඉතාමf පmච¶ඩ ෙව$ෙ$ 9ව.ö ඉතා පහÄෙව$ 
ලබාගත හැQයාව NසA; ˝†ත බව හැම තැනම පවå; ෙබාෙහ# අය එQෙනකාට Äç  ෙගෟරවය. පමණ. 
ෙප$වන අතර සමාජමය ඒකාගüතාවය. ගැන හැÏම. ද.ව$ෙ$ ඉතා අäෙවN. ෙපාZ යහපත ගැන QIZ 
මFටමQ$ හැÏම. QIෙවöටf නැ2 බව. ෙපෙනA. Iය දහ> ගණN$ සරණාගතය$ ෙලI$ 'ෙ\ශය$ h 
Ieන අය (එ.සf ජනපදෙ0 පමණ. 150,000 . Ie2) ඔÅ$ අfදQන ලද ö;රැ තfවය$ Nසා තවමf 
නැවත නැවත ඇ2වන නරක Ihන ව,$ B9ව …ෂණෙය$ ෙපෙළ2, එෙ>ම සෑම ඉ$Zóන ජා2ක ක¶ඩාY 
අත;$ වැ`ෙය$ම 'ෂාදෙය$ ෙපෙළ$ෙ$ ඔÅ$ ෙව2. ෙබාෙහ# කා$තා සරණාගතය$ පැqණ ඇfෙf තNවමA, 
8;q$ ඝාතන වල '$bතය$ P පරYපරාවකට අA2 බැ'$ 8;q$ට වඩා කා$තාව$ ඉතාමf වැ` සංඛÉාව. 
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 Sliwinski, Le génocide, p. 128.249
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Ie2.  ඒf, කාYෙබ#ජ සමාජය සY<*ණෙය$ කඩා වැiෙ¶ නැත. 1985 l සãහකරණෙ0 අවසාන ෙහ#äවාව$ 250

අfහැර දැàණ 'ට, වැ`ෙවන N[පාදනෙය$ ආහාර hඟය$ වහාම ෙම$ Nමා Pහ.  251

 සාමානÉ  'තය. ෙවත නැවත ය$නට දැ` ෙ> ආශාව. කාYෙබ#ජ වැIය$ට 2±ම අවෙබ#ධයට පහÄ 
PවQ. නàf ඔÅනට තNවම ඛම* රෑT ආඥාදායකfවෙ0 hටè නායකය$ට àíණ lමට ඉඩ තැ°ය B9 
ෙනාෙñ. ඔÅ$ àíණ Z$ ෙකාqBN>F ආකාරය සමහර 'ට IයEෙල$ම නරකම Pව 'ය හැQA. එෙ>ම එවැN 
°යöරැ අåතය. ඉවර කර දැqමf දරා ගත ෙනාහැQ බරQ. ඔÅ$ෙs වධකය$ ගැන එතරY l*ඝ කාලය. 
2>ෙ> ගණනට ෙනාෙගන Ieන ලද ෙසÄ ෙල#කය 'I$ කාYෙබ#ජෙ0 ෙශ#කා$තය ඔÅ$ෙsම කරගත B9A. 

 Welaratne, Beyond the Killing Fileds, p. 128.250

 Sliwinksi, Le génocide, p. 153.251
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 සමා$%ය 

 නැෙගන%ර ආ(යාව ය, ෙකා./012වා34 තවම7 පාලනෙ: (;න එකම 1ථානයට ආස4නෙය4 

පමණA පවBC. ඒ7, අෙයHට IතJා,Kලව කතා කළ හැN O PQෙRS නැෙගන%ර /ෙරTUය ආකාරෙ: 
ෙකා./012වාදයA ගැන ෙම4ම O යW PQෙRS ආ(යා, හXනාගැIෙW ලHණN4 O ෙකා./012වාදයA 

ඇ7ද? ෙමම ප[Rනයට \]^ර 3ම පහP ෙනාOවN. ඇ_ෙ`0යාව සහ පැවB /ෙගT1ෙලTQයාව හැෙර4නට, 

/ෙරTපෙ: 3 ෙකා./012වාදයට එකම \ෙයA (;ෙ:ය, එෙ1ම එ% (යa  ෙකා./012වා3 ආcd 

(ඇ_ෙ`0යාෙf සහ /ෙගT1ෙලTQයාෙf පවා) තව hරට7 එ% උප7Bය ලැj 1ථානෙ:, එනW ෙසTQය2 /0යෙ4 
3 Nkයා7මක ෙනාෙවන බව හm(ෙ:ම පැහැmn o pය Qට, අවසානෙ: කඩා වැrෙc අd වැs වශෙය4 එකම 

කාලයක 3 යැC Nව හැNC. ආ(යාෙf 3, එයාකාර සබඳතාවයA දN4නට ඇ7ෙ7 Qෙය2නාමය සහ ලාඕ1 

අතර පමw, ඔy4ෙz ඉරණම 1වභාQක ව}ධන ලAෂණ ෙකාට තවම7 ඈÅ පැවBණ. 1ටාn4 Q(4 
නැෙගන%ර /ෙරTපෙ: \%rවන ලද “ජනතාවෙz ප[ජාත4තÑවාද” සමඟ á_ කාලෙ: 3 උ^රැ ෙකාàයාව දැs 

සමානකමA දැAoම හáෙf yවද, සහ ෙටා4N4 (Tonkin) මාCW ෙවත âන හáදාව පැ.w Qට Qෙය2 .4 

ෙවත ලැäණ මහා උෙදJTගය හáෙf yවද, ආ(යාෙf අෙනH7 පැBවල අã}ව7වය නW ඒ සෑම රටකම බලය 
අ_ලා ගැIෙW Nkයාවnය සහ එය තහyරැ කරගැIම එNෙනN4 පැහැmnවම ෙවන1 1වභාවෙය4 පැවçමC. 

ෙබCéං නායකය4ෙz මන1 ^ළ වල හැෙර4නට ආ(යාෙf ෙකා./012 කලාපයA එදා ෙහT අද N(ම 

අව1ථාවක 3 ෙනාBêණ. ආ}ëක සහෙයTගයA දN4නට ෙනාoය, ඉහළ තන^රැ දරන කාඩ}වරැ අෙනH7 

රටව_ වලට pෙ: කලා^රN0,  N(ෙවA N(දා \ටරටක 3 íìîවA ෙනාලැïය, සහ රහ1 ෙපාñ(ය සහ 
හáදාව ඔy4ෙz ෙතාර^රැ එක^ කරග7ෙ7 ද ඉතාම7 කලා^රN0. එවැ0 කට/^ සඳහා Q;4 Qට ග7 

වෑයW ඉතාම7 ó.ත පàමාණයN4 පමණA (h O අතර ලාඕ1 සහ එ% “ෙලාH සෙහTදරයා,” O Qෙය2නාමය 

අතර හැෙර4නට, ඒවා 3}ඝ කාñන Oෙ: ඉතාම7 කලා^රN0. ෙකාàයා, ගැrෙම4 පPව âනය සහ උ^රැ 
ෙකාàයාව වසරA පමණ කාලයA ^ළ සôපව (;ය අතර 1950 ගණ4 වල 3 âනය සහ Qෙය2නාමය සෑෙහන 

hරකට සôපව (;යහ. âනය කාWෙබTජෙ: ෙපා_ ෙපා2 සමඟ ඉතා සôපව (; අතර, 1980 ගණ4 වල 3 

කාWෙබTජය සහ Qෙය2නාW අතර සබඳතා දැs ෙ1 ඈÅ Bäw. නá7 ආ(යාෙf ෙකා./012වාදය ෙපාhෙf 
ජාBක කට/7තA හැ;යට Bෙබන ලüදN, âන ෙහT ෙසTQය2 සහාය අ0වා}ෙය4ම අවශJ යැC සමහර 

අව1ථාවල 3 ඔ†í කරන ලද yව7, එය හැම Qටම (ලාඕ1 හැෙර4නට) ජාBක ආරAෂාව ගැන ඉහ]4ම 

අවධානයA ෙදන ලüදN. ෙකා./012 රාජJය4 අතර O දරැî /üධ ආ(යාව අ7දැක ඇත, 1970 ගණ4 අග 3 

Qෙය2නාW සහ කාWෙබTජය අතර, අන^රැව Qෙය2නාW සහ âනය අතර. අධJාපනය, ෙප[ාපගැ4ඩා, සහ 
ඉBහාසය ෙ_ඛනගත N£ම සWබ4ධෙය4, ඊට වඩා දැs ජාතJාලෙය4 /^ O රටව_ ෙවන7 ෙකාතැනN4 ව7 

ෙසායා ගත ෙනාහැNC. සමහර Qට ඒ අ}ධ ෙල(4, ෙW රටව_ (ය_ෙ_ පැව7ම ඇB Oෙ: Qෙü•ය 

අ¶රාජJවාදයට එෙර% අරගලෙ: ප[BඵලයN4 oම 0සා Qය හැNC. ඒ අ7දැ®ම අdම වශෙය4 ඔy4ට ෙපාh 
OවA සපයන ලm. ගැටaව ව,ෙ: එC4 හටග7 ජාBකවාදය ෙබාෙහT Qට ඔy4ව ඔy4ෙz අස_වැ(ය4 සමඟ 

ස^රැ කරoමC. 

 අෙනA අතට, ප[Bප7B වල සමානකW (QෙRෂෙය4ම ම}දන ප[Bප7B සලකü3) ඉතා පැහැmnව දN4නට 
හැNC, ඒවාෙය4 ෙබාෙහාමයA ක]4 පà©ෙ™ද වn4 දළ වශෙය4 සඳහ4 කර ඇත. ඒවා නැවත දැAoමට 

ෙපර, අ\ මඳA නැවç ෙම% 3 අධJයන කරන ෙරéමය4ෙz සංස4දනා7මක කාලවකවාî අ,ව (ü´4 mග 

හැෙරන ආකාරය සලකා බල4නට වෑයමA ග0á. ඇ_ෙ`0යාව, සහ යW hරකට රැෙW0යාව සහ 

/ෙගT1ෙලTQයා ද හැෙර4නට, /ෙරTපෙ: ඒ ඒ සෑම රටකම ඉBහාසය4% ía_ වැ;සන ^]4 ෙබෙහQ4 
සමානකW ඇBබව දN4නට හැNC. කෘ≠කා}.ක ප[Bසං1කරණ සහ සÆහකරණය4 පට4 ගැIම7, 

QෙRෂෙය4 Qෙය2නාමය ෙදකඩ N£ම7 යනාmය ග7 කළ 1945 (ට 1975 දAවා ඇෙදන, නැෙගන%ර ආ(යාෙf 

සWභවය4% ලAෂJය4 ෙවන1 ෙවB. එෙ1 නá7 (යa ත7වය4 වල 3 බලය අ_ලාග7 පPව ඒ අmයරය4 
ෙදක ඉතා ඉAමw4 එකA පP එකA සා}ථක ෙල(4 හටග4නා ලද බව7 දැNය හැNC (Nkයාවnය ^ළ වැsම 

අතරමැද කාලයA දN4නට ලැෙබ4ෙ4 âනෙ:ය). ෙüශපාලන තලෙ: 3 බලය අ_ලා ගැIම කාලෙ: 3 
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ෙකා./012 පAෂය N( Qෙටක Qවෘතව කට/^ ෙනාකෙ∞ය, 1977 ට ෙපර කාWෙබTජෙ: 3 ෙම4, පAෂෙ: 
පැවçම ෙහ]දරf ෙනාN£ම පවා එ% 3 (üධ O අතර ජයග±හණෙය4 යW කාලයA ෙගo යන ෙතA (âනෙ: 3 

එය වසර අටA Qය) යW ආකාරයක එAස7 ෙපරáණA ඇB සැ;යA පව7වාෙගන pයහ. ෙකෙ1 yවද, බìQධ 

ප[ජාත4තÑවාදයක ෙපාෙරා4hෙව4 ෙබාෙහT ෙදෙනA ර≤ව≥ (;යා yව7 ඉතා ඉAමw4 ඉ4 පPව මායාව êඳ 
වැ;ණ. දHî අය ෙව,ෙව4 පැවB එA Qෙය2නාW කඳyරක 3, 1975 අෙ†[_ 30 දAවා එ% O (යaම 

(රකරැව4ට ෙහාµ4 ආහාරපාන සහ ෙහාµ4 ව1තÑ ලැïම7 සහ වැඩකර4නට බලා7මක ෙනාoම7 (h Qය. 

නá7 දHණ “0දහ1” කරග7 ෙමාෙහාෙ7 3 සලාක Hàරැ ෙලස කපා හàන ලm, Qනය çව∂ කරන ලm, 

බලා7මක ශ∑මය හX4වා ෙදන ලm. කඳyරැ ප[ධාI4 ඔy4ෙz Nkයා /AB සහගත කරන ලüෙü ෙමෙ1ය: “ෙW 
දAවා ඔබට සලකන ලüෙü /ද (රකරැෙවA හැ;යටC… දැ4 áa රටම 0දහ1; අ\ තමC ජයග±ා%කය4, ඔබ 

තමC පරාéතය4. ඔබ තවම7 පණ\;4 (≥ම ගැන ඔබ ස^r Qය /^C. රැ(යාෙf 1917 Q†ලවෙය4 පPව 

(යaම පරාéතය4ව ^ර4 කර දැáණා!”  එAස7 ෙපරáණ කාලෙ: 3 ෙහාµ4 සලකන ලද සමාජ පංB, 1

Qüව^4 සහ ජාBක ධනවා34 වැ0 අය, පAෂෙ: ආඥාදායක7වය බලය අතට ග7 පPව තම4ව සමාජෙය4 

ෙනරපා හැර ඇB බව7 ම}දන වලට භාජනය වන බව7 හm(ෙ:ම අ7 hrවහ. 

 කාලවකවාî අ,ව (ü´4 mග හැෙරන ලද ආකාරය ඇ^ලත පැවBන වැදග7 ෙවන1කW Pප£Aෂාකා£ 
QභාගයN4 ෙහ]දරf ෙවC. 1940 ගණ4 සහ 1950 ගණ4 වල 3 උ^රැ ෙකාàයාව ඔy4ෙzම O ෙfගයA 

ව}ධනය කරග7හ, ඊට පPව වැsක_ ෙනායා ඔy4 1ටාn4වාදෙ: ෙකෟ^කාගාරයක æව7ෙවන වැ0 O 

ඉතාම7 ìදකලා බවකට ප7Oහ. âන සං1කෘBක Q†ලවය අ,කරණය කරන ලüද4 ෙනාOහ. éයැ4z N4z 

ඇද වැrî ෙල(4 ෙපා_ ෙපා2 ද ජයග±හණය කෙ∞ය, එෙ1ම ඔìෙz ‘ෙR∑¿ඨ ඉmà \Wම’ (%නය පැ.ෙණන 
ලüෙü වසර දාහතරA ප[මාද o ය. නá7 ෙකා./012 පAෂය4 බලෙ: (;න ලද හැම අව1ථාවක 3 ම, 

√üධකරණ සහ දැs කරන ලද ආරAෂාෙව4  1ටාn4 /ගයA සලHî Oහ. Q(වැ0 ෙසTQය2 පAෂ 

ෙකාංග±සෙය4 එන කWපන තරංග වn4 ආ(යාව íරාම nබර_කරණයA හm(ෙ: ම^ Qය. ඒ7 එය ෙක; 
කාñන Oෙ:ය. එC4 පPව එන ලüෙü QQධ ආකාර වල අ4තවා3 ෙමෙහ/W Oහ, එනW âනෙ: ‘ෙR∑¿ඨ ඉmà 

\Wම,’ Qයෙ2නාමෙ: එය නැවත ඉප3ම, සහ ෙකාàයා, ෙචාnමා (Chollima). උ^රැ ෙකාàයාෙf හැ ෙර4නට 

අෙනA සෑම තැනකම 1980 ගණ4 සහ 1990 ගණ4 සලHî Oෙ: ආ}ëකය4 nබර_කරණෙය0. ලාඕ1 සහ 

දHî Qෙය2නාමෙ: áaම04 සාAෂා7 ෙනාO සÆහකරණය \rප(4 ඉAමw4ම ෙමය ආෙfය. ෙබාෙහT Qට 
\]ගැෙනනවාට වැs ඉAමw4, එම Nkයාවnය Pමට ෙනාවන Qට පවා, පර1පර QෙරT´ yව7, සහ අසWã}ණ 

yව7, ආ}ëක ප[Bසං1කරණ 0සා සමාජයA සාමානJකරණයට ප7o ම}දIය \]ෙව7 අ^රැදහ4 o යC. 

\ෙයා4zයැ4z % හැෙර4නට, ෙපාh ≈ෂණය සහ සQඥානය පාලනය කර4නට ග4නා ආඥාදායක වෑයW දැ4 

මතකයA පමණN, ෙüශපාලන (රකරැව4 hලබ දැයN. උදාහරණයA හැ;යට ඇWෙන1; ඉ4ටනැෂන_ ෙවB4 
ලැෙබන ද7ත අ,ව ලාඕ1 % ෙüශපාලන (රකරැව4 සංඛJාව 1985 3 6,000 සහ 7,000 (ට 1991 මා}^ මාසය 

ෙවü3 ìh 33 A දAවා පහත වැ≥ Bäw. ඒ සමාන පහත වැ≥මA Qෙය2නාමෙය4 ද, සහ ඊට තරමA අdෙව4 

âනෙය4 ද දN4නට ලැêණ. පැහැmnවම සÆල ඝාතන N£මට ෙපළ«ම ආ(යා, ෙකා./012වාදය Q(4 එ% 
/ෙරTUය \ටපතට වැsෙය4 වැළැAQය ෙනාහැN තරW ප[බල ෙනාOෙ:ය. ≈ෂණය එ% අරáණට වඩා කාලයA 

පැවෙත4නට අවසානෙ: සම7 Oවා යැC 0ගමනය කළ හැN බව ෙපI යC. ≈ෂණය 3}ඝ කාලයA B1ෙ1 

පැව^ණද (අdම වශෙය4 1980 දAවා) සහ හැම තැනකම 0සැකෙය4ම එC4 ෙඝTර අපරාධ (üධ Oව7, අද ඒ 
ෙව,වට ෙතTරා ගැෙනන, ෙවනතකට යවන ම}දනය, සහ එ4න එ4නම වැsෙවන ía_ ප[BඅධJාපන වැඩ 

සටහ4 වn4 එය සැබෑවමට HමA Oවාද ය4න ෙබාෙහT Qට පැහැmn ෙවB. 

 අවසානෙ: 3 කාලවකවාî අ,ව mග හැෙරන ලද (ü´4 අතර ෙවන1කW වලට වඩා සමානකW Bïම 

අBමහ7 oම (අd වශෙය4 1956 4 පPව) යන ප[ධාන සාධකය එය ෙමා1කf වලට වඩා ෙබCéං oමC. 
Q(වැ0 ෙසTQය2 පAෂ ෙකාංග±සෙ: ඉBà O ඵලQපාකය Oෙ: âනය ගැන ෙW අවධානයC, එය ආ(යා, 

ෙකා./012වා34ට බලව7 කWපනයA ෙල(4 පැ.w අතර මාඕ ෙ1^ං, ෙහT » .4, සහ NW ඉ_ P4 

(එෙ1ම ෙමT£1 ෙතTෙ}1) Q(4 ද දැs ත}ජනයA යැC සලකන ලüෙüය. කෘRෙචfෙz ප[ය7නෙ: 0}≈ත බව 
ප[ද}ශනය කර4ෙ4 එය íhමයA ෙල(4 ඉmàප7 N£මට සම7 oම ^]0. යැ4’අ4 mනවල පට4, âන ආcdව 

Q(4 ආ(යාෙf ෙකා./012වා34 සඳහා ෙදවැ0 මAකW ,වරක ….කාවA රඟපාන ලm. 1ටාn4 සහ U.S.S.R. 

% නWäව එQට ද මහ7 ෙල(4 පැව^න7, ෙසTQය2 ආ}ëකය සහ හáදාව ඉBàය ඉr කරන ලm. ෙකාàයාවට 
âනය මැmහ7oම සහ අන^රැව Qෙය2 .4 ෙවත සපයන ලද âන සහනාධාර ප[මාණය Q(4 පළá âන-

 Doan Van Toai, The Vietnamese Gulag, trans. Sylvie Romanowski and François Simon-Miller (New York: Simon and Schuster, 1986).1
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ෙසTQය2 සබඳතා වල බාධා ඇB කරන ලm. ඒ7 “ප[Bසං1කරණQෙරT´” කඳyෙ} නායකයා O මාඕව ආ(යාෙf 
සෑම ෙකා./012 රටක 3 ම ඇ^ල7 කරගැIම (üධ Oෙ: 1956 3 ය. âන ෙහජම0යට යW හා0යA 

'සං1කෘBක Q†ලවෙ:' වJසනෙය4 (üධ yව7, 1960 ගණ4 වල Qෙය2නාW හáදාමය අවශJතා එය ෙසTQය2 

කඳyර ෙවත සôප කරන ලm. ෙW කාලවකවාî අ,ව (ü´4 mග හැෙරන ලද ආකාරය áaම04 ග7 Qට 
ෙබාෙහT ෙසC4 QRවාස කළ හැNC: á_ \යවර 0තර එන ලüෙü âනෙය0, එය සාමානJෙය4 මහ7 

කැපoෙම4 /^ව අ,ගමනය කරන ලüෙüය. (යa ෙකා./012වා3 ෙරéම අතර ෙනාවැර3ම දN4නට හැN 

සාමානකමA ඇත, නá7 නැෙගන%ර ආ(යාෙf සමානකW ෙබාෙහT Qට ස}වසම තරW ළÃ4 යන බවA ෙපෙ4; 

උදාහරණයA හැ;යට Qෙය2නාW % කෘ≠කා}.ක ප[Bසං1කරණ ය, ඊට ක]4 O âන වෑයෙW කාබ4 
ෙකා\යA හා සමාන ෙවC. 

 කෘRෙචf ළැmයාවA දAවන ලද “Õලා¿ ෙකා./012වාදය” සඳහා 1980 ගණ4 ෙතA ආ(යාෙf ෙපI 

(;ෙ: අ_පයA පමw, ඒ එක පැ7තN4 මහාüoපය තවම7 ෙබාෙහT Q†ලoය /üධ වල 0යැŒ (≥ම 0සා7, 
එෙ1ම ෙW රටව_ ^ළ අCsයෙලාéය Q(4 මහ7 ප[ධාන ….කාවA රඟපාන ලද 0සා7ය. ෙකා4œ/(යා, 

සWප[දාය අ,ව “නW 0වැරm N£ම” (කාWෙබTජෙ: හැෙර4නට ෙW (යa රටවල ඉතාම7 ශABම7 

ෙකා4œ/(යා, සWප[දායA Bäw), එය භාෂාවට අ,ව හැඩ ගැóම යථා}ථයN. (රබ4ධනාගාර පüධBය ^ළ 
එC4 අ}ථව7 Oෙ: වැදග7 Oෙ: කරන ලද Nkයාව ෙනාෙf, නá7 ç4hව 3 ඇB අතර ෙ_බලය ෙයාදවා 

Bäw, ඒ ෙදකම Nkයාෙව4 1වා´න O ෙබාෙහT සාධක මත පදනW ෙවC. (ෙ7 සහනය එ4ෙ4 කරන ලද ෙහාඳ 

වn4 ෙනාව 0වැරm වචනය 0වැරm තැන 3 පැවóම අ,වC. ඒ අ,ව, ආ(යාෙf ෙකා./012වාදයට බලපාන 

ප[ධාන සාධක ෙදකA ඇත: අCsයෙලාéෙ: පමණට වැsෙය4 ෙයාදා ගැIම සහ අ¶¿ඨාන ශABය ගැන පමණට 
වැs QRවාසයA තබා ගැIමC. ඒ පළáවැ4න Nkයා7මක Oෙ: ව}–කරණය සඳහා O උ4මාදයA හැ;යට සහ 

සම1ත සමාජය නැවත සැකóම සඳහා ෙයාදා ගැෙනන Q†ලoය දැAෙම4 /^ O ෙකා4œ/(යා,වාදය .ශ∑ණයA 

මත ප[BසංQධානයA මත පදනWවය. සමාජෙ: සෑම ඒ®ය íüගලෙයHෙzම මනසA සWã}ණ ෙල(4 අ—7, 
වැsෙය4 ෙහාඳ අදහ1 වn4 íරව4නට හැNC ය4න සහ ෙW ඒ®ය íüගලය4ෙz Nkයාව4 ඒ අ,ව අ—7 

දැ,ම මත පදනW ෙව, ඇතැC යන අදහස මත  තැෙබන QRවාසෙය4 áa ෙලTකයම ෙවන1 කර4නට එ% 

ෙදවැ4න ෙසායන ලüෙüය. වා»ක සට4 වල 3 (ය_ල4ටම වඩා ඉහ]4 ජයග±හණය ලැäෙc මාඕ ෙ1^ංෙz 
උüධෘතය4 වඩා7ම ෙහාµ4 ප[ෙයTජනයට ග4නට ද4නා අයට බව ගැන සඳහ4 ෙකàණ. ඒ අ}ථෙය4 දAවü3, 

‘ෙR∑¿ඨ ඉmà \Wම’ ය, වචන වල උ7සවයN. නá7 ආ(යා,ව4ට පවා යථා}ථෙය4 සදාකාñන ෙල(4 ගැලo 

(;4නට ෙනාහැN Oහ. එය භාෂාව ඇ^ලට පමණට වැsෙය4 àංගා Bêණ. එම ප[පංචය ඔy4ෙz 

අවෙබTධෙය4 pn“ ෙනාpෙ:ය. එතරW ෙබාෙහT වචන වn4 අසා}ථක බව ලැïම7 සහ එවැ0 භාෂාව 
ෙගෙනන ලද ගණනය කළ ෙනාහැN තරW වJසන වn4 පPව, අෙයHට අහ4නට උවමනා Oෙ: ඩ4z 

Aෂf\4zෙz QචAෂණ අCsයෙලාéමය QෙරT´ භාෂාවC: “ඌ ôය4 අ_ල4ෙ4 නW, ඒ බළලා කa ද නැ7නW 

අa ද ය4න ගැන තැNය /7ෙ7 ඇC?” 

 ෙW අCsයෙලාéය පවර4නට හැN O ආකාරය සහ පAෂෙ: කැමැ7ත සමාජයට සම1ත ෙල(4 ෙයදQය 

හැN QRවාසය යන ආකාරය ^ළ නැෙගන%ර ආ(යා, ෙකා./012වාදෙ: ෙR∑¿ඨ 0}මාණා7මක »4තනයC. 

ෙවන7 සWප[දාය4 මත QRවාසය4 තබාග7 1ටාn4ෙz රැ(යාෙf ෙමය යW අd QලාසයN4 (üධ Qය. âන 
ආ(යාෙf (ඒ අ,ව Qෙය2නාW සහ ෙකාàයාෙf ද) ඉහළ හා ජන\[ය සං1කෘBය අතර බට%ර ෙබ3ම N(දා 

පැව^ෙ4 නැත. මධJ1ථානෙ: (;න ලද නායකය4 (ට \;සරබද පළා7වල (;න ගWබද වැ(ය4 දAවාම 

ෙකා4œ/(යා,වාදය (යa පංB සඳහා QෙRෂ æවන කkමයA Oෙ:ය. කH_ බැÅම වැ0 ෙබාෙහT අෙනH7 

සWප[දායය4 සහ Wෙ_©ඡ \]ෙව7 ගැන ද එයම Nව හැNC. තව hරට7, සං®}ණ IB මත 0}මාණය කරන 
ලද රජය N( Qෙටක සමාජෙය4 බැහැරව පැවෙතන ලද ආයතනයA ද ෙනාoය. ඔy4 \àනම4නට උ7සාහ 

දැරෑ ප[Bරෑපයට පටහැ0ව âන අ¶රාජJය4 සහ ඔy4 අ,ව හැඩගසා ග4නා ලද ෙවන7 තැ4වල (; 

නායකය4ට ෙබාෙහT බට%ර මධJතන /ගෙ: අග Q’ රජවරැ4ට Bäî මැmහ7oෙW 0ල කkමෙfදය4 N(වA 
ෙනාoය.  ඔy4ෙz රටවැ(ය4ෙz  අ,මැBය ෙනාමැBව ඔy4ට mQ පව7වා  ගැ Iමට සහ ආcd N£මට 2

ෙනාහැN Oහ. ඒ අ,මැBය ලබාග7ෙ7 N(h ප[ජාතා4BÑක උපෙද1 ලබාගැIෙW කkමයN4 ෙහT නැ7නW Qරැüධ 

කැමැ7ත4 අතර ආයත0කගත සමථයN4 ෙනාව, මාඕ Q(4 “ෙපාh ප;පා;ය” යැC Nයන ලද, එනW අ4ත} 
íüගල ආචාර ධ}ම කkමයක යW සමාජමය (Q_ චාàතÑ ía_ \]ගැIෙම0. ආචාර ධා}.ක (නැ7නW 

 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).
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අCsයෙලාéමය) රාජJයA ය4නට 3}ඝ සහ සරැ ඉBහාසයA නැෙගන%ර ආ(යාෙf පවç. එය ගැනම සලකü3, 
රාජJ යන h†ප7 සහ h}වල OවN, නá7 එය සෑම කcඩායමAම, පyලAම, සහ ඒ®ය íüගලෙයAම එ% 

ප[Bමානය4% සහ පරමාද}ශ වල අගැ/W සඳහා කැමB කරවා ග4නට සම7 ෙව4ෙ4 නW, එ% බලය 

අó.තය. එ% මාCW 1වභාව ධ}මෙ: ඒවාම පමණA ෙවB, ‘ෙR∑¿ඨ ඉmà \Wම” කාලෙ: 3 මාඕෙz Qනාශයට 
ෙ◊^ Oෙ: එයC. ආ(යා, ෙකා./012වාදය එෙ1 සWã}ණ සාකලJවා3 සමාජ හද4නට වෑයW කරන ලm, 

එෙ1ම ෙක; කාලයA ^ළ එය එ% අරáî සාAෂා7 කරගැIමට සම7 Oහ. ඒ 0සා අෙයAට (රකරැෙවA 

ෙම4ම Qෙය2නාW (රH; ප[ධා0ෙයA ද OෙවA Q(4 අ®කරැ ර≤ඳyWකරැෙවAට කෑ ගැPෙf ෙමෙ1ය: “ඔබ 

ප[BෙරTධය දAව4ෙ4 Q†ලවෙය4 නාම ෙයTජනා ලද (රH; ප[ධා0ෙයHටC—ඒ 0සා ඔබ ප[BෙරTධය දAව4ෙ4 
Q†ලවයටමC!”  ෙස42 (} (Saint Cyr) හáදා ඇකඩ.ය හරහා pය ප[ංශ 0ලධා£4 ද ඇ^aව,  සෑම 3 4

(රකරැෙවAම ෙW 0සා පAෂෙ: ෙහාඳ ප[වෘ7B ෙගෙන4නA බවට හරව4නට අBශෙය4 ඉවóෙම4 /^ O 

සහ අ7හැර ෙනාදමන වෑයමA (üධ Oෙ:ය. “අප සහ ඔy4" යන මාන(ක7වය Qනාශ කර දම4නට රැ(යා, 
Q†ලවය N(දා සම7 ෙනාOව7, ඔy4 රජෙ: සහ පAෂෙ: ෙකාටසA යැC Nයා ෙක; කාලයකට එය සම1ත 

ජනගහනෙ: QRවාසය බව කරව4නට සං1කෘBක Q†ලවය Q(4 සම7 Qය. සමහර අව1ථා වල 3, ඔy4 

පAෂෙ: සාමාéකය4 ෙනාO ර^ áරකරැව4 yව7, එC4 බැහැරව තබ4ෙ4 කyදැC Nයා çරණය කරන 
අCBය යW QmයN4 ඔy4ට Bäw. Qෙfචනය සහ 1වයං Qෙfචන, 0මA ෙනාමැB ර≤1oW, සහ ඔy4ෙzම 

ãජIය ෙපා7ප7 එක^වA, බට%ර O ෙකා./012වාදෙ: ද Bäණ7 ඒවා ෙපාhෙf ෙව4ව Bäෙc පAෂ 

සාමාéක7වයටC. ආ(යාෙf 3 ඒවා (යa ජනතාව අතර සාමානJයA බවට ප7Oහ. 

 ම}දන ආකාරය4ෙz ප[ධාන ඵලQපාකය4 ෙදකA පැවBෙ:ය. ඉහB4 අ\ ෙබාෙහT Qට සඳහ4 කරන ඇB 
පàm, වඩා7ම කැU ෙපෙන4න ව,ෙ: IBය සහ /ABය ගැන යා4තÑණ ගැන යා4ත.4 ෙහT සඳහ4 කරන 

Æලාශ∑ ෙනාoමC: (ය_ල ෙüශපාල0ක Qය. 1979 3 âනෙ: නැ7නW 1986 3 Qෙය2නාමෙ: 3 ෙම4 සෑම රටක 3 

ම, දcඩ IB සංග±හය හX4වා 3ම ෙපාhෙf ≈ෂණ /ගෙ: අවසානය සලHî Oෙ:ය. අ0A ඵලQපාකය Oෙ: 
ම}දන ර≤n වල 1වභාවයC, ඒවාෙ: ෛනස}pක වශෙය4 ෙ_ තැවරැණ 1වභාවයට වැsෙය4 ඒවා ía_ 

ෙල(4 (üධ oම වැsෙය4 සැලN_ලට ප7ෙව4නC. ඔy4 සම1ත ෙල(4 සමාජයA ගැන අවධානය ෙයාá 

කළහ, නැ7නW ගWබද වැ(ය4, නගර වැ(ය4, සහ Qüව^4 යනා3 වශෙය4 ඉතාම7 Qශාල කcඩායW ගැන 
අවධානය ෙයාá කළහ. සං1කෘBක Q†ලවය Q(4 .nයන 100 ක ජනතාවකට වධ%ංසා කරන ලදැC ඩ4z 

Aෂf\4zෙz ෙරéමය Nයා (;ෙ:ය, ඒ ද7තෙ: සතJයතාවය ඔí† කරත ෙනාහැNC.  එෙහ7 .nයන 1 කට 

වැs මරණ සංඛJාවA (üධ Oවා යැC Nයාද ඒ අව1ථාෙf 3 ම සැලNය ෙනාහැNC. අ,පාතය 1ටාn4වා3 

√üධකරණ වලට වඩා ෙබෙහQ4 ෙවන1 Oහ. ඒ7 නායකය4ට එතරW කා}යAෂම ෙල(4 ≈ෂණයට ප7 කරත 
හැNෙවü3 ඝාතන වn4 ඇB ප[ෙයTජනය HමAද? ෙW ආකාරෙ: ම}දනය Q(4 එතරW ඉහළ (යmQනසා 

ගැIෙW සංඛJාව ද පැහැmn කරC: .^ර4, සහායකය4, අස_වැ(ය4, සහ තම4ෙz පyෙ_ අයම Q(4 උදf 

කරන ලද ෙමෙහ/Wවල çව∂තාවය 0සා වචනෙ: පàසමා†ත අ}ථෙය4ම ය4නට තැනA ෙනාoම 0සා දරාගත 
ෙනාහැN තරW ෙනාස4P4බවA ඇB කරන ලm. 

 £Bය ඔ†í කරන වJBෙ}කය නW කාWෙබTජයC (එෙ1ම, මඳ hරකට ලාඕ1 ෙවC). කාWෙබTජය N( 

Qෙටක7 ෙකා4œ/(යා,වාදෙය4 බලපෑමට ලAව ෙනාBêණ. එරට ^ළ ප[චcඩ7වය ෙ_ තැවරැණ සහ ía_ 
ෙල(4 පැBර පැවçමට ප[ධාන ෙ◊^වA ව,ෙ: එය Qය හැNC. එ% 3 (üධ Oෙ: සමහර Qට Ænක ෙල(4 

ඒවාට Qරැüධ O ජනගහනයA ෙවතට âන-Qෙය2නාම අදහ1 ෙයාදා ගැIමC. එවැ0 ෙඝTර අසාමානJයA (üධ 

oෙW ෙ◊^ ගැන 0R»ත අදහසA ලබාගැIම සඳහා ෙW Aෙ¿තÑෙ: තව ෙබාෙහT hරට කළ /^ ෙü ඇත. 

 ෙකා./012වා3 නැෙගන%ර ආ(යාෙf PQෙRS 1වභාවය ගැන ෙW QRෙ_ෂණය (අdම වශෙය4 âන 
ආ(යාෙf 3) ෙකා./012වාදෙ: áa ඉBහාසය, සහ QෙRෂෙය4ම ෙසTQය2 ආකෘBය, සමඟ සැසÅමA සඳහා 

පදනමA ලබා ෙදC. \à(h මනස සහ නව පට4 ගැ4මA මB \]බඳ QRවාසෙය4 \£ (≥ම, ෙයෟවනය ගැන 

නැමhම, සහ 0ර4තරෙය4 තරැණ අයව හPරැවා ගැIම යනා3 ප[පංච ෙබාෙහාමයA පැහැmnවම ෙවන7 
තැ4වn4 ෙසායා ගත හැNC. ඒ7 ෙවන1කW ද සැලNය /^ ෙවB; එෙ1ම /ෙරTපෙ: 3 එය කඩා වැrණාට 

පPව පවා ආ(යාෙf ෙකා./012වාදය mp4 mගටම පැවçමට සම7 oම ගැන ද දැs QRෙ_ෂණයA අවශJ 

ෙවC.

 Doan, The Vietnamese Gulag, p. 100.3

 The French equivalent of West Point.4

604



ආ"යාව සඳහා ෙත+රාග. ෙ/ඛන නාමාව3ය 

Cambodia

Becker, Elizabeth. When the War Was Over: The Voices of Cambodia’s Revolution and Its People. 	
	 New York: Simon and Schuster, 1986.


Chandler, David P. Brother Number One: A Political Biography of Pol Pot. Boulder: Westview 	 	
	 Press, 1992.


—The Tragedy of Cambodian History: Politics, War, and Revolution since 1945. New Haven: Yale 		
	 University Press, 1991.


Having S. Ngor with Roger Warner. Surviving the Killing Fields: The Cambodian Odyssey of Haing 	
	 S. Ngor. London: Chatto and Windus, 1988.


Jackson, Karl D., ed. Cambodia 1975-1978: Rendezvous with Death. Princeton: Princeton 	 	 	
	 University Press, 1989.


Kiernan, Ben. The Pol Pot Regime: Race, Power, and Genocide in Cambodia under the Khmer 	 	
	 Rouge, 1975-1979. New Haven: Yale University Press, 1996.


Locard, Henri. Le petit live rouge de Pol Pot. Paris: L’Harmattan, 1996.


Martin, Marie-Alexandre. Cambodia: A Shattered Society, trans. Mark W. McLeod. Berkeley: 	 	
	 University of California Press, 1994.


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


Pin Yathay, Stay Alive, My Son. London: Bloomsbury, 1987.


Sliwinski, Marek. Le génocide Khmer rouge: One analyse démographique. Paris: L’Harmattan, 	 	
	 1995.


China (including Tibet)


Becker, Jasper. Hungry Ghosts: China’s Secret Famine. London: John Murray, 1996.


Bergère, Marie-Claude. La République populaire de Chine de 1949 à nos jours. Paris: Armand 	 	
	 Colin, 1987.


Bergère, Marie-Claude, Lucien Bianco, and Jürgen Domes, eds. La Chine au XXe siècle. Vol. I: 	 	
	 D’une révolution à l’autre 1895-1949; Vol 2: De 1949 à aujourd’hui. Paris: Fayard, 1989 and 
1990.


Cheng Nien. Life and Death in Shanghai. London: Macdonald, 1986.


Chevrier, Yves. Mao et la révolution chinoise. Florence: Casterman/Giunti, 1993.


605



Domencah, Jean-Luc. Chine: L’archipel oublié. Paris: Fayard, 1992.


Donnet, Pierre-Antoine. Tibet: Survival in Question. London: Zed Books, 1994.


Fairbank, John K., and Albert Feuerwerker, eds. The Cambridge History of China. Vol. 12, Part 2: 		
	 Republican China, 1912-1949. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.


Hinton, William. Fanshen: A Documentary of Revolution in a Chinese Village. Berkeley: University 	
	 of California Press, 1966.


Hua Linshan. Les années rouges. Paris: Seuil, 1987.


Ling, Ken, Miriam London, and Ta-ling Lee. Red Guard: From Schoolboy to “Little General” in 	 	
	 Mao’s China. London: Macdonald, 1972.


MacFarquhar, Roderick, and John K. Fairbank, eds. The Cambridge History of China. Vol. 14: The 	
	 People’s Republic, Part I (1949-1965); Vol. 15, Part 2: Revolutions within the Chinese 	 	 	
	 Revolution, 1966-1982. Cambridge: Cambridge University Press, 1987 and 1991.


Pasqualini, Jean, with Rudolf Chelminski. Prisoner of Mao. London: André Deutsch, 1973.


Roux, Alain. La Chine populaire, Vol. I: 1949-1966; Vol. 2: 1966-1984. Paris: Editions Sociales, 	 	
	 1983 and 1984.


Wei Jingsheng. The Courage to Stand Alone: Letters from Prison and other Writings, trans. Kristina 
	 M. Torgeson. London: Penguin, 1998.


Wu, Harry. Laogai: The Chinese Gulag. Boulder: Westview Press, 1992.


Yan Jiaqi and Gao Gao. Turbulent Decade: A History of the Cultural Revolution, trans. and ed. D. 		
	 W. Y. Kwok. Honolulu: University of Hawaii Press, 1996 (first published in Chinese, 1986).


Laos


Stuart-Fox, Martin, and Mary Koogman. Historical Dictionary of Laos. Metuchen and London: 	 	
	 Scarecrow Press, 1992.


Vietnam


Boudarel, Georges. Cent fliers écloses dans la suit du Vietnam: Communisme et dissidence 
1945-1956. Paris: Jacques Bertoin, 1991.


Boudarel, Georges, et al. La bureaucratie au Vietnam. Vietnam-Asie-Débat no. 1. Paris: 	 	 	
	 L’Harmattan, 1983.


Dalloz, Jacques. The War in Indo-China, 1945-1954, trans. Josephine Bacon. Savage, Md.: Barnes 
	 and Noble Books, 1990.


606



Down Van Toai. The Vietnamese Gulag, trans. Sylvie Romanowski and Françoise Simon-Miller. 	 	
	 New York: Simon and Schuster, 1986.


Hémery, Daniel. Révolutionnaires vietnamiens et pouvoir colonial en Indochine, 1932-37. Paris: 	 	
	 Maspero, 1975.


Karnow, Stanley. Vietnam: A History. Harmondsworth: Penguin Books, 1984.


Marr, David G. Vietnam 1945: The Quest for Power. Berkeley: University of California Press, 1995.


Ngo Van. Revolutionaries They Could Not Break: The Fight for the Fourth International in 	 	 	
	 Indochina, 1930-1945. London: Index Books, 1995.


607



V ෙකාටස &'වැ* ෙල,කය 

	 පැ/ක0 ෙෆා'ෙ2', 45/ සැ'ටාම7යා, සහ 90ෙ5' :;< 

25 ල$% ඇෙම)කාෙ, ෙකා-./01වාදය 

 පැ/ක0 ෙෆා'ෙ2' 

5.බාව: /ව8තන කලාපෙ< අවසානය? දැ5ය ෙනාහැ5 ඒකාCප$වාදය 

 9යවස ආර?භෙA B 9ට, කැ7Cය' DEෙF ඇH Iශාලතම Lව4න අO:දකාQ ෙFශපාලන ඉHහාසයS' 

T& Iය. 1931 -1933 කාලෙA B ආඥාදායක ෙජරාOෙඩ, මචාෙඩ, (Gerardo Machado) ට එෙරa කැරb0ලකට 

c0ෙජ'9ෙය, බe/තා නැමැH Tද හDදා fgකරැෙව< සහාය Iය. 1933 B STබාෙ5 තාවකාfක ජනාhපH i 
කාෙල,/ ෙස/jk/ (Carlos Céspedes) ට එෙරa හDදාව I9' රජය ෙපරළන mම'තnණයකට බe/තා I9' 

නායකpවය q'ෙ'ය. ඉ'පrව, Tද හDදාෙ5 පsධා*යා ෙල9' අuපsාvHක ෙල9' එන තාවකාfක සහ 

තpවාකාර ආwx Saපයක පsධාන බලපෑ? කර'නා ෙල9' බe/තා කටT& කෙzය. ෙ? Tගය |රාම සහ 
ඉ'පrව ද ඔE එ<සp ජනපදය සමඟ ඉතා දැk IරැFධpවයS' 9�ෙAය. 1940 B, බe/තා ජනාhපH හැ�යට 

ෙpQ පp i පrව, ඔE fබර0 වÇව/ථාව< ÑHගත කෙzය. ඊ ළඟ වසෙO B පැවpෙව'නට *යÜත i 

මැHවරණ වල පsජාත'තnකරණෙA අෙv<ෂාව'ට බාධා කරÜ' 1952 B ඔE Tද හDදා mම'තnණයS' නැවතp 

බලයට පp iෙAය. එවක B ‘ජනතාවෙã සමාජවාB ප<ෂය’ (People’s Socialist Party -PSP) යැ4 හැç'ෙවන ලද 
ප7/ථාÑය ‘ෙකාÜT*/2 ප<ෂය' ඇ&è IIධ ෙFශපාල*ක ප<ෂ වf' සහාය ලබÜ' බe/තා Lê' Lගටම 

පාලනෙA ෙයqෙ'ය. 

 බe/තා යටෙp STබාu ආOëකය ෙ5ගෙය' වOධනය iෙAය, නDp ග?බද සහ 9p බඳනා rì ය�තල 
පහrක? වf' T& i නගර අතර Iෙîෂෙය'ම පැහැLf ෙවන/ක? වf' T&ව වpක? අසමාන ෙල9' ෙබB 

පැවHණ.  ඉතාf-ඇෙම7ක' මාïයාව I9' ෙගෙනන Dද0 වf' ද නගර වා9 ලැ:හ. 1958 B හවානා නගරෙA 1

පමණ< 11,500 < ගóකා වෘpHෙA ෙයB 9�යහ. ôෂණය පැවH, ෙක� කාöන වා9 ගැන දැk ආකOශනයS' 
9�, සහ ෙරõමෙය' තම'ව ඈp කරග'නා මැද පංHය< 9�න ලද Tගය< හැ�යට බe/තා Tගය සැලmó.  2

 1953 ûf 26 වැ*දා සැ'Hයාෙග, ඩ STබා a ෙමා'කාඩා බැරb<ක ෙවතට 9r' කwඩායම< පහර 

q'හ. ඔ†' Saප ෙදෙන< මරැDවට පp iහ, ඔ†'ෙග' එ< නායකෙය< i ïෙඩ0 කැ/ෙතn, අp අඩං°වට 

පpIය. Df' මාස පහෙළාවකට 9රබාරයට *යම †වද, ඔEව ඉ<මó' *දහ/ ෙක7ණ, අන&රැව ෙ¢ 
ෙම<9ෙක,වට පලා êෙAය. එa B ඔE තරැණ fබර0වාB' ෙබාෙහාමය< i 'ûf 26 වÇාපාරය’ (M-26) නÜ' 

ග70ලා කwඩායම< ga£§ය. 1957 B ෙ? කwඩායම STබාවට ඇ&0 § 9ෙයරා ෙම4/තnා (Sierra Maestra) 

 1952 B STබාව යu ලH' ඇෙම7කාෙ5 රටව0 I/ස< අතර ඒක |Fගල දළ ෙFßය *®පාLතෙය' ෙතවැ* ඉහළ /ථානෙA 9� රට 1

iෙAය. වසර Hහකට පrව, කැ/ෙතn,වාදෙය' වසර I/සකට වැk කාලයS' පrව, STබාව පසෙළා/වැ* /ථානය ද<වා පහත 
වැ£ó, එය *කරා°වා, °වාතමාලා, එ0 සැ0වෙඩ,O, ෙබාöIයා, සහ හ4H යන රටව0 වලට පමණ< ඉහ©' Iය. See Jeannine 
Verdès-Leroux, La lune et la caudillo (Paris: Gallimard, 1998), p.16.

 බH/තා ෙරõමය ගැන Iෙ5චනය කර'නට ෙබාෙහ, ෙ¢& H™ණ ද, නව කැ/ෙතn, ෙරõමය I9' රෙ2 දQ´තාවය අHශය අතÇලංකාර 2

ෙලසS' ද<වන ලFෙF කැ/ෙතn, ගැන Iîවාසය වැkකර ගැÑමටp සහ බටaර IFව&' ෙවH' අuක?පාව Lනාග'නට4. 
උදාහරණය< හැ�යට, ජනගහනෙය' 9යයට 50 < සා<ෂාරතාවෙය' ෙතාර යැ4 කැ/ෙතn, Sයා 9�ෙAය, ඒp එa සැබෑ දpතය iෙA 
1958 B 9යයට 22 S, ඒ ෙල,කෙA සාමානÇය එවක B 9යයට 44 < ෙලස පැවHය B ය.
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ක≠කරෙA B බe/තාෙã හDදාව සමඟ මාස I9පහක අIගp ගැ£ම< පට' ගpහ. ඒ අව/ථාෙ5 B ම ෙහ,ෙ/ 
ඇ'ෙට,*ෙය, එෙචවා7යා (José Antonio  Echevarria) I9' නායකpවය ෙදන නාග7ක 9r' T& i ‘Ivල§ය 

ÆෂÇ අධÇ<ෂක මwඩලෙA’ අIගp ඒකකය ඒ වසෙO මාO& මාසෙA B ජනාhපH මාfගාවට පහර q'හ. 

ෙමෙහTම Dèම*'ම අසාOථ Iය: එෙචවා7යා මරා දැÜණ. එ4' ÆෂÇ වÇාපාරයට ගාමක බලය< ෙනාමැH Iය. 
බe/තාට එෙරaව ඉH7 § ඇH එකම පsාෙය,êක IරැFධ ප<ෂය කැ/ෙතn,ෙã කwඩායම iෙAය. අන&රැව 

ඇHෙවන ගැ£? වල B, ෙරõමෙA පsචwඩ මOදනෙය' I'Lතය' දහ/ ගණන< Üය êයහ.  නාග7ක ග70ලා 3

පFධHය Iෙîෂෙය'ම දැk ෙ/ හා* අpIඳ 9�යහ, එa සාමාõකය' 9යයට 80 < අaÜ iහ; 9ෙයරා a 

g�සරබද ග70ලා කwඩාය? වf' අaÜ iෙA 9යයට 20 < පමó. 

 1958 ෙනාවැ?බO 7 වැ*දා, ග70ලා සට'කා±'ට නායකයpවය ෙදÜ' අOෙන/ෙට, °ෙ5රා හාවාන ෙවත 

පාගම' කෙzය. 1959 ජනවා7 1 වැ*දා ආඥාදායකpවෙA බe/තා ඇ&è අෙනmp පsධාන නායකය' පලා 

êයහ. “ෙකා�ය',” යැ4 හැç'ෙවන qOදා'ත ෙපාf/ යා'තnණෙA පsධා*යා i ෙර,ලා'ෙඩ, මැ/ෙෆරO (Rolando 
Masferrer), රහ/ ෙපාö9ෙA පsධා*යා i එ/ෙටවා' ෙව'¥රා (Esteban Ventura) යන ශාQ7ක වධaංසාව සඳහා 

නැµරැවS' T& i ෙදෙදනාම මයාÜ ෙවත පලා êයහ. බe/තා සමඟ එකඟතා ෙබාෙහාමය< අpස' කර H:, 

STබාu ක?කරැව'ෙã එ්කාබFධෙA (Confederation of Cuban Workers -CTC) a නායකයා i ∑9CෙA Dජා0 
(Eusebio Mujal) ආOජ'∏නා තානාපH කාOයලෙA සරණාගතෙය< iෙAය. ෙමම ග70ලා කwඩායම අpකරගp 

පහr ජයගπහණය *සා, බe/තාෙã ඇද වැ∏ම සඳහා ෙවනp වÇාපාර I9' රඟපාන ලද ∫Üකාව'ෙã 

වැදගpකම ªන කර ෙප'වන ලL. සැබැI'ම ග70ලා කwඩාය? ස?බ'ධ iෙA අ0ප අx වැදගpකමS' T& 

Sºයාව' &ළ පමණS. බe/තා පරාජය ලFෙF ඔEට නගරබද තn/තවාදය *සා හවානා පාලනය අaÜ § êය 
*ස4. එෙ/ම U.S. I9' පනවන ලද අI ස?බාධකය ද ඔEට එෙරaව කටT& කෙzය. 

 1959 ජනවා7 8 වැ*දා කැ/ෙතn,, °ෙ5රා, සහ ඔ†'ෙã හDදා I9' අගuවරට ජයගπාª ෙල9' ඇ&0 

iහ. ඔ†' බලය අ0ලා ගp සැó', ලා කාබනÇා (La Cabaña) සහ සැ'ටා <ලාරා (Santa Clara) යන පsධාන 
9රෙගව0 ෙදෙ< B ඔ†' Iශාල ෙල9' මරණයට පp SQම පට' ගpහ. IෙFßය මාධÇ වල පළ i වාOතා 

අuව මාසය හයක කාලයක B බe/තාෙã සහායකය' 600 < ලΩ ෙල9' මරණයට පDæවන ලදහ. අHෙOක 

උසාI ga£වන ලFෙF නව ෙරõමයට Iෙර,ධය ද<වන අයට දøව? *යම SQෙ? එකම අරDණ ඇ&ව4. 
ෙජ*' වOෙ¿/-ලරෑ (Jeannine Verdès-Laroux ෙã වචන වf'ම Sය'ෙ'  න?, “නxවල ආකාරය, සහ ඒවා 

පැවැpෙවන ලද g©ෙවp, අHශෙය'ම වැදගp ෙව4. එa ආර?භෙA B පට'ම ෙරõමෙA ඒකාhපHවාB 

/වභාවය සටහ' කරන ලL.”  ෙ? Iකෘතකර තpවය' 9Fධ iෙA කා*ව0-වැ* වාතාවරණයක4; ඝාතන කළා 4

යන ෙච,දනාවට පාතn i බe/Hයාu අණෙදන *ලධා7ෙය< i ෙ¢r/ ෙස,සා ¬ලා'ෙකා (Jesús Sosa  Blanco) 
“I*îචය” SQම සඳහා මාපටැ√0ල ඉහළට ඔසවා ෙහ, පහළට දමා සංඥා දැ<§ම góස ‘ƒºඩා සඳහා i 

මාfගාව’ ෙවත 18,000 ක ජනතාව< රb/iහ. ඔEට ෙවk තබ'නට ෙපර ෙස,සා ¬ලා'ෙක, S∑ ප7L ඒ 

දOශනය' “පැරó ෙර,මයට rqr iවS.” 

 1957 B 9ෙයරා 9�ය B කැ/ෙතn, I9' ‘*5 ෙය,O< ට4?/’ a |වpපp කලාෙ5B හOබ2 මැH5/ 

(Herbert Matthews) ෙවතට ස?Dඛ සාක∆ඡාව< q'ෙ'ය, එa B ඔE ෙමෙ/ පsකාශ කෙzය: “මට බලය ගැන 

උන'qව< නැහැ. ජයගπහණෙය' පrව මට ඕන ආපE මෙã ගමට êa' නැවතp Ñeඥෙය< ෙව'න Iතර4.” 
ඔEෙã පsHපpH ෙ? පsකාශයට සැෙණS' පටහැ* iහ. බලය අ0ලා ගp පrව, නව Ivල§ය ආwxව 

ඉතාමp ඉ<මó' දැk ඇ&ලත සට' වf' gQ êෙAය. 1959 ෙපබරවා7 15 වැ*දා අගමැH ෙහ,ෙ/ Üෙර, 

කාෙඩානා (José Miró Cardona) එa B ඉ0ලා අ/ iෙAය. හDදාෙ5 පsධා*යා හැ�යට ඒ වන Iටp පpව 9� 

කැ/ෙතn, ඔEෙã අuපාvHnකයා iෙAය. මැHවරණ වf' පrව මාස දහඅට< ඇ&ළත B *දහ/ මැHවරණ 
පවpව'ෙ' යැ4 ඔE Df' ෙපාෙරා'q B H™ණp, û* මාසය ෙවFB ඔE Lන *යමය< නැHව මැHවරණ ක0 

දම'නට eරණය කෙzය. කැ/ෙතn, තම eරණය T<H සගහත කෙz හවානා වැ9ය' අමතන ගම' ෙමෙ/ 

SයÜ*: “මැHවරණ? ඒ mමකටද?” එa B බH/තා-Iෙර,h ග70ලා වැඩසටහෙ' එක  fක කරැණ< අpහ7න 
ලL. එa පsHඵලය< ෙල9' ඔE වැ£æ ඒකාhපHයාෙã a/†ණ තන&ර තම'ට පවරා ගpෙpය. 1940 

 ෙජ*' වOෙ¿/-ලරෑ (Jeannine Verdés-Leroux) *ගමනය කෙz 20,000 < Üය êය බව4, ඒ සංඛÇාව කැ/ෙතn, ෙරõමය I9' සඳහ' 3

කරන ලද අතර බටaර 9�න වාමාංÆක IFව&' I9' ද නැවත පවසා ඇත, එය සැබැI'ම වැරL සංඛÇාවS.  ලාශÃ ගැන ස±ප 
ෙල9' Iîෙ0ෂණය කරන ලද පrව, ඇය I9' ෙය,ජනා කරන දpතය 2,000 < ෙව4.

 Verdès-Laroux, La lune et la caudillo, pp. 179-189.4
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වÇව/ථාව සහ එ4'  සහHක කරන  fක අ4e' අpa£වා දමÜ' 1976 ද<වා ඔE ÑHෙය' ආwx SQම 
පට' ගpෙpය. 1976 B ඔE U.S.S.R. මත පදන? වන වÇව/ථා ආකෘ Hය< ga£වන ලL. |රවැ9ය'ට 

කwඩය? ෙල9' එක&§මට හැS අ4Hය Õමා කරÜ' ෙගෙනන ලද 9I0 *දහස *îපsභා කර දමන අìp 

Ñe' 53 සහ 54 (ඇrරැ SQෙ? *දහස ගැන i) Iෙîෂෙය'ම වැදගp ෙවH. 

 1959 වස'තෙA B ඒ ද<වා ඔEෙã සගය' සමඟ ඉතා ස±ප ෙල9' හ†ෙ0 කටT& කර H: කැ/ෙතn,, 

ගම' ග'නා මාOගය ෙවන/ කරÜ' ආwxෙව' පsජාත'තnවාB' ඉවp කර'නට පට' ගpෙpය. ඔE එ'න 

එ'නම වැkෙය' Iîවාසය තබාගpෙp (ජනතා සමාජවාB ප<ෂෙA සාමාõකෙය< i) ඔEෙã සෙහ,දරයා i 

රා†0 (Raúl) සහ ෙස,Iය2 T*යනෙA Iîවාසව'ත ආධාරකරැෙව< i °ෙ5රා මත4. කෘŒකාOÜක 
පsHසං/කරණ Lයp කෙz 1959 මැ4 17 වැ*දාය; û* මාසය ෙවFB fබර0වාB' සහ රbkක0වාB' අතර 

මතෙœදය පැහැLfවම ෙපෙන'නට පට' ෙගන H™ó. කෘŒකාOÜක ඇමH, උ?ෙබOෙත, ෙස,7 ම7' (Humberto 
Sori  Marin)  fක සැලrම ෙය,ජනා කෙz  ™O–වා9 ඉඩ? aÜය'ට අ4H i ඉඩ? නැවත ෙබදා ෙදන 
වැඩසටහන< ඉල<ක කරෙගන4. ෙකෙ/ නDq කැ/ෙතn, සහාය පළ කෙz ඔE පsධා*යා ෙල9' කටT& කළ, 

සතÇල¬hක මා</වාB කwඩායමක පාලනය යටෙp ඔE තබන ලද” ‘කෘŒකාOÜක පsHසං/කරණ සඳහා i 

ජාHක ආයතනය’ (Instituto Nacional de Reforma Agraria) ෙය,ජනා කළ රbkක0 පsHපpH වලට4. 1959 û* 
මාසෙA B කැමා°ෙ5 (Camagüey) පsා'තෙA ව&යාය' 100 < Tද හDදාෙ5 පාලනය යටතට *ෙය,ග කරÜ' 

කෘŒකාOÜක පsHසං/කරණ රbkක0කරණය කර'නට කැ/ෙතn, කටT& කෙzය. 

 1956 B කැරfකරැව' ෙවuෙව' *O—ත ෙලස ෙපÑ 9�න ලද aට| මෙ¢/තnාpවරෙය< i එවක 

ජනාhපH i මැuඑ0 උරැŒයා (Manuel Urrutia) තන&ෙර' ඉ0ලා අ/§ම *සා 1959 ûf මාසෙA B ඒකරාß 
ෙවÜ' H™ණ mණා£ව පාp iෙAය. ඉතා ඉ<මó' IෙFßය කටT& ඇමH ෙරාෙබOෙට, අගπාෙමා'ෙට (Roberto 
Agramonte) ෙවuවට දැk කැ/ෙතn, ආධාරකරැෙව< i රා†0 ෙරාආ (Raúl Roa) පp කරන ලL. එයට පrව වැk 

ක0 ෙනායFB 9I0 වැ9ය'ට එෙරa කරන ලද අපරාධ ගැන ෙච,දනා ලැ™ °ව' *යDව' Saප ෙදෙනmට 
එෙරa නx e'qව< ගැන Iෙර,ධය පාÜ' සමාජ කටT& ඇමH ද ඉ0ලා අ/Iය.  ෙ? රටාව 1960 |රා Lê' 5

Lගටම පැවHෙAය. 1959 ජනවා7 9ට Dද0 ඇමHවරයා ෙල9' 9� රැෙප, ෙල,ෙv/ ෙෆ“/mෙව (Rupo Lopez 
Fresquet) මාO& මා සෙA B කැ/ෙතn, ෙවH' කැ ” රෙට' gට§ êෙAය; ඒ වසෙO B ම තවp ආwxෙ5 
සාමාõකෙය< i අ'ෙO/ rවාෙO/ (Anres Suarez) ද ර�' gට § êෙAය. අවසාන /වා‘න |වpපp අ&රැදහ' 

iහ, ඉH7 i ඒවාෙA කටව0 බැ’ම 9Fධ iහ. 1960 ජනවා7 20 වැ*දා අබා'ෙ/ (Avance) නÜ' හැç'ෙවන 

බe/තා Iෙර,‘ |වpපෙp ක&වරයා i ෙය,O÷ සායා/ (Jorge Zayas) ද රෙට' gට§ êෙAය; 1953 B ෙමා'කාඩා 

බැරb<ක ෙවත පහර Bම *සා 1959 B පැවH නxෙ5 B කැ/ෙතn,ෙã ෙත/තෙ?'&ව පsකාශනය කරන ලද 

ෙබාªÜයා (Bohemia) නමැH සHපතා පතnෙA ක&වරයා i  Üෙග0 ඒ'ජ0 mෙ5ෙවෙඩ, (Miguel Angel Quevedo) 
ද ûf මාසෙA B රෙට' gට § êෙAය. ඉH7 iෙA ෙකාÜT*/2 ‘ආ∆◊’ (Granma -නැව< අuව න? කරන ලද) 

සහ ‘අද’ (Hoy) යන |වpපp පමණS. 1960 99රය ෙවFB, Ifය? ෙම,ග' (William Morgan) සහ උ?ෙබOෙට, 

ෙස,7 ම7' ඇ&èව, ඉH7 § 9� ෙFශපාල*ක සහ හDදාමය IරැFධ ප<ෂ නායකය'ව අp අඩං°වට ගැ*ණ. 
9ෙයරා a ග70ලා නායකෙය<ව 9�න ලද ෙම,ග'ව ඊ ළඟ වසෙO B ෙවk තබා මරා දැÜණ. 

 වැk ක0 ෙනායFB, මහජන කටT& ඇමH i මැෙනාෙල, ෙO (Manolo Ray), ජනමා ධÇ ඇමH එ'Qෙ< 

එ0£/S (Enrique Oltusky) ඇ&è අවසාන පsජා ත'තnවා B'ව ආwxෙව' ඉවp කරන ලදහ.  එa B පට' 6

ගpෙp gටමං § යෑෙ? පළD මහා රb0ල4. මැද පංH වf' 50,000 ක පමණ ජනතාව<, ඔ†' ෙබාෙහාමය< 

Df' Ivලවයට සහාය q' අය4, රට හැර දමා යන මඟට බැ/සහ. ෛවදÇවරැ, °රැවරැ, Ñeඥය' T& i ෙ? 

මහා gටමං §ම *සා STබ' සමාජයට ය© g©සකර කළ ෙනාහැS හා*ය< 9q Iය. 

 මOදන වලට හr i ඊ ළඟ කwඩායම iෙA ක?කරැව'ය. නව ෙරõමෙA D0 කාලය &ළ B ක?කරැ 
වෘpeය සÜH පsHෙර,ධය ද<වා HCණ. පsධාන නායකෙය< iෙA Õ* වෘpeය සÜHෙA පsධා*යා i ෙ¿I¿ 

 °ව' *යDව'ෙã නxෙ5 B, 1959 ෙපබරවා7 මාසෙA B, ආර<ෂක ඇමHවරයා අŸෙච,දන Ñeඥයා ෙල9' කටT& කෙzය. °ව' 5

*යDව' *ෙදා/ කරන ලද පrව, කැ/ෙත, මැLහp §ෙම' ඔ†'ව මාO& මාසෙA B පැවැpෙවන ෙදවැ* නxවS' දwඩායනය 
කරවන ලL, එ4' ÑHය යu ආඥාදායකයාෙã ෙ/වය< යැ4 ෙප'u? කරන ලL.

 මැෙනාෙල, ෙO (Manolo Ray) I9' නව අIගp වÇාපාරය< Lයp කරන ලL, ජනතාවෙã Ivල§ය වÇාපාරය, එය 1960 සහ 1961 B 6

ඉතාමp Sºයාßö iෙAය.
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සැ0වෙදාO (David Salvador) ය. බH/තාට එෙරaව /ථාවරය< ගැÑම පsH<ෙ®ප කළ බැI' ඔE වෙ? 
|Fගලෙය< හැ�යට PSP  ෙවH' කැ” ෙගා/ 9�ෙAය. 1955 B Iශා ල Õ* ක?හ0 &ළ ඔE වැ ඩ වOජ න 

සංIධානය කර HCණ, ඒ සඳහා අp අඩං°වට ෙගන ශාQ7ක වධaංසාව'ට ද DEණ q'ෙනS. එෙ/ම ඔE 

1958 අෙvs0 වැඩ වOජනයට ද සහාය q'ෙනS. එය සැලr? කරන ලFෙF කැ/ෙතn,ෙã ‘ûf 26 වÇාපාරය4.’ 1959 
B CTC  a මහ ෙ0ක? හැ�යට පsජාත'තnවාBව ෙpQ පpව 9� සැ 0වෙඩ,Oට පsජාත'තn වාB ජනවරම< 

ෙනාමැHව පp කරන ලද සතÇල¬hක ෙකාÜT*/2වාB' i සහායකය' ෙදෙදන< සමඟ ෙ/වය කර'නට 9Fධ 

§ HCණ. ඔE ඔ†' ෙදෙදනාෙã බලපෑ? වලට හr ෙනා§ ඉ'නට සහ ඔ†'ෙã කටT& නවpව'නටp වෑය? 

කෙzය. ඒp 1960 වස'තෙය' පrව එ'න එ'නම ඔEව පැpතකට දැDó. û* මාසෙA B සැ0වෙඩ,O සැඟ§ 
9�'නට පට' ගp නDp 1962 අෙග,/&ෙ5 B ඔEව අp අඩං°වට ගැ*ණ. ඔE ඊ ළඟ වසර ෙදාළහ 

9රෙගදරක ෙග§ය. එයාකාරෙය' කැ/ෙතn, I9' බe/තා Iෙර,‘ වÇාපාරෙA තවp පsධාන ච7තය<ව 

ෙ5Lකාෙව' බලාpකාරෙය' ඉවp කරන ලFෙFය. ක?කරැව'ට එ0ල කරන අවස' පsහාරය< ෙල9' කැ/ෙතn, 
I9' ඔ†'ෙã ඉH7 § H™ණ එකම වෘpeය සÜHය i CTC  ට වැඩ වOජන පැවැ p§ම තහන? කෙzය. 

ප<ෂය ෙවuෙව' අදහ/ දැ<i අෙය< Sයා 9� ප7L: “වෘpeය සÜHය වැරL අරDæ සඳහා ෙයාදාගත 

ෙනාT&4.” 

 1953 B අp අඩං°වට ගැuණ පrව කැ/ෙතn,ව ෙ¬රා ගැෙන'ෙ' පsධාන වශෙය' සැ'Hයාෙග, ඩ STබා 

රාජ°රැ පsසාL ෙමා'Õ’'ෙය, ෙපෙO/ ෙසරා'∏/ ෙã මැLහp§ම හරහාය. බe/තා ඉවpව යෑම දS'නට 

පැIFද' ස&£ iහ; 9ෙයරා a ග70ලා සංIධාන &ළ ⁄ජකය' ගණනාව< සහභා¤ § 9∏ම පවා 9q Iය. එෙ/ 

නDq, ප0fය I9' මැ/ෙෆරOෙã ෙකා�ය'ෙã කටT& ගැන Iෙර,ධය පාන ලද ෙස4'ම, මහp හL9යS' 
බe/තා අාධාරකරැව'ව ෙහළා දැƒම ගැන ද Iෙර,ධය පෑහ. 1959 B ±ස? &ළට ෙකාÜT*/2වාB' 7ංගා 9∏ම 

ගැන ප0fය පs9FhෙA ෙච,දනා කළහ. 1961 ‘ඌර'ෙã ෙබා<ක’ (Bay of Pigs) 9Fhය Dවාෙව' ‘ෙදසHය’ (La 
quincena) සඟරාව තහන? කර දැ±ය.  මැ4 මාසෙA B 9යèම ආගÜක IදÇාල වසා දැ Dó. කැ/ෙතn, I9' 7

අධÇාපනය ලද ෙබpෙලෙහ? ෙජr42 IදÇාලය ඇ&èව, ඒවාෙA ෙගාඩනැ√f රජයට පවරා ගැ*ණ. ස?⁄Oණ 

හDදා *ල ඇ≠මS' T&ව, “rjs? නායකයා,” (Lider Maximo) ෙමෙ/ පsකාශ කෙzය:  “fiලැ'õ/2 පැIFද'ට 
ඔ†'ෙã ගම'මè අx< කරගැÑම පට' ග'නට ඉඩ ෙද'න!” ෙ? අන&රැ ඇඟ§ම වැදගp iෙAය: 

සැvතැ?බO 17 වැ*දා පැIFද' 131 කට රෙට' gට§ යෑම බලාpමක කරන ලL. පැවැpම ආර<ෂා කරග'නට 

න?, ප0fයට 9ය ෙමෙහT? සෑෙහන තරමකට අx කරගත T& Iය. ෙරõමය I9' ආගÜක ආයතන සහ 

ශÃFධාව'ත4'ව ෙකා' SQම පට' ගpහ. 9යè STබාuව'ට ඔ†'ෙã ආගම *දහෙ/ ඇදªමට ඉඩ ෙදනවා 
යැ4 SයÜ' ඒp එෙ/ කරන අයව, IîවIදÇාල අධÇාපනය සඳහා  ඇ&0§ම නැpන? 9I0 ෙ/වෙA රbSයා 

තහන? SQම වැ*, මOදන ෙමෙහT? වලට භාජනය කළහ. 

 කලා ෙල,කෙA අයටp මOදනය දැ*ණ. කලාකරැවාෙã තැන සමාජෙA හ7 මැFද යැ4 1961 B කැ/ෙතn, 
Sයා HCණ. ඒp ඔEෙã සැබෑ දැ<ම ප7⁄Oණ ෙල9' සං<Œvත කරන ලFෙF ෙ? ආදOශ පාඨෙය*: “Ivලවය 

යu 9ය0ල ෙවH; අ*< 9ය0ෙ0 වැදගැ?ම< නැත.” වසර ගණනාව< වධaංසාවට පාතn i හOෙබයOෙට, පkයා 

(Heberto Padilla) 1980 B අවසානෙA STබාව අpහැර êෙAය. එයාකාරෙය'ම වසර දහය< ෙකා'කර තබන ලද 
ෙර4නා0ෙඩ, අQනා/ (Reinaldo Arenas) ‘මැ7ෙය0 gටpව යාෙ?’ B රට හැර êෙAය. 

 අෙනmp ෙකාÜT*/2 නායකය' ෙම'ම, ïෙඩ0 කැ/ෙතn, ද පsංශ Ivලවය සමඟ සමානක? දැ<§ම 

අගය කරන ලL. ජැෙක,Cය' පැQ9යට ìI ඇ'£වා' ඩ ෙස'2-ජ/2 (Louis Antoine  de  Saint-Just) 9�යා 
ෙම', Ivල§ය හවානාවට ෙදා/ෙතා4ෙව/Sට ඔEෙã “ය<m” (The Devils) නවකතාවට *Oමාණාpමක අදහස 

q' 18 වැ* 9යවෙ/ නා/HකවාB තn/තවාLයා i ෙනෙච5ෙã ලH' ඇෙම7කාu /වරෑපය i ෙ∆ °ෙ5රා 
9�ෙAය. 

 1928 B ™ෙවෙන,/ අයO/ a ධනවp ප†ලක උපLන ෙ∆ °ෙ5රා තරැණ අවhෙA දmæ ඇෙම7කාව |රා 

සංචාරය කර HCණ. *ද'ගත ඇqම ෙර,ගය *සා ඔEෙã ෙසෟඛÇ හැම Iටම qOවල තpවයS' පැවHණ. ඒp 
ඒ *සා ෛවදÇ අධÇාපනය *මා කළ පrව පැ?පා/ 9ට දmæ ඇෙම7කාෙ5 කැළෑ වලට ෙම,ටO බ49කලයS' 

යෑෙම' ඔEව වළ<වන ෙනාලL. ඇෙම7කාuව' I9' ආධාර සපයන ලද රජය ෙපරළන mම'තnණයS' 

 ඌරැ ෙබා<ෙ< (Bay of Pigs) ෙමෙහTම, STබාවට කැ/ෙතn,-Iෙර,‘ ග70ලා බ/සව'නට ගp අසාOථක වෑයම CIA I9' සංIධානය 7

කරන ලFෙF අ4ස'හවO ප7පාලනය කාලෙA B ය, එය ෙකනk යටෙp Sºයාpමක කරන ලL.
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ජැෙකාෙබා ආOෙබ'/ (Jacobo Arbenz) ෙã වාමාංÆක ෙරõමය ඉවp කර දැ±ෙම' පrව °වාතමාලාෙ5 ඇHවන 
ෙශ,චÑය තpවය' අpදැƒෙම' 1950 ගණ' Dල B ඔE එ<සp ජනපදයට Fෙ5ෂ කර'නට පට' ගpෙpය. 

1957 B °ෙ5රා Ü&ෙරකට යවන ලද fTම< අuව: “මෙã අ4kයෙලාõමය |Eæෙව' Sයැෙව'ෙ' මම 

ෙල,කෙA ගැටè සඳහා Iස≠? ඇpෙp ‘අෙය,මය කඩ&රාව’ g£පස යැ4 Iîවාස කරන ජනතාෙව' එ< අෙය< 
Sයා4.” 1955 වසෙO එක රාHnයක B ඔEට ෙම<9ෙක,ෙව' g£වහ0 කරන ලද, ආපE STබාවට ය'නට 

‚දාන? වන, ïෙඩ0 කැ/ෙතn, නැමH STබාu Ñeඥෙය< හDIය. කැ/ෙතn, සමඟ යෑමට °ෙ5රා eරණය 

කෙzය. ඔ†' Lව4නට ෙගාඩ බ9'ෙ' 1956 ෙදසැ?බO මාසෙA B ය. පsHෙර,ධ වÇාපාරෙA L °ෙ5රා සට' 

කwඩාය?වල අණෙදන *ලධා7යා බවට ඉ<මó' පp iෙAය, ඔE අuක?පා Iරaත බවට ඉ<මó'ම 
පs9Fhය< ලබා ගpෙpය; ඔEෙã ග70ලා ඒකකෙA ආහාර /ව0පය< ෙසාරක? කරන ලද දරැෙව<ව නxව< 

ෙනාමැHව වහාම ෙවk තබා මරා දැÜණ. තරම< පsජාත'තnවාB i STබාu ග70ලා අණෙදන *ලධාQ'ට 

IරැFධ ෙවන ලද සහ සම/ත ෙකාÜT*/2වාදෙA Ivලවය< /ථාgත කර'නට උවමනා i “ස?⁄Oණෙය'ම 
ඒකාhපHෙය<,” යැ4 ෙබාöIයාෙ5 B ඔEෙã Ü&රා i ෙරõ/ kෙ¬„ (Régis Debray) ඔEව I/තර කෙzය.  8

 1958 99රෙA B Lව4න මධÇෙA ga� ලා/ IAයා/ පsා'තෙA (Las Villas Province) Ü�යාවpවල °ෙ5රා 

I9' ෙදවැ* ෙපරDණ< Iවෘත කෙzය. °ෙ5රා I9' සැ'ටා <ලාරා a B එ ් ෙවත බH/තා I9' එවන 
අHෙOක හDදා T& q?7යකට පහර ෙදÜ' මහp සාOථකpවයp අයp කරගpෙpය. සට' වැBම පsH<ෙ®ප 

කරÜ' ෙසා0දාqව' පලා êයහ. කැරfකරැව' හැ�යට ජය අpකරගp පrව °ෙ5රාව රාජÇ අŸෙච,දන 

තන&රට පpකරන ලL, එ4' ඔEට සමාව Bෙ? අhකා7ය aÜ Iය. ඔE ලා කබනÇා (La Cabaña) 9රෙගදර 
ෙ/වය කෙzය, එa B පsජාත'තnවාB Iîවාස අpහැර දැ±ම පsH<ෙ®ප කරන ලද ඔE සමඟ ක©' අIගp 
ප<ෂ සෙහ,දරය' ෙල9' 9� අය ඇ&è සෑෙහන g7ස< මරණයට පDæවන ලL. “මෙã අදහ/ ෙබදාග'ෙන 

නැH S9ෙව< ෙහ, සමඟ මට Ü&ෙර< ෙව'නට ෙනාහැS4,” යැ4 වර< ඔE ƒෙ5ය. 

 කOමා'ත ඇමH සහ මහ බැංmෙ5 පsධා*යා හැ�යට ඔEෙã ෙFශපාලන Iîවාසය' ෙයාදා ග'නට 
අව/ථාව< °ෙ5රා ෙසායා ගpෙpය. ෙ¢ “ෙස,Iය2 ෙමාඩ0” එක STබාෙ5 /ථාgත කෙzය. ඔE ෙල*'ෙã 

ෙල,ìප ෙග,ලෙය< i *සා තම |තාට 5ලැkÜO යැ4 නම දැDෙ5 ෙල*'ට කරන ෙගෟරවය< හැ�යට4. Dද0 

g©m0 කරන බව Sයා 9�ය ද ඔE ‰වp iෙA හවානා a ධනව&' 9�න ෙපෟFගfක පsෙFශෙAය. ආOëක 
ඇමH වශෙය' පr කාලෙA B කටT& කළp ඔEට අOථ ශා/තnය ගැන වඩාpම  fක අදහ/ පවා ගැන S9q 

දැuම< ෙනා§ය, ඒ *සා ඔE මහ බැංmව Iනාශ කර දැ±ය. ඔEෙã හැSයාව පැවHෙA සමාජ කාරණා 

ස?බ'ධෙය*, U.S.S.R. සහ Âනය අuකරණෙය' ඔE “/ෙ5∆ඡා වැඩ කරන ඉ7දා Lන” හ≠'වා q'ෙ'ය. ඔE 

සං/කෘHක Ivලවය මහp ෙල9' අගයන ලFෙදS. ෙරõ/ kෙ¬„ Sයන ප7L, “1960 B STබාෙ5 (අg S5ෙ5 
‘බලාpකාර ශÃම කඳ†රැ’ Sයා4) පsථම ‘*වැරL කරන වැඩ කඳ†රැ’ ෙසායා ග'නා ලFෙF ඔE Üෙසක ïෙඩ0 

ෙනාෙ5.”  9

 ෙ? —ෂණ පාසැෙ0 උපාhධාQයා ඔEෙã අŸමතෙA අගයන ලFෙF “Ü*r' කාOය<ෂම, පsචwඩ, *Oදය, 
සහ අuක?පා Iරaත මරණ ය'තnය< බවට හරවන අHශෙය' පsෙය,ජනවp Fෙ5ෂය4.”  ඔE ආධානගπාª 10

iෙAය, 9pgp නැH iෙAය, සහ uරැ/සනßf iෙAය, සා?පsදා4කව Iවෘත සහ උær? i STබාu ◊pත 

/වභාවෙA ඇH S9ව< ෙහ, ඔE &ළ ෙනා§ය. ‘නව Ü*සා’ නැමqම සඳහා ඔ†'ව C0ලට ෙදÜ' STබ' 
ෙයෟවනය'ව හDදාකරණය කරන ලද *Oමාපකයා ඔEය.  

 STබාu අpහදා බැöම |è0 ෙලස පැHර§ම ඔEෙã ඉමහp ආශාව iෙAය. 1963 B ඔE 9�ෙA 

ඇ0‰7යාෙ5 ය, එතැ*' ඩාO එ/ සලා? (Dar es Salaam) ද, ඉ'පrව ෙකා'ෙග, a ද 9�ෙAය. ෙකා'ෙග, a B 

ඔEට ෙල,ර'2 කCලා (Laurent Kabila) හDIය. ෙල,ර'2 කCලා දැ' පsජාත'තnවාB ෙකා'ෙග, ජනරජෙA 
(Democratic Republic of Congo) a ජනාhපH ෙවන අතර 9I0 වැ9ය' ස ලඝාතනයට කCලා S9 Iෙටක 

පrබට ෙනා§ය. එ<සp ජනපදය ගැන තL' Fෙ5ෂෙය' gQ 9� °ෙ5රා 1966 B ග70ලා හDදාව< රbෙගන 

දmæ ඇෙම7කාෙ5 කෲෙ/ඩ IලාසයS' උෙදÇ,¤මp වÇාපාරය< ෙගන êෙA “Iෙය2නා? ෙදක<,  &න<, 
ගණනාව<!” *Oමාණය SQම góස4. 

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs (Paris: Gallimard, 1996), p. 186.8

 Ibid., p. 185.9

 Ibid., p. 186.10
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 කැ/ෙතn, I9' °ෙ5රාව කºෙම,පායය සඳහා ෙයාදා ගpෙpය. ඔ†' අතර සබඳතාවය Cඳ වැ∏ම සg7 
වහාම °ෙ5රා ෙබාöIයාවට êෙAය. එa B ඔE 9ය ග70ලා ආඩය (foco) g©බඳ නÇාය ෙයාදව'නට වෑය? 

කෙz ෙබාöIයාu ෙකාÜT*/2 ප<ෂෙA පsHපpH ගැන S9q අවධානය< ෙයාD ෙනාකරÜ*. එa B ඔEෙã 

කwඩායමට එක ග?බද වැ9ෙය< ෙහ, එක& iෙA නැත. එ'න එ'නම වැkෙය' Eදකලා §ෙම' සහ 

ආwxවල හDදා වf' ෙසායා ග'නට හඹා ඒම 9Fධ i අතර 1967 ඔ<ෙත,බO 8 වැ*දා අ0ලා ෙගන ඊ ළඟ 
LනෙA B මරණයට පDæවන ලL. 

 කැ/ෙතn, I9' ඔEෙã කැරfකාර හDදාව ෙවන/ කරන ලFෙFය. 1959 ûf මාසෙA B °ව' හDදා අණ 

ෙදන *ලධා7යා සහ කැ/ෙතn,ෙã ස±පතම උපෙFශකෙය< ද i Lයා/ ලා'/ (Diaz Lanz) ඉ0ලා අ/§ එ<සp 

ජනපදයට පලා êෙAය. ඊ ළඟ මාසෙA B අp අඩං°වට ගැÑ? රb0ල< සංIධානය iෙA රජය ෙපරළන 
mම'තnණය< සැලr? කරÜ' පැවෙතනවාය යන Dවාෙව*. 

 1956 B 9ට aTබ2 මෙතා/ (Hubert Matos) I9' 9ෙයරා a කැරfකරැව'ට අI ආTධ සහ ෙවk උwඩ 

ෙපෟFගfක °ව' යානය< ම√' සපයÜ', ෙකා/තා Qකා වf' ආධාර ලබා ග*Ü' සහ ඇ'ෙට,*ෙය, 
êෙටරා/ (Antonio Guiteras) ෙවuෙව' න? කරන ලද 9 වැ* හDදා කාwඩෙA පsධා*යා ෙල9' රෙ2 ෙදවැ* 

Iශාලතම නගරය i සැ'Hයාෙග, ඩ STබා *දහ/ කර ගැÑමටp සහාය B HCණ. කැමා°ෙ5 පsා'තෙA 

ආwxකාරයා ෙල9' න? කරන ලද පrව, වැk ක0 ෙනායFB තමා කැ/ෙතn, ෙරõමෙA “ෙකාÜT*/2කරණය” 
සමඟ දැk ෙ/ IරැFධ යැ4 අවෙබ,ධ කරෙගන ආwxකාර තන&ෙර' ඉ0ලා අ/iෙAය. ඔE mම'තnණයට 

හ†0 § ඇතැ4 Iîවාස කළ කැ/ෙතn, ඔEව තවp ග70ලා §රෙය< i කැÜෙල, 9ෙය'cෙයෙගා/ (Camilo 
Cienfuegos) ලවා අp අඩං °වට ග'නා ලFෙF මෙතා / “ෙකාÜT*/2 Iෙර,‘” පsවණතාවය' Iදහා පානවා 

Sයා4. *දහ/ සට'කා±ෙය< හැ�යට මෙතා/ දැ<i ආදOශවp පැවැpම ගැන යා'ත? ෙහ, සැලS0ල< 
ෙනාද<වÜ' කැ/ෙතn, ඔEව ෙමා/ක5 IලාසෙA ෙබාරැ නxව< සඳහා හාවානාෙ5 B ඉL7පp කෙzය. කැ/ෙතn, 

ෙපෟFගfකවම 9ය කf' Üතnයාට එෙරaව කටT& කෙzය. උසාIෙA B නැ√�න කැ/ෙතn, I*rරැව' ෙවත 

Iශාල jඩනය< ෙගෙනÜ' ෙමෙ/ ƒෙ5ය: “මම ඔබට Sය'ෙ' ඔබ ෙත,රාගත T&4 Sයා4: එ<ෙක, මෙතා/ 
නැpන? මාව!” එෙ/ම ඔE IpHෙA සා<Œකරැව'ට සා<Œ Bම අවaර කෙzය. මෙතා/ට  වසර ෙදකක 9ර 

දøවම< ලැCණ, එය ඔE අවසාන Lනය ෙත< ෙග§ය. ඔEට ස±ප |Fගලය' ගණනාව< ද 9රෙගදරට යැIණ. 

 තම'ෙã අදහ/ Sයාග'නට කºමෙ5දය< ෙනාමැHව කැ/ෙතn,ෙã IරැFධවාB' ෙබාෙහාමය< සැඟ†නහ, 
එa B ඔ†නට බe/තා Iෙර,‘ නාග7ක ග70ලා කwඩාය? වල B සට' කරන ජනතාවp එක& iහ. 1960 

ගණ' Dල B ෙ? පාතාල වÇාපාරය එ/කැ?ෙ¬„ ක≠වැ�ෙA (Escambray Mountains) a gaටන කැර0ල< බවට 

වOධනය Iය. බලාpකාරය ෙයාදා ෙගෙනන ස හකරණයp සහ ආඥාදායකpවයp වÇාපාරය I9' පsH<ෙ®ප 

කරන ලL. කැරb0ල යටපp කර'නට රා†0 කැ/ෙතn, I9' අI T& වාහන, &ව<m, සහ පාගම' Üöෂා හDදා 
9ය ගණන< ඇ&è ඔE ස&ව HC 9යèම Tද බලය එa යවන ලL. ජනgsය සහාය ඉවp කර දම'නට 

කැරfකාර ග?බද වැ9ය'ෙã ප†0 පළාෙත' ඉවp කරන ලL. Lව4ෙ' බටaර පැpෙp Sෙල,±ටO 9ය 

ගණන< ඈතක i gනාO ෙඩ0 7ෙය, පsා'තෙA (Pinar del  Río  Province) q?ෙකාළ ව&යාය' ෙවතට 
බලාpකාරෙය' 9ය ගණ*' ජනතාව යවන ලL. කැ/ෙතn, I9' සැබැI'ම ජනගහනෙය' ෙකාටස< gටමං  

කරන ලද එකම අව/ථාව ෙමය iෙAය. 

 ෙ? ෙමෙහT? 9Fධ iවp සට' වසර පහ< |රා ඇB êයහ. ෙකෙ/ †වද, කාලයාෙã ඇවෑෙම', 
කැරfකරැව' එ'න එ'නම Eදකලා ෙවFB, ඔ†'ව අ0ලා ගැÑම පට' ගැ*ණ. ඔ†'ට ලැ™ණ T<Hය 

කOකශ Iය. තරැණෙය< හැ�යට බe/තා Iෙර,‘ කැරb0ෙ0 එක නායකෙය< i ෙ¢r/ කෙOරා/ (Jesús 
Carreras) &ර' කරන දම'නට ලැ™æ අව/ථාෙව' °ෙ5රා පsෙය,ජනය ගpෙpය. කෙOරා/ 1958 9ට °ෙ5රාෙã 

පsHපpH වලට Iෙර,ධය දැ<§ය. සට' වල B &වාල ලබා 9� කෙOරා/ව ෙv©යට aටෙගන ෙවk තබා 
මරැDවට පpකරන කwඩායම< ඉL7යට ඇදෙගන යන ලL. එa B මරණයට පDæ§ම නවpවන Iධානය *mp 

SQම °ෙ5රා I9' පsH<ෙ®ප කෙzය. සැ'ටා <ලාO 9රෙගදර &ළ එයාකාරෙය' “මං පහර'න'” 381 < 

I*îචය iහ. 1959 ජයගπහණය සහ එ/කැ?ෙ¬„ Iෙර,ධතා වÇාපාරෙA අවසාන &ර' SQ? ද<වා අ†රැq 
Saපය &ළ B, ලා ෙල,මා ඩ ෙලා/ ෙක,ෙච/ (La Loma de los Coches) 9රෙගදර &ළ “පsHIvල§යවාB'” 1,000 
කට වැk සංඛÇාව< ෙවk තබා මරා දමන ලදහ. 
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 කෘŒකOමා'ත අමාතÇාංශෙය' ඉ0ලා අ/ i පrව උ?ෙබOෙට, ෙස,7 මQ' I9' STබාෙ5 ග70ලා 
ආඩය< ga£ව'නට වෑය? කෙzය. ඔEව වහාම අp අඩංගවට ෙගන, TFධාhකරණයට පDæවා, මරණ 

දøවමට *යම කරන ලL. කැ/ෙතn, ෙවH' <ෂමාව< ලබාග'නට ඔEෙã මව යැFෙF 1950 ගණ' 9ට ෙස,7 

මQ' සහ කැ/ෙතn, එSෙනකාව දැන 9�න ලද බව 9aකරවÜ*. ඔEෙã ‰Iතය ෙ¬රන බවට කැ/ෙතn, 
ෙපාෙරා'q iවp දව/ Saපයකට පrව ෙස,7 ම7'ට ෙවk තැCණ. 

 එ/කැ?ෙ¬„ ක≠වැ�ෙA කැරb0ෙල' පrව කf' කල STබාu ෙපාළවට අIගp කමා'ෙඩ, කwඩාය? 

පHත කරවන වෑය? 9Fධ iහ. ඒවා ෙබාෙහාමය< ෙට,* mෙව/ටා (Tony Cuesta) I9' ෙම ෙහයවන 

fබරා9ෙයා' (Liberación) කwඩායමට සහ ඇ0ෆා 66 කwඩායමට අයp iහ. ෙ? කwඩාය? ෙද කම 1960 
ගණ' Dල B ga£වන ලද ඒවා ෙවH. කැ/ෙතn, I9' STබාවට ආපE පැÜËම අuකරණෙය' ගp ෙ? 

ෙබාෙහ, වෑය? අසාOථක iහ. 

 1960 B 9යè ඒකාhපH ආwxවල සාමානÇය< වන, අhකරණෙA /වා‘'තවය බලාpකාරෙය' යටපp 
කර ග*Ü' එය මධÇම ආwxෙ5 පාලනය යටෙp තැCණ. 

 IîවIදÇාල ද බලපෑමට හr iහ. IîවIදÇාල ÆෂÇ ස?ෙ?ලනෙA සභාපH තන&ර සඳහා තම'ව 

අෙv<ෂකෙය< ෙල9' ඉL7පp කර H™ෙw ෙvෙඩÈ, ìI/ ෙබා4ෙට0 නමැH තරැණ 9I0 ඉංõෙ'රැ ÆෂÇෙයS. 
ක©' බe/තාට Iෙර,ධය පාන ලද අෙය< i ෙහෙතම ïෙඩ0 කැ/ෙතn,ට ද eරණාpමක ෙල9' එෙරa iෙAය. 

ෙරõමෙA කැමැpත Lනා 9�ෙA ෙර,ලා'ෙඩ, STෙබලා (Rolando Cubella) නැමH ෙවනp 9rෙවS. කැ/ෙතn, 

සෙහ,දරය'ෙã සහාය ලබÜ' ෙත,රා පp iෙA ඔE4. ෙබා4ෙට0ව ඉතා ඉ<මó' අp අඩං°වට ෙගන, 

Iෙîෂෙය'ම දරැæ යැ4 සැලෙකන ලද ෙබා*යාෙට, (Boniato) 9රෙගදර a වසර දහයක 9ර දøවම< *යම 
Iය. එa i අමාuŒක තpවය' ගැන Iෙර,ධpවය පා'නට ෙබා4ෙට0 I9' Saප වතාව< උපවාසෙයa 

ෙයqෙ'ය. 1972 අෙvs0 3 වැ*දා ෙ¢ තවp උපවාසය< පට' ග*Ü', 9රෙගදර එ< ආwxකාරෙය< ගැන 

ෙමෙ/ ƒෙ5ය: “මම වOජනෙA ෙයෙද'ෙ' අෙනmp ෙFශපාලන 9රකරැව'ට ලැෙබන අ4e' මටp ලැCය T&4 
Sය'නට4—අෙනmp දmæ ඇෙම7කාu ඒකාhපHවාB'ෙã රටව0 වල 9රකරැව'ට ලැCය T&4 Sයා ඔබ 

ස&�' උFයාචනය කරන අ4e' ෙවuෙව*, ඒp ඒවාට ඔබ ෙමa B ඉඩ ලබාෙද'ෙ' නැහැ!” ෙකෙ/ †වp, 

ඔEෙã Iෙර,ධතා වf' S9q ඵලය< ෙනා§ය. ෙබා4ෙට0ට S9q ෙෙවදÇ අාධාරය< ෙනාලැ™ó. ඔE මහp ෙ/ 
q< I'ෙÎය. දව/ හත©/ පහකට පrව ඔEෙã තpවය අවදාන? iෙAය: දව/ හත©/නවයකට පrව ඔE 

ෙක,මා තpවයකට පp Iය. මැLහp§ම අhකාQ' I9' Lê' Lගටම පsH<ෙ®ප කරන ලL. උපවාසය පට' 

ෙගන දව/ 53 කට පrව, 1972 මැ4 23 වැ*දා පා'දර &නට ෙබා4ෙට0 Üය êෙAය. අhකාQ' I9' ඔEෙã 

මවට ඔEෙã මළÜ*ය දැƒෙ? අවසරය පsH<ෙ®ප කරන ලL. 

 බලය අ0ලා ගp පrව ඉතා ඉ<මó' කැ/ෙතn, I9' |è0 ආර<ෂක සහ ™Fhමය ෙ/වය< සංIධානය 

SQම පට' ගpෙpය. ආර<ෂක අැමHවරයා හැ�යට රා†0 කැ/ෙතn, හDදා අhකරණ නැවත /ථාgත කෙzය, 

එෙ/ම නැවතp ෙv©යට aටෙගන ෙවk තබා මරැDවට පDæ§ම අhකරණ අIය< බවට පp Iය. පළD 
ආර<ෂක සංIධානය රාජÇ ආර<ෂක ෙදපාOතෙ?'&ව (Dirección General de Contra-Inteligencia -DGCI) නÜ' 

හැç'Iණ. ර& ෙග/තාෙප, යන ජනgsය නාමෙය' T& DGCI, කැ/ෙතn,ට IරැFධ IIධ කwඩාය? ඇ&ලට 7ංගා 

Iනාශ කර දැ±ෙ? කOතÇවය බාරව 9�න ලද 1959-1962 කාලෙA B ප7ණාමය ව'නට පට' ගැ*ණ. DGCI 
I9' එ/කැ?ෙ¬„ ග70ලා වÇාපාරය පsචwඩ ෙල9' &ර' කර දැ±මp බලාpකාර ශÃම කඳ†රැ *Oමාණය 

අ‘<ෂණය SQමp ඉ£ කෙzය. 9රබ'ධනාගාර පFධHය ෙමෙහයවන ලFෙF ද ඒ ෙදපාOතෙ?'&ව I9'ම4. 

 ෙස,Iය2 අකෘHෙය' අuපsාණය ලබාගp DGCI Df' අධÇ<ෂණය iෙA 9ෙයරා    Lන 9ට කැ/ෙතn,ෙã 

ස±පතම උපෙFශකය< i ර±ෙර, ව0ෙ¿/ (Ramiro Valdés) ෙවH*. වසර ගත§ යFB ෙදපාOතෙ?'&ව තවp 
Iශාල ෙවන ∫Üකාව< රඟÜ' ය? තරමක /වායpත බව< අp කරග'නා ලL. එa සංIධානාpමක වÏහය 

ගැන ෙතාර&රැ ලැෙබ'ෙ' 1987 B මයාÜ a B පලා êය °ව' හDදා ජනරා0 රෆාෙය0 ෙඩ0 gෙන, (Rafael Del 
Pino) ෙවH*. නÇා4කව DGCI I9' අභÇ'තර කටT& අමාතÇාංශයට (Minit) වගSව T& යැ4 Sයැ†ණ අතර 
එය IIධ අංශ වලට ෙබB පවe. සමහර අංශ වලට පැවQ ඇpෙp අෙන< 9යè ආwxෙ5 ෙදපාOතෙ?'& 

ගැන ෙස,L9ෙය' 9∏ම4. ‘ෙතවැ* අංශය’ I9' ෙ0ඛකය' සහ 9නමා අධÇ<ෂකවරැ ඇ&è සං/කෘHක, ƒºඩා, 

සහ කලා <ෙ®තn වල ෙ/වය කරන ඕනෑම අෙය< ගැන Iපරෙම' 9�4. ආOëක සංIධාන වල සහ පsවාහන 
සහ ජනස'*ෙ5දන අමාතÇාංශ වල ෙ/වය කරන ඕනෑම අෙය< අ‘<ෂණය ෙව'ෙ' ‘හතරවැ* අංශය’ I9*. 
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ඒජ'තවරැ 1,000 කට වැk සංඛÇාවS' T& ‘හයවැ* අංශය’ බාරව 9�'ෙ' qරකතන සංවාද වලට රහෙ/ 
සව' Bම4. ‘අටවැ* අංශය’ I9' තැපැ0 ෙ/වය අ‘<ෂණය කර4, එන? තැපැ0 හරහා ය'ෙ' ෙමානවාදැ4 

ෙසායා බල4. රාජÇ තා'Hnක තන&රැ ෙහාබවන අය g©බඳව සහ IෙFÆක සංචාරකය' ගැන Iපර? SQමට 

අෙනmp අංශ පpව 9�H. DGCI  I9' කැ/ෙතn,ෙã ෙරõමෙA ආOëක පැවැpම පsවOධනය කර'ෙ'  දහ/ 
ගණන< බලාpකාර ශÃමය සඳහා භාIතා SQෙම*. ඒ අuව ෙදපාOතෙ?'&ව යu වරපsසාද g7 ෙල,කයS. එa 

ෙ/වකය'ට අÕÜත තර? i බලතල aÜ ෙවH. ඔ†'ෙã ⁄OවාවශÇතාවය' |è0 පාරාසයS' T& ෙවH. 

 ජනගහනය පාලනය SQම සඳහා, දහ/ ගණ*' ෙතාර&රැ සපය'න' (chivatos) අභÇ'ත ර කටT& 

අමාතÇාංශෙA Iෙîෂ කාOයාලය (Dirección Special del Minister del Interior - DSMI) ෙවත බඳවා ගැෙන4. IIධ 

<ෙ®තn &නක DSMI කටT& කරH: එක අංශය< I9' සෑම STබාu |රවැ9ෙය< ගැනම fgෙගාuව< තබා 
ග*4; තවp අංශය< මහජන මතය *Q<ෂණය බාරව 9�4; ෙතවැ'නට පැවQ ඇpෙp “අ4kයෙලාõ මතය4,” 

ප0fය සහ එa IIධ සභා &ළට 7ංගා ගැÑෙම' IපරÜ' 9∏ම4. 

 1967 9ට මැLහp§ම සඳහා ඔ†'ෙãම කºමෙ5දය< Minit  හට HCණ. 1995 B ෙමම Iෙîෂ බලකාෙA 
(Fuerzas Espciales) ෙසා0දාqව' 50,000 < iහ. ෙ? Iෙîෂ ක?ප නය ඇH කරන හDදා I9' 5 වැ* 

ෙදපාOතෙ?'&ව ද, ආර<ෂක ෙ/වා ෙදපාOතෙ?'&ව (Dirección de  Seguridad  Personal  -DSP) ද සහ 

කැ/ෙතn,ෙã ෙපsෙත,7යාu Dරකරැව' ද සමඟ ඉතා ස±ප කටT& කළහ. Ü*r' 100 < බැê' දළ වශෙය' 
9�න රbකව0 ඇHව කැඳවාෙගන යන ඒකක &නS' DSP *Oමාණය § H™ó. එෙ/ම එa නැIය' සහ Lය 

යට gaÑමට සමp iව' 9� නා†ක බල ඇóය< ද Iය. 1995 ඇ/තෙ?'& වලට අuව, DSP a හාර ප' 

දහසක Ü*r' 9�යහ. එa Iෙîෂඥය' I9' 9q Iය හැS ඝාතන ගැන *තර පාෙ¢ අධÇයනය කරÜ' 

කාලය ෙගiහ; කැ/ෙතn, ආහාර අuභව කර'නට ෙපර ඔEෙã කෑමට වසIෂ Drකර ඇpදැ4 රස බල'නට අය 
9�යහ, එෙ/ම පැය I9හතර |රාම Iෙîෂ ෛවදÇ කwඩායම< ‚දානÜ' තැCණ. 

 ප/වැ* ෙදපාOතෙ?'&ෙ5 Iෙîෂඥ අවධානය ෙයාDෙව'ෙ' IරැFධකාරය' &ර' කර දැ±මට4. 

බH/තාට එෙරa i rපතල එL7වාB' ෙදෙදෙන< කැ/ෙතn, සමඟ පrකාලෙA B ගැ£? ඇH කරගැÑම *සා 
ඔ†' ෙ? අංශයට ෙගාqරැ iහ: මයාÜ a B එලාය/ ඩ ලා ෙටා7ෙය'ෙට (Elias de la Torriente) මරා දැDæ 

අතර බH/තාට එෙරaව සට' වැL නාග7ක ග70ලා කwඩායමක එ< පsධා*ෙය< i ඇ0ෙඩ, ෙවරා (Adlo 
Vera) |ෙවOෙතා Qෙක, a B ඝාතනය ෙක7ණ. දැ' මයාÜ a වාසය කරන aTබ2 මෙතා/ට තම'ෙã ආර<ෂාව 
සඳහා අIගp ආර<ෂකය' ෙයාදා ග'නට 9Fධ § ඇත. හාවානාෙ5 Iලා ම7/ටා (Villa Marista) a gaටන 

ක©' මා7/ට පැIFද'ට අ4H i ෙගාඩනැ√0ලක පවHන රbඳ†? මධÇ/ථානයක B පsîන SQ? සහ රඳවා 

තැÌ? 9Fධ ෙවන අතර ඒවා 'ප/වැ* ෙදපාOතෙ?'&ව’ බාරව 9�4. ඉතාමp Eදකලා i තpවය' යටෙp 

Iමr?කාQ ඇ/ වf' ඈතක රඳවා ඇH ෙ? 9රකරැව' මාන9ක සහ ශාQ7ක වධaංසා වලට *ර'තරෙය' 
ල< ෙවH. 

 රහ/ ෙපාö9ෙA තවp අංගය< වuෙA සාමානÇ ™Fhමය ෙදපාOතෙ?'&ව4 (Dirección General de la 
Inteligencia). එය ෙබාෙහ, ෙස4' සාමානÇ රාජÇ ™Fhමය ෙතාර&රැ එක& කරන ෙ/වයS. එය චර|රැෂ ෙ/වය, 
පsHචර|රැෂ ෙ/වය, IෙFශ ආwx ඇ&ලට සහ STබාu Iවා9ය'ෙã සංIධාන ඇ&ලට 7ංගා ගැÑෙ? 

වැkෙය'ම *යැෙළH. 

 1960 ගණ'වල මOදනය' &ළ B ෙFශපාලන ෙ¢& *සා Ü*r' 30,000 < 9රගත කරන අතර 7,000 9ට 
10,000 < ද<වා ජනතාව< මරා දමන ලL. එයාකාරෙය' කැ/ෙතn, ආwxව වහාම DEණ q'ෙ' 9රකරැව' 

Iශාල සංඛÇාව< ගැන mම< කර'ෙ' ද යන ගැටèවට4. Iෙîෂෙය'ම අසාOථක ‘ඌරැ ෙබා<ෙ<’ 

ආකºමණෙය' සහ එ/කැ?ෙ¬„ කැරb0ලට සහභා¤ i අය. 

 1964 9ට 1967 ද<වා පැවෙතන ලද *®පාදන සහාය සඳහා i හDදා ඒකකය (The Military  Unit  of 
Production  Assistance  -MUPA) Df'ම 9රකරැව' ශÃම බලකාය< ෙල9' ෙයාදා ග'නට තැp කෙzය. 1965 

ෙනාවැ?බO මාසෙA පට', MUPA I9'  ආගÜක 9රකරැව' (හාවානා a Cෙෂාvවරයා i ෙමා'Õ’'ෙය, ෙජ4Ü 

ඔOෙටගා (Jaime Ortega) වැ* සැ ලSය T& කෙත,fකය'; ෙපsාෙත/තn'තවාB'; සහ ෙජෙහ,වාෙã 
සා<Œකරැව'), g?gය', සම79ය' ඇ&èව, “සමාජයට අන&රැදායක Iය හැS” යැ4 සැලෙකන ඕනෑම 

ෙකෙන< 9රගත කර තැÌම සඳහා i රbඳ†? කඳ†රැ සංIධානය කළහ. ඔ†'ෙã නවාතැ' ඉL කර'නට, 
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Iෙîෂෙය'ම කැමා°ෙ5 පsෙFශෙA ga� කඳ†රැ වල B, 9රකරැව'ට බලාpමක කරන ලL. “සමාජමය අපගා± 
ජනතාව” හDදාමය Iනයට භාජනය කරන ලL, එය ඉතා ඉ<මó' q<Óත ෙල9' සැලƒමට, ම'ද ෙප,ෂණයට, 

සහ Eදකලා SQම යන IනාශකාQ තpවය'ට පp Iය. ඒ අපාෙය' ගැලෙව'නට ෙබාෙහ, රbඳ†?කරැව' 

තම'ව අංගෙÔදනය කරගpහ; අෙන< අය එ©යට ආෙ5 ඔ†'ෙã අpදැƒ? වf' මාන9කව Iනාශයට පpi 
පrව4. MUPA ට බාර i එක කOතවÇ< iෙA සම79ය'ව “පsHඅධÇාපනය” SQම4. කඳ†රැ ga£ව'නට ෙපර 

පවා ෙබාෙහ, සම79ය', Iෙîෂෙය'ම සං/කෘHක Iෂයය' &ළ ෙ/වය කරන ලද අයවè'ට, රbSයා අaÜ § 

HCණ. හවානා IîවIදÇාලය සම79 Iෙර,‘ Fධකරණ වලට භාජනය Iය. ඔ†' ෙ/වය කරන ලද /ථාන වල 

B පs9FhෙAම සම79ය'ව “I*îචය” SQම සාමානÇ g©ෙවත< iෙAය. ඔ†'ෙã “අපරාධය” g©ගැÑමට 
ඔ†නට බලාpමක කරන ලද අතර එය අpහ7න බවට පsHඥා Bමට නැpන? ෙ/වෙය' පහ SQම ෙහ, 9රගත 

SQමට DEණ Lය T& iහ. ga£§ෙම' වසර ෙදකකට පrව, |è0 ෙල9' පැHර êය ජාතÇ'තර Iෙර,ධතා 

වල පsHඵලය< හැ�යට MUPA  කඳ†රැ වසා දම'නට 9Fධ  Iය. එෙ/ †වp සම79ය' සඳහා Lê' Lගටම 
IIධාකාර i කOකශ g©ෙවp ෙයාදා ගැ*ණ. නැෙගනaර හවානා a uෙ5වා කාOෙසරා0 (Nueva Carceral) a 

9FhෙA B ෙම' ෙබාෙහ, Iට ඔ†'ව 9රෙගදර ෙව' කරන ලද ෙකාටසක රඳවා තැCණ. 

  MUPA Irරැවා හ7න ලද පrව, ෙරõමය I9' 9රකරැව'ව බලාpකාරෙය' හDදාවට බඳවන ලL. 
1967 B පsථමෙය' සංIධානය කරන ලද (1868 /පාÒඤයට එෙරa කැරb0ල 9aකර öමට) 9යවසක ෙයෟවන 

ෙකාලම (Centenary Youth Column) 1973 B ෙයෟවන ජනතාවෙã වැඩ හDදාව (El Ejército Juvenil de Trabajo) 
බවට පpIය. ෙමම පැරÜfට7 සංIධානෙA තරැණ g7ස ෙබාෙහ, Iට q<Óත තpවය' යටෙp සහ දරාගත 

ෙනාහැS පැය ගණනාව< &ළ කෘŒකාOÜක සහ ඉL SQ? වැඩ කළහ. 1997 ෙඩාලO වf' සත 30 < හා සමාන 
i ෙvෙස, 7 S' T& i සම∆ච0 ෙ5තනය< ඔ†නට ෙගiහ. 

 කැÜෙල,-9ෙය'cෙ5ෙගා/ සැලrම නÜ' හැç'ෙවන බලාpකාර ශÃම වැඩ සටහන< 1964 B ප4'/ 

Lව4න (Isle of Pines) &ළ ga£වන ලL. 9රබාරෙA 9� ජනගහනය හත©හ< බැê' i කwඩාය? වලට ෙබදා 
ෙකාkÈයා/ (cuadrillas) යන නÜ' හැç'ෙවන හDදා කාwඩ වලට සංIධානය කරu ලැÌය. සෑම කwඩායමකට 

අණ ෙදන ලFෙF සාජ'2වරෙය< නැpන? ìHන'වරෙය< I9*. ඔ†'ව කෘŒකාOÜක සහ පත0 වැඩ වලට 

යවන ලදහ. වැඩ කරන තpවය' ඉතාමp කOකශ iහ. 9රකරැව' ෙබාෙහ, Iට *Oව/තnව වැඩ කළහ, යට 

ඇ≠? වලට වඩා වැk යම< ඔ†නට ෙනාH™ó. “කරදරකාර” අයට ෙදන දøව? වලට අ4H iෙA දp වf' 
තණෙකාළ කැjම ෙහ, නැpන? වැ9S© අග0 වල එක Lගට පැය ගණනාව< වාk § 9∏ම4. 

 9රබ'ධනාගාර ෙරõමය &ළ පැවH පsචwඩpවය ෙFශපාලන 9රකරැව'ට සහ අපරාධකරැව'ට යන 

ෙදෙකා2ඨාශය ෙවතම එකෙ/ බලපාන ලL. IමOශන තා<ෂණ ෙදපාOතෙ?'&ව (Departamento Técnico  de 
Investigaciones) I9' කරන පsîන SQ? සම√' පs චwඩpවය ඇරÛණ. Eදකලාව 9රගත කර තැÌම DTI 
I9' භාIතා කරන ලද අතර රbඳ†?කරැව'ෙã අ/ථාන —e' මත ඔ†'ට දøව? Bෙ? *යැèනහ: 

mරැÜóය' ගැන Cය< දැ<i එ< කා'තාව<ව කැරෙපාpත' gරැæ 9රm�යක අ°0 ලා තබන ලL. DTI 
I9' ශාQ7ක පsචwඩpවය ද ෙයාදා ග'නා ලL. ඊය? බරැ |රවන ලද සපp& පැළඳ ගp 9රකරැව'ට 
පkෙපළ< නැÙමට බලාpමක i අතර අන&රැව ඔ†'ට පkෙපෙළ' පහළට I9කරන ලදහ. මෙන,IදÇාpමක 

වධaංසා ෙයාදා ගැuණ අතර ඒවා ෙබාෙහ, Iට ෛවදÇ  කwඩාය? I9' *Q<ෂණය කළහ. 9රකරැව' 

අවLෙය' තැÌම සඳහා ෙස,kය? ෙප'ටෙතා0 සහ ෙවනmp ඖෂධ වOග Dරකරැව' I9' භාIතා කළහ. 
මෙස,රා (Mazzora) ෙර,හෙ0 S9q ආකාරයක ෛවදÇ *Q<ෂණය< ෙනාමැHව IදÏp ක?පන පsHකාර දøව? 

ෙල9' ෙයාදා ගැÑම සාමානÇ Eරැ |රැFද< iෙAය. Dරකරැව' I9' කඩා පැන හප'නට Eරැ කරන ලද 

rනඛය' භාIතා SQමp ෙබාරැවට ෙවk තබා මරා දමන g©ෙවp a ෙයBමp 9q කළහ; Iනය සඳහා රඳවන 

9රm� &ළ ව&ර ෙහ, Iqf බලය ෙනා§ය; සමහර රbඳ†?කරැව'ව ස?⁄Oණ ෙල9' Eදකලාව තබන ලL. 

 STබාව &ළ B වගƒම ය'න සා aක ෙල9' පැවෙත'න< යැ4 ෙපාqෙ5 සැලෙකන ලද *සා දøව? ද 

*ර'තෙය' සා aක ෙල9' Iç'නට 9Fධ iහ. IරැFධවාB' ෙවත jඩනය එ0ල SQම සඳහා ෙරõමය I9' 

*ර'තරෙය' ඔ†'ෙã ඥාe' ලවා සමාජමය වැය< ෙග§මට බලාpමක කෙzය; රbඳ†?කරැව'ෙã දරැව'ට 
උස/ අධÇාපනය තහන? iහ, සහ රbඳ†?කරැව'ෙã භාOයාව' ෙහ, සැÜය' ෙබාෙහ, Iට ඔ†'ෙã රbSයා 

වf' ෙනරපන ලL.  
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 9ර දøව? ෙබාෙහ, Iට 9රබ'ධානාගාර අhකාQ' I9' BOඝ කරන ලL. කැරfකාර ඕනෑම අෙයmට 
තවp 9ර දøව? කාලය< එක& කරන ලL. සාමානÇ අපරාධකරැව' අçන *ල ඇ≠? අැ’ම පsH<ෙ®ප කරන, 

“|නරැpථාපන සැලr?,” වලට එක& §ම පsH<ෙ®ප කරන, නැpන? උපවාසය'ට සහභා¤ ෙවන යනාB 

වශෙය' එයාකාර දøව? පැනIණ. එවැ* Sºයා රජයට එ0ල කරන පsහාරය< හැ�යට උසාIය සලකන ලද 
අතර ශÃම කඳ†රක වසර< ෙහ, ෙදක< 9රගත SQම දøවමට එක& SQම 9Fධ Iය. තම D0 9ර දøවමට 

අමතරව තවp &ෙන' එක< ෙහ, තවp බාගයක කාලය< සාමානÇෙය' 9රකරැව' I9' ෙගiහ. Df' වසර 

දහයක 9ර දøවම< *යම i ෙබා4ෙට0 අ'Hෙ? B වසර හත©/ ෙදකක 9ර දøවම< ෙග§ය. 

 “සාමානÇ” 9රෙගව0 සහ රහ/ ෙපාö9ෙA G-2 a අh ආර<Œත 9රෙගව0 අතර ෙවනස< ඇH බව Sව 
T&4. gනාO ෙඩ0 7ෙය, (Pinar del Río) අhෙ5¤ මාOගෙය' සැත|? 3.5 < එහා gaටන ලද ‘Sෙල, 5.5” යන 

9රෙගදර අh ආර<Œත 9රෙගදරS. “එ0 ෙ'ෙට,” (El Nato) යැ4 හැ ç'ෙවන කgතා' ෙජ,O÷ ෙගා'සාෙල/ 

(Jorge González) ෙã අhකා7ය යටෙp ය? කාලය< &ළ සාමානÇ අපරාධකරැව' සහ ෙFශපාලන 9රකරැව' 
*තර පාෙ¢ එකට තබන ලදහ. ෙද'ෙනm ෙවuෙව' හැô 9රm� &ළ ෙබාෙහ, Iට 9රකරැව' හත< ෙහ, 

අට< රඳවා තැCණ, එ4' ෙබාෙහාම ෙදෙනmට ඒ *සා Cම *දාග'නට 9Fධ iහ. Iනය සඳහා ෙයාදා ගp 

9රm� ‘ෙට,/ටO/’ (tostadoras) යැ4 න? කර H™ෙw ෙ¢ම'තෙA සහ ê?හානය යන ෙදෙ< B ම ඒවා දරැæ 

ඌ®ණpවයS' T& i *ස4. කා'තාව' සඳහා ෙවනම අංශය< Iය. gනාO ෙඩ0 7ෙය, අh ආර<Œත 
9රෙගදර &ළ ෙපාළව යට gaටන 9රm� සහ පsîන කරන කාමර iහ. පrêය අවසාන අ†රැq Saපය &ළ B 

මෙන,IදÇාpමක වධaංසාව ෙවuවට ෙබාෙහ, qරට ශාQ7ක වධaංසාව ෙයාදා ගැ*ණ; U.S.S.R. වf' අuකරණය 

කරන ලද *'ද අaÜ SQම සාමානÇ කºමෙ5දය< iෙAය. *දා ගැÑෙ? රටාව කඩා දැ±ෙම' කාලය ගැන මHය 

අaÜ § ය4. ප†ෙ0 අය තOජනය යටෙp 9�න බවp තව qරටp ඔ†'ව බල'නට ඒමට අවසර නැH බවp 
9රකරැව'ට Sයu ලබ4. කැමා°ෙ5 a gaටන ‘Sෙල, 7’ 9රෙගදර Iෙîෂෙය'ම පsචwඩ iෙAය. 1974 B 

කැරb0ල< හටෙගන එa B 9රකරැව' හත©හ< Üය êයහ. 

 1980 B ෙගාඩනඟන ලද සැ'Hයාෙග, ද STබා a gaටන G-2 ෙ<'´ය &ළ (ඉහළම සහ පහළම යන 
ෙදකම සaත) අ'ත උ®ණpවය' ඇH 9රm� පවe. සෑම Ü*p& I/ස< ෙහ, Hහක B ම 9රකරැව'ව අවL 

කරවu ලබ4. ෙමයාකාර g©ෙවත< මාස ගණනාව< |රා කරෙගන යu ලැෙ¬. *Oව/තnව සහ gට/තර 

ෙල,කෙය' ස?⁄Oණෙය'ම අ4' කර තැÌම *සා, දරැæ මෙන,IදÇාpමක වධaංසාවට ල< § එ4' ඉවතට 
එන ෙබාෙහ, 9රකරැව' පsHසං/කරණය කළ ෙනාහැS මනසS' T& ෙවH. 

 ෙස,7 මQ' සහ කෙOරා/ මරැDවට පDæවන ලද /ථානය හැ�යට හැç'ෙවන ලද ලා කබනÇා (La 
Cabaña), වසර ගණනාව< යන &රැ STබාෙ5 වඩාpම අපƒOHමp 9රෙගදර iෙAය.  1982 තර? පr කාලයක 

B †වද එa B 9රකරැව' 100 කට ෙවk තබා මරා දමන ලL. ± a0 (ratoneras) යැ4 හැç'ෙවන ඉතා mඩා 9ර 

m� වල 9රකරැව' රඳවා තැÌම ගැන ලා කබනÇා Iෙîෂඥතාවය ද<ව4. එය අවසානෙA වසා දැDෙw 1985 B 
ය. එෙ/ නDq තවp අHශය පsචwඩpවයට rපs9Fධ ෙබා*යාෙට, (Boniato) යන අh ආර<Œත 9රෙගදර 

ඇ&èව අෙනmp තැ'වල මරැDවට පDæ§? Lê' Lගටම කරෙගන යන ලL. අෙනmp 9රකරැව' ෙවH' 

fංêක ôෂණය ෙනාව'නට ෙබා*යාෙට, 9රෙගදර රඳවන ලද ෙFශපාලන 9රකරැව' තම'ෙã 9රැරැ අ‚◊ 
තවරා ග'නා ලද බව Sයැෙ5. ඔ†'ෙã අපරාධය mමන වOගයක iවා දැ4 ෙනාසලකÜ' මරණයට *යම i 

9යè 9රකරැව' ෙබා*යාෙට, a රඳවා තැෙ¬. එය rපs9Fධ වuෙA එa ඇH ටgයාඩා/ (tapiadas) නමැH êπ0 

වැඩ වf' T& 9රm� වලට4. Lන 7,340 < එa රඳවා 9�න ලද ෙ0ඛකය' Saප ෙදෙන<—ෙජ,O÷ ව0/ 

(Jorge Valls) කIයා, සහ අOෙන/ෙට, Lයා/ ෙරාk7ˆෙ5/ (Ernesto Diaz Rodriguez), අණෙදන *ලධා7ෙය< i 

එෙලා4 ê�යෙO/ ෙමෙනාෙය, (Eloy Guittierrez  Menoyo) ඇ&è—එa i දරැæ තpවය' I/තර කරන ලL. 
ආහාර අපIතn iහ, ට4ෆ/ උණ සහ ± උණ (ෙලvට/ප4ෙර,9යාව) සාමානÇය< iෙAය. ඒවාෙA ඵලIපාක 

හැ�යට 9ය ගණනක 9රකරැව' mසê'න සහ ෛවදÇ පහrක? ෙනාමැHයාව *සා Üය êයහ. එa ඇH 

ෙබෙහI' නරක තpවය' ෙවත අවධානය ෙයාD කරවා ගැÑම góස එa 9� ෙFශපාලන සහ සාමානÇ 
9රකරැව' එකD&ව 1995 අෙග,/& මාසෙA B උපවාසය< පට' ගpහ. උපවාසය මාසය< පමණ ද<වා 

පැව&ණ ද තpවෙA S9ම LTæව< ලබාග'නට ඔ†' අසමp iහ. 

 සමහර 9රෙගව0 &ළ යකඩ ˜x තවමp භාIතා ෙවH. 1960 ගණ' අග B ෙට¯/ මා9ෙය,/ ෙඩ0 
ඔ7ෙය'ෙට (Tres Macios  del  Oriente) 9රෙගදර I9' සාමානÇ අපරාධකරැව' සඳහා i ˜x ෙFශපාලන 

අපරාධකරැව' සඳහා ද ෙයාදා ගpහ. ˜xව< ±ටO 1 ක පළලS', ±ටO 1.8 ක උසS', සහ ±ටO 10 < Lග 
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Iය. Iෙîෂෙය'ම ව&ර ෙහ, සÑපාර<ෂක පහrක? ෙනාමැHව, එෙ/ ආවරණය i තැනක 9∏ම දැk ෙ/ 
අපහr ෙව4; ඒp ෙදවOගෙAම 9රකරැව'ව එa එක Lගට සH ගණනාව< නැpන? සමහර Iට මාස 

ගණනාව< පවා රඳවන ලL. 

 1960 ගණ' වල B මOදන ආකාරය< හැ�යට ‘කැඳ§?’ (requisas) *Oමාණය §ම ද 9Fධ iෙAය. මහා 

රාHnය මැද B රbඳ†?කරැව'ව අවL කරවා පsචwඩ ෙල9' ඔ†'ෙã 9රm�ෙය' ඉවp කරu ලැෙ¬. අන&රැව 
ඔ†'ට °�බැට ෙදu ලබ4, ෙබාෙහ, Iට ඔ†' *Oව/තnව 9�ය B ය, ඉ'පrව ආපE 9රm�යට ය'නට ඉඩ 

ෙද'නට ෙපර g7<rම අවස' ෙවන ෙත< බලා 9�'නට බලාpමක ෙව4. මාසයකට Saප වතාව< ‘කැඳ§?’ 

9q Iය හැS4. 

 ඥාe'ෙã පැÜËම 9රකරැව'ව *'දාවට ල< කර'නට ෙයාදා ග'නා තවp අව/ථාව< ෙව4. ලා 
කබනÇා 9රෙගදර B 9රකරැව'ට තම'ව බල'නට පැÜó ප†ෙ0 අය ඉL7ෙA *Oව/තnව ෙපÑ 9�'නට 9Fධ 

iහ. එෙ/ම 9රගත කරන ලද සැÜය'ට ඔ†'ව බල'නට පැÜó භාOයාව'ෙã 9රැරැවල රහසÇ තැ' Iපර? 

කර බැöම බලා 9�'නට බලාpමක කරන ලදහ. 

 Dරකරැව'ෙã පරjඩක Sºයාව'ට Iෙîෂෙය'ම ෙගාqරැෙවන අවදානÜ' T& iෙA STබාu 9රෙගව0 

&ළ රඳවා 9� කා'තාව'ය. 1959 9ට කා'තාව' 1,100 කට වැk සංඛÇාව< ෙFශපාලන 9රකරැව' හැ�යට 

e'q iහ. 1963 B °වානාෙ÷ (Guanajay) 9රෙගදර &ළ ඔ†'ව රඳවා තැCණ. පහර B? සහ තවp *'දා ගැන 
සා<Œ ෙදන ඇ9' q£ සා<Œකරැව' ගණනාවS. උදාහරණය< හැ�යට නා ග'නට ෙපර රbඳ†?කා7ය'ට 

Dරකරැව'ට Dèම*' දැSය හැSවන ෙල9' ඇ≠? ගැල§මට 9Fධ iහ. අන&රැව Dරකරැව' ඔ†නට පහර 

ෙදන ලL. රෙ2 Iශාලතම 9රෙගදර වuෙA හවානා a ඇH “නව අරැෙණ,දය (Nuevo Amanecer) න? 9රෙගදර4. 

1960 ගණ' වල B UNESCO a STබාu *ෙය,õතව7ය i, සහ කැ/ෙතn,ෙã BOඝ කාöන Ü&7ය< i ද, ෛවදÇ 
මාOතා ෙෆ“4ෙඩ (Martha Frayde) ඒ 9රෙගදර ඇH අHශෙය' කOකශ තpවය' ෙමෙ/ I/තර කර4: 

මෙã 9ර m�ය ±ටO හයක LගS' සහ ±ටO පහක පළලS' T& Iය. එa අg I9ෙදකක g7ස< 

එක< මත එක< දැ  ත2£ ෙදක &නS' T& ඇඳ' මත *දාගpෙතD. සමහර අව/ථාවල B 
හත©/ෙදක< තර? සංඛÇාවක අg එa 9�ෙයD. සÑපාර<ෂක පහrක? අHශ4'ම නරක iහ. අg 

ෙස,දා ගත T& ෙ¬ස? දැk ෙ/ S©� iහ, ඒ *සා ෙස,දා ගැÑමට S9ෙ/pම ෙනාහැS තර? iහ…අgට 

*තරම ව&ර aඟය< පැවHණ. වැ9S© Fධ SQම S9ෙ/pම කළ ෙනාහැS තpවයකට පpIය, ඒවා 
gQ ඉHQ ගලා êයහ. අ‚◊ ත2£ව< හැB අෙv 9රm� ආකºමණය කෙzය. යටp කරගත ෙනාහැS 

රb0ල< ෙම' එය ෙකා7ෙඩ, ද<වා පැÜණ පkෙපළ Lෙã වpතට ගලා êෙAය…ෙFශපාන 9රකරැව'…

ෙකාතර? අපsසාදය< දැ<iවාද යp 9රෙගදර අhකාQ' I9' ව&ර ට¯< රථය< ෙගෙනන ලL…අg ඒ 

jඩනය සaත ව&ර බට වf' අ‚◊ තරම< qරට gසදා හ7'නට සමp §D, ඒp පsමාණවp තරමකට 
ව&ර ෙනා§ය, ෙ? අධම ත2£ව සම√' තවp Lන Saපය< ‰වpෙව'නට අපට 9Fධ Iය.  11

 STබාෙ5 එක Iශාලතම රbඳ†? කඳ†ර< i කැමා°ෙ5 පsෙFශෙA gaටන ලද එ0 ම': (El Manbu) a 

1980 ගණ' වල B 3,000 කට වැk g7ස< 9�යහ. ආහාර සහ ‰වන තpවය' *'දÑය i 9ෙබාෙ' (Siboney) 
කඳ†ෙO B පලා êය 9රකරැව' ෙසායා ගැÑම සඳහා ජOම' ෙශපO¿ වOගෙA rනඛය' ෙයාදා ගැ*ණ. අ0ලා 

ගැෙනන අයව කඳ†ර ඇ&ලත gaටන ජනgsය Tධ අhකරණයS' I*îචය ෙවන අතර ඔ†'ව “දැk 

ෙරõමය<” පවHන බලාpකාර ශÃම කඳ†රැ ෙවත යැෙව4. ෙ? 9ර කඳ†රැ ඇ&ළත 9රකරැව'ෙã වැඩ 
ක†'සලය' (consejos de trabajo de les pressos) වf' ඔ†'ෙãම සගය'ව I*îචය කර දøව? කරu ලබ4. 

 1986 B I<ෙට,7යා ඩ ලා/ £නා/ (Victorias de las Tunas) a අවල වරදකරැව', ගóකාවෘpHෙA ෙයqන 
අය, සහ ෙFශපාලන අපරාධ යනාLයට වරදකරැව' i ෙබාෙහාමය< 9� ෙපාෙටා9 (Potosí) කඳ†ෙO කා'තාව' 

3,000 ක සංඛÇාව< 9රගත කර තැCණ. දරැව'ට සහ ෙයෟවනය'ට ද Iෙîෂ කඳ†රැ පැවHණ. සැ'Hයාෙග, ඩ 

ලා/ ෙ5ගා/ අසල ga� ‘ෙFq'න’ (Arco Iris) කඳ†ර *මකර H™ෙw ෙයෟවනය' 1,500 < රඳවා තැÌම 
góස4. ‘නව ‰Iතය’ (Nueva Vida) යන කඳ†ර *7ත Lග පsෙFශෙA gaටන ලL. වයස අ†රැq දහය ද<වා i 

දරැව' සඳහා i රbඳ†? කඳ†ර පාෙල,/ (Palos) කලාපෙA  ga£වන ලද කැ g�ෙයා ෙල, (Capitiolo) Iය. 
ෙයෟවනය' I9' උ< දø කපන ලL, නැpන? පrව ආwxවට Imණ'නට හැS සරල දෑ අH' හදන ලL. 

 Martha Frayde, Ecoute Fidel (Paris: Denoël, 1987).11

618



 9රකරැව'ට S9q අ4Hය< ෙනාමැH †වp ඔ†'ව |නරැpථාපන වැඩ සටහනකට භාජනය කරන ලL. 
එය සමාජවාB සමාජයකට ය© අuගත කර'නට ඔ†' ‚දාන? කරන අරDó' T& Iය. ෙ? වැඩ සටහෙ' 

අLයර &න< iහ: පළDවැ'න හැç'iෙA “උප7ම ආර<ෂාෙ5 Tගය” Sයා4, එය 9රෙගදර ඇ&ලත B 9Fධ ෙ5; 

ෙදවැ'න හැç'iෙA “මධÇ/ථ ආර<ෂාව,” Sයා4, එය 9Fධ වuෙA ෙගාIපළක (granja) B ය; ෙතවැ'න, “අවම 

ආර<ෂාව,” යu “Iවෘත ෙරõමය” හැ�යට සැලSණ. 

 වැඩ සටහනට ඇ&ලp කරන ලද රbඳ†?කරැව' I9' සාමානÇ අපරාධකරැව' අçන *0 (azul) *ල 

ඇ≠ම පළç'ෙ' වOග ෙදකක 9රකරැව' අතර ෙවන/කම ෙබාඳ SQම සඳහා ග'නා වෑයෙ? ෙකාටස< 
හැ�යට4. �ක කාලය< යන&රැ වැඩ සටහන අuගමනය කර'නට පsH<ෙ®ප කරන ඕනෑම ෙකෙන< 

බe/තාෙã හDදාෙ5 කහ (amarillo) *ල ඇ≠ම පැළçය T&4—එය කf' බe/තා ට එෙරaව සට' වැqණ 

ග70ලා කwඩායමකට අ4H i 9රකරැව'ට ෙදන ලද කOකශ දøවමS. ඒ *ල ඇ≠? ෙදS' එක< ෙහ, 

පැළ’ම පsH<ෙ®ප කරන ලද 9රකරැව'ට වසර ගණනාව< යන&රැ ඔ†'ෙã යට ඇ≠? පමණ< අç'නට 
බලාpමක i අතර ඔ†' බල'නට එන S9q අDpෙත<ව Dණ ගැÕම තහන? කරන ලL. aTබ2 මාෙතා/ 

එවැ* 9රකරැෙවS. ඔE පrකාලෙA B ෙමෙ/ වාOතා කෙzය: “මම මාස ගණනාව< *ල ඇ≠ම< නැHව සහ 

S9q බල'නට එන S9ෙව< නැHව ‰වp iෙයÜ. අhකාQ'ෙã a&මතයට අuව කටT& SQම පsH<ෙ®ප 
කළ පමó' මාව gට/තර ෙල,කෙය' ෙව'කර දමා H™ó…අෙනmp *Oව/තn 9රකරැව' අතර, පමණට වැk 

අhක සංඛÇාව< රඳවන ලද තpවය' යටෙp †වp, මම *Oව/තnව 9∏මට වැkෙය' කැමH iෙයÜ.” 

 වැඩ සටහෙ' එක අLයරS' ඊ ළඟ එකට මාරැ SQම රඳා පැවHෙA “පsHඅධÇාපන *ලධා7යාෙã” 

eරණය මත4. සම/තය< ෙල9' සලකFB, *ලධා7යාෙã අරDණ iෙA ශාQ7ක සහ මාන9ක ෙහ?බp§ම 
හරහා 9රකරැවාෙã g©ගැÑම ආෙර,පණය SQම4. ෙරõමෙA aට| *ලධා7ෙය< i කාෙලා/ ෆ“ැ'S (Carlos 
Franqui) පFධHෙA හරය ෙමෙ/ I/තර කෙzය: “ෙරõමෙA IරැFධකාරයා ෙර,êෙයS, Dරකරැවා ෛවදÇවරෙයS. 

පsHකාරය ඵලදායක § ඇතැ4 Dරකරැවා I9' eරණය කළ පrව 9රකරැව' *දහ/ ෙකෙරu ඇත. ෙර,êයා 
rව කරන ෙත< කාලය ය'ෙ' S9q වැදගpකම< නැත.” 

 BOඝතම දøව? ෙගවන ලFෙF 9රෙගව0 වල B ය. 1974 B ලා කබානÇා a Iෙîෂ අංශය< (2 වැ* 

කලාපය) 9I0 අපරාධකරැව'ට සහ තෙවක< (1 වැ* කලාපය) Tද හDදා 9රකරැව'ටp ෙව' කර H™ó. 
ෙදවැ* කලාපෙA 1,000 කට වැk g7Ü සංඛÇාව< රඳවා H™ෙ' ±ටO Hහ< Lග සහ ±ටO හය< පළල උමං 

&ළය. අෙනmp 9රෙගව0 G-2 නමැH රහ/ ෙපාö9ය I9' ෙමෙහයවන ලL. 

 වසර &න< සහ හත< අතර සාෙv<ෂ ෙල9' fa0 9ර දøව? *යම i ජනතාව ෙගාIපලව0 (granjas) 
ෙවත යවu ලැÌය. එය ෙස,Iය2 *වැරL SQෙ? ශÃම කඳ†රැ හා සමාන කැ/ෙතn, TගෙA *OමාණයS. ෙ? 

“ෙගාIපලව0” *මැ§ H™ෙw බැරb<ක වෙ2 බçන ලද ක£ ක?C වැටව0 වf' සහ *Q<ෂණ mèæ 
ගණනාවS*. ඒවා ෙමෙහයවන ලFෙF අභÇ'තර කටT& අමාතÇාංශෙA Dරකරැව' I9*, ඔ†නට පලා ය'නට 

තැp කරනවා යැ4 ඔ†' Iîවාස කරන ඕනෑම අෙයmට ෙවk තබ'නට අවසර HCණ.  සාමානÇෙය' සෑම 12

කඳ†රකම 9රකරැව' 500 p 700 p අතර සංඛÇාව< 9�යහ. ඔ†නට දවසකට පැය ෙදාළහ< සහ පහෙළාව< 
අතර ශÃමය ෙවෙහ9ය T& iහ. ඔ†' ලවා ඉ<මó' වැඩ ගැÑම සඳහා Dරකරැව'ට තම'ෙã &ව<m වf' 

පහර Bම යනාB ඕනෑම කºමෙ5දය< ෙයාදා ගැÑමට අවසර HCණ. 

 Tද හDදාෙ5 පාලනය යටෙp පවHන සාමානÇෙය' 9රකරැව' ‰වpෙවන ලද ඉL SQ? වැඩ Cම “Iවෘත 
ෙරõමය” නÜ' හැç'†ó. ඒ සෑම තැනකම 9�න ලද 9රකරැව' සංඛÇාව වÇාපෘHෙA තරම අuව පදන? 

ෙවÜ' 50 ක 9ට 200 < ද<වා අතර iහ. ෙගාIපලව0 a I‚ රbඳ†?කරැව' ඒ Iවෘත ෙරõමය වැඩ C? වල 

B එක& කරu góස කf' *මකරන ෙකාට/ හැBෙ? *යැèනහ. ඒවාෙA B රbඳ†?කරැව'ට සෑම මාසය< අග 

B ම දව/ &නක *වාx කාලය< ලැෙ¬. පැහැLfවම ෙ? වැඩ C? වල B ෙබදන ආහාර පාන කඳ†රැ &ළ B 
තර? නරක ෙනා†ó. සෑම වැඩ Cම<ම /වා‘න ඒකකය< ෙල9' පවpවාෙගන යu ලැCණ; එක අව/ථාවක 

පමණට වැk g7ස< එකතැනක ෙනා9∏ම *සා එ<සp පsHෙර,ධය< ඇH§ම වළ<වÜ' ඒ කºෙම,පායය &©' 

 ෙමෙලනා 2 ෙගාIපෙල' පලා ය'නට තැp කරFB “ජැ°ෙ5 ගπා'ෙඩ” නÜ' හැç'ෙවන ලද Dරකරැෙව< ඇ0ෙfi“ෙඩ, කැ7ෙයා' 12

(Alfredo Carrion) ෙවත ස±පව ඔEට ෙවk තබන ලL.
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රbඳ†? කරැව' ප7පාලනය වැkෙය' පහr කරන ලL. සමහර Iවෘත ෙරõම වැඩ C? නාග7ක ප7සරය'a 
gaටන ලL; 1980 ගණ' අග B හවානා a එවැ* හය< SºයාකාQව පැවHණ. 

 ෙමයාකාර පFධHය< I9' පැහැLf ආOëක වා9ය< අpකර ෙදන ලL.  උදාහරණය< වශෙය', Õ* 13

වගාෙ5 (zafra) අ/වැ'න ලබාගැ Ñම සඳහා 9යè රbඳ†?කරැව' ෙයාදවන ලFෙFය. ඔ7ෙය 'ෙට (Oriente) 
පsා'තෙA 9රෙගව0 a පsධා*යා i පැgෙට, /ටෘ̄∆ (Papito Struch) 1974 B ෙමෙ/ පsකා ශ කෙzය: 
“රbඳ†?කරැව' Lව4ෙ' පsධාන ශÃම බලකාය ෙව4.” 1974 B ඔ†' කරන ලද වැඩ ෙඩාලO Üfයන 348 ක 

ව�නාකමS' T& Iය. රජෙA ෙදපාOතෙ?'& ෙබාෙහාමය< 9රකරැව' භාIතා කළහ. සමාජමය සහ 

කෘŒකාOÜක කටT& සංවOධන අමාතÇාංශෙA ශÃම බලකාෙය' 9යයට 60 < *මැ§ Hෙබ'ෙ' රbඳ†?කරැව' 

ෙවH*. gකාxරා (Picadura) Ü�යාවෙp ෙගාIපලව0 q9? ගණනක 9රකරැව' ෙ/වය කරH. වැඩ &©' 
පsHඅධÇාපනය ලබාෙදන වැඩ සටහෙ' පsධාන පsදOශන /ථානය එතැන4. ෙ? /ථාන බල'නට සංචාරය සඳහා 

පැÜó රාජÇ නායකය' ෙබාෙහාමය අතර fෙයාÑ¿ ෙබ„®ෙන5, Eවා7 ෙබාÜ”' (Houari Boumediene), සහ 

ෆ“ැ'rවා Üතරා'¿ ද ෙවH. 

 සාමානÇෙය' 9I0 ඉංõෙ'රැව' අතෙලා/ස< පමණකට වැk ෙනාi සංඛÇාවS' සම'Iත ෙවන, 9I0 

සමාජෙA අවම දායකpවයS' T&ව 9යè g�සරබද F§Hය පාසැ0 *මැ§ ඇpෙp ෙFශපාලන 9රකරැව' 

අH*. ඔ7ෙය'ෙට සහ කැමා°ෙ5 a B රbඳ†?කරැව' I9' බEතා<ෂණ IදÇාල I/සකට වැkෙය' 
ෙගාඩනඟා ඇත. එෙ/ම Lව4න |රා Õ* කඩ මහp ගණනාව< ඔ†' I9' ඉL කර ඇත. ෙබාªÜයා (Bohemia) 
නමැH STබාෙ5 පා7ෙභ,êක සඟරාවට අuව දwඩන ÑH පFධHෙA ශÃමය ෙයාදවා ඉLකරන ලද අෙනmp 
වÇාපෘH අතරට හවානා පsා'තෙA S7 ප2� සහ ප ස?පp මධÇ/ථාන; gනාO ෙඩ0 7ෙය, a වxවැඩ ක?ම0 

සහ F§Hය පාසැ0; මට'සා/ (Matanzas) a ඌරැ ෙකා£, S7 ප2�, සහ වxවැඩ ක?ම0; ලා/ Iලා/ a F§Hය 

පාසැ0 ෙදක< සහ S7 ප2� දහය< අ4H ෙවH. සෑම වසර< පාසාම තවp Iශාල 9රබ'ධනාගාර ශÃම 
බලකාය< අවශÇ ෙවන ෙල9' වැඩ සැලr? තව තවp සංƒOණ ෙවH. 

 1960 සැvතැ?බO මාසෙA B කැ/ෙතn, I9' IvලවෙA ආර<ෂාව සඳහා i කÜ£ (CDRs) *Oමාණය 
කෙzය. ඒවා අස0වැ9ය' හැ�යට ‰වpවන හතරb/ ඉඩ? පsමාණය< (cuadra) අuව පදන? කරගp mඩා කÜ£ 

iහ. කÜ£ෙ5 නායකයාට “පsHIvල§ය” කටT& ගැන IපරÜ' 9∏ම බාර iෙAය. එ4' ඇHවන සමාජමය 
පාලනය ඉතාමp දැk Iය. කÜ£ෙ5 සාමාõකය' 9යè CDR රb/§? වලට සහභා¤ i අතර “හ&ර' රහෙ/ 

7ංගා ගැÑමට” උpසාහ කරන අය අ0ලා ග'නට *ර'තරෙය' Dර සංචාරය කළහ. Iපර? SQෙ? සහ ෙහළා 

දැƒ? පFධHය ෙකාතර? දැk iවාද Sයෙතාp ප†ෙ0 ස±ප සබඳතා S9ව< ෙනාමැH තර? තpවයකට 

පpIණ. 

 1961 මාO& මාසෙA B CDR කÜ£ වල අරDණ වැkෙය'ම පැහැLf Iය. ආර<ෂක හDදාවල පsධා*යා i 

ර±ෙර, ව0ෙ¿/ (Ramiro Valdés) ෙã පsධානpවෙය ' එක සH අ'තය< ඇ&ළත B දැවැ'ත වැටöම< 

සංIධානය කර Sºයාpමක කරන ලL. CDR  කÜ£ I9' හදන ලද ලැ4/& අuව 100,000 කට වැk ජනතාව< 
පsîන SQ? වලට ල< iහ. එෙ/ම හාර ප' දහසක ජනතාව< රට |රාම I9ර පැවෙතන රbඳ†? කඳ†රැ &ළට 

ෙගන යන ලදහ. 

 පæව' (gusanos) යැ4 ෙ0 බ0 කරන ලද IරැFධවාB'ෙã පsHෙර,ධය කඩා දමu góස සහ ඔ†'ව 

සමාජෙය' ෙකා' කරu góස සක/ කරන ලද පsජහනෙA Sºයාව' (actos de repudio) සංIධානය SQම CDR 
කÜ£වල වගƒම iෙAය. IරැFධවාLයාෙã ෙගදර ඉL7gට රb/වන ෙසනඟ I9' ෙගදර 9�න අය ෙවත ග0 

ගසÜ' පහර ෙදu ලබ4. එa CpHෙA කැ/ෙතn, ආදOශ පාඨ සහ ප7භව වද' fයu ලබ4. “සා aක Ivල§ය 
Sºයා” I'Lතය'ට ශාQ7කව අන&රැදායක ෙව'ෙ' න? පමණ< ෙපාö9ය I9' මැLහp ෙවH. ෙ? ÑHය 

අතට ගp ඝාතනකාQ g7ස< ෙම' බැ; බැ0මට ෙපෙන'න සැලr? කර H™ෙ' mඩා Lව4ෙ' රටවැ9ය' 

අතර එකට එක< කරන Fෙ5ෂය L7ගැ'§ම සඳහා4. පsජහනෙA Sºයාව' අස0වැ9ය' අතර සබඳතා Iනාශ 
කරන ලද සමාජවාB රාජÇෙA සOවබලධාQpවයට D<m ගැÕම góස සමාජෙA *OÜතය Iනාශ කර දම4. 

I'Lතයාට තම'ව ආර<ෂා කරග'නට S9q කºමය< නැH§ ය4. 1988 B එවැ* පsජහනෙA Sºයාව<   සඳහා 

 “මහජන rභ 9Fhය උෙදසා පsHIvල§ය 9රකරැව' කOතÇවය'ට ෙයාදා ගැÑම” ගැන කතා කරFB, ආwxෙ5 සHපතා |වpපත i 13

‘ෙබාෙහා±යා’ I9' ෙ? ශÃම බලකාෙA අගය 1973 අෙvs0 මාසෙA B g©ග'නා ලFෙFය.
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භාජනය ෙව'නට STබාu මාu˙ය අ4e' කÜ£ෙ5 සභාපH i 7කාෙඩ, ෙබාï0 (Ricardo Bofill) ට 9Fධ Iය. 
ID<H ෙFවධOමාචාOය ඔ/වා0ෙඩ, පායා/ සාkනා/ (Oswaldo Payas  Sardinas) 1991 B එම සැලS0ලටම 

භාජනය iෙAය. 1980 ගණ' අග ෙවFB ෙ? සමාජමය Fෙ5ෂය දැවැ'ත ෙල9' කඩා පHත §ෙම' STබාuව' 

කළSQමට පp§ම පට' ගැෙනන ලද *සා පහර ෙද'නට අය ෙවනp තැ' වf' ෙගෙන'නට අhකාQ'ට 
9Fධ iහ. 

 STබාu වÇව/ථාෙ5 16 වැ* වග'Hය අuව, ආwxව I9' “සමාජමය සහ ආOëක සංවOධනය සඳහා 

i ෙ<වල සැලrෙ? මඟ ෙප'§ම අuව 9යè ආOëක කටT& සංIධානය SQම, අධÇ<ෂණය SQම, සහ 

පාලනය SQම 9q කර4.” ෙ? සා aක බ/ වහර I9' සරල සතÇය< සඟවu ලබ4: ඔ†'ෙãම රට ඇ&ලත 
STබාuව'ට *දහෙ/ ශÃමය ෙවෙහÕමට ෙහ, ඔ†' කැමH ෙල9' Dද0 Iයද? SQමට ඉඩ< නැත. 1980 B 

ක?හ0 සහ ෙතාග ගබඩා /ථාන වලට පහර Bෙම' සහ |è/සා දැ±ම 9Fධ ෙවFB අස&ට සහ ෙනාස'r' 

බෙ5 රb0ල< රට I9' අp Içන ලL. DGCI I9' ෙරõමෙA IරැFධවාB' 500 < පැය හැpතෑෙදකක කාලය< 
ඇ&ලත B අp අඩං°වට ග'නා ලL. ආර<ෂක හDදා I9' එa B පsා'ත වල B මැLහpව *දහ/ ග?බද වැ9 

ෙවළඳෙපාළව0 වසා දමන ලL. අවසානෙA B රට |රාම පැවH කèකඩ වලට එෙරaව පsධාන ෙමෙහTම< Lයp 

කරන ලL. 

 1971 මාO& මාසෙA B වැඩ කරන /ථානයට ෙනාපැÜËමට එෙරaව 32 වැ* ÑHය ස?මත කරන ලL. 

1978 B එය සැබැI' 9Fධ ව'නට ෙපර අපරාධකාQpවය වැළැ<§ම góස ÑHය< ස?මත කරන ලL. ෙම4' 

පsාෙය,êකව අදහ/ iෙA ඔE රාජÇ ආර<ෂාව සඳහා අන&රැදායක බව< ඇH කර'ෙ' යැ4 අhකාQ' Iîවාස 

කරන ෙබාරැව මත ඕනෑම STබාuෙව<ව, ඔE S9q ÑH Iෙර,‘ Sºයාව< කර නැH †වද, අp අඩං°වට 
ගැÑෙ? හැSයාව4. ෙරõමෙA අදහ/ අuව ෙනාවන ඕනෑම 9&I0ල< ÑHය I9' අපරාධය< බවට පp කරන 

ලද බැI' එa පsHඵලය< හැ�යට සෑම STබාuෙව<ම IභÇව සැකකරැෙව< කරව4. 

 1960 ගණ' වල B STබාuව' “ඔ†'ෙã හබ0 වf' ච'දය පsකාශ කර'නට පට' ගpහ.” gටpව 
යන පළD Iශාල කwඩායම iෙA මr' මර'න'ය, ඒ 1961 B ය. උ< දø කප'න' ෙම'ම Lව4ෙ' Ü*/ 

දOශන පථෙA ෙකාටස< iෙA êóෙකාන Lග ආ9යාu ෙබ,2£ ජනතාව හා සමාන i STබාu පාරැ (balseros) 
ජනතාව4. රට ඇ&ලත i ෙනාස'r'තාවය' ෙර°ලා9කරණය කරන කºමෙ5දය< හැ�යට කැ/ෙතn, I9' 

g£වහ0 § යාම භාIතා කරන ලL. ෙරõමෙA D0 දව/ 9ටම පැවෙතන පsපංචය 1970 ගණ' මැද ද<වා 
*ර'තරෙය' භාIතයට ගැ*ණ. gටමංව êය ෙබාෙහාමය fiෙල,Qඩාවට නැතෙහාp °වා'තනෙම, 

(Guantánamo) a ඇෙම7ක' හDදා කඳ†රැ ෙවත පලා êයහ. 

 පsපංචය Df'ම ෙල,ක අවධානයට පාතn වuෙA 1980 අෙvs0 මාසෙA 9Fධ i මැ7ෙය0 අO:දය සම√*. 

දරාගත ෙනාහැS එLෙනදා ‰Iතෙය' ගැලෙව'නට gටp§ෙ? §සා පතn උFයාචනය කරÜ' හාවානා a 
ෙපරෑIයාu තානාපH කාOයාලයට දහ/ ගණ*' STබාuව' කඩා වැqනහ. සH Saපයකට පrව අhකාQ' 

I9' —Üfයන 10 ක ජනගහනෙය'—125,000 කට මැ7ෙය0 නැ5ෙතා£ෙපාෙළ' රට අpහැර යාමට අවසර 

q'හ. මාන9ක ෙර,¤' සහ අපරාධකරැව' සංඛÇාව< ඉවp කර දම'නට ද කැ/ෙතn, ෙ? අව/ථාෙව' 
පsෙය,ජන ගpෙpය. දැවැ'ත සංඛÇා වf' සා aක ෙල9' gටමං § යාම යu ෙරõමෙA අසාOථකpවය 

පsදOශනය SQමS. ෙබාෙහ, මැ7ෙයöෙටා/ (Marielitos) සමාජෙA qvපpම ෙකාට/ වf' එන ලද අය4. ඔ†', 

ෙරõමය I9' අෙන< 9ය0ල'ටම වඩා සැලƒම< ද<වනවා යැ4 හැම Iටම Sයන ලද අය iහ. සෑම 

ජනවOගයකම සහ වයසකම අය STබාu සමාජවාදෙය' පලා යÜ' 9�යහ. මැ7ෙය0 9Fhෙය' පrව ෙවනp 

STබාuව' ගණනාව< රෙට' gටpව ය'නට අවසර ඉ0ලන ලැ4/& වල fයාපංL◊ ෙව'නට පට' ගpහ. 
වසර I/ස< ඉmp § අවස' ෙව'නට ආස'න § HCය B පවා, ඔ†' ෙබාෙහාමය< තවමp ඒ අවසර ලැෙබන 

&රැ බලාෙගන 9�H. 

 1994 ê?හානෙA B පsචwඩ කැරf හාවානා a ඇH iෙA 1959 ' පrව පsථම වතාවට4. අටවා ගp 
අබල' පාරැ (balsas) වf' රට අpහැර දමා  ය'නට උවමනා i g7සකට එයට ඉඩපs /ථාව වළ<වන ලFෙF 

ෙපාö9ය I9*. මෙ0ෙකා' (Malecón) නගරෙA DEදට DEණ ලදා ඇH ෙකාටෙ/ i කල?ෙබ,  (Colombo) 
ෙපෙදෙ/ a කඩව0 වf' බx පැහැර ග*Ü' සහ වනසා දමÜ' ඔ†' ඊට පsHචාර දැ<iහ. සාමය නැවත 

/ථාgත ෙවFB q9? ගණනක ජනතාව< අp අඩං°වට ෙගන HCණ. එa B නැවත වතාව< 25,000 ක 
ජනතාවකෙã gටpව යෑමට අවසර Bමට කැ/ෙතn,ට 9Fධ Iය. එතැ' පට' gටpව යෑ? *ර'තරෙය' 9Fධ 
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iහ. /ෙ5∆ඡාෙව' gටමං i Iවා9ය' ෙග' පැනමාව සහ °ව'තනෙම, a ඇෙම7ක' හDදා කඳ†ර gQ 
පවe. DEෙF යන අටවා ගp අබල' පාරැ මතට ෙහfෙකාvටO වf' වැf ෙග,* අp හ7Ü' gටpව යන 

ජනතාව වළ<වාöමට කැ/ෙතn, වෑය? කෙzය. පලා ය'නට තැp කළ 7,000 ක ජනතාව< 1994 ê?හානෙA B 

‰Iත අaÜ කරගpහ. STබාu පාරැ ජනතාවෙග' ආස'න වශෙය' &ෙන' එක< DEෙF B Üය යන ලදැ4 
ඇ/තෙ?'& ෙ5. වසර Hහක කාලයක B, ආස'න වශෙය' 100,000 < ෙ? ගමනට වෑයම< ෙගන ඇත. 

Üfයන 11 ක රටවැ9ය' අත7' Üfයන 2 < දැ' Iවා9ය' ෙල9' ‰වp§ම ෙ? සා aකව gටමං § යෑෙ? 

පsHඵලය4. ර�' g£වහ0 §ම *සා හවානා, මයාÜ, /පාÒඤය සහ |ෙවOෙතා Qෙක, යනාLෙA ප†0 

ෙබාෙහාමය< I9ර 9�H. 

 1975 9ට 1989 ද<වා ෙජ,නා/ සැI?C (Jonas Savimbi) I9' ෙමෙහයවන ලද UNITA හDදා සමඟ 9I0 

TFධයක *යැෙළන ‘ඇ'ෙග,ලාෙ5 *දහස උෙදසා i ජනgsය වÇාපාරය’ (Popular Movement for the Liberation of 
Angola -MPLA; 26 වැ* ප7∆ෙÔදය බල'න) සඳහා පsධාන ආධාරකරැවා STබාව Iය. තා<ෂóක උපෙFශකය' 
සහ “සහෙය,¤ව කටT& කර'න'” අපsමාණ සංඛÇාව<ට අමතරව STබාව I9' 50,000 ක g7Ü T& i හDදා 

කwඩායම< ද යවන ලL.  කºමවp ෙල9' ôෂණෙA *යැෙළÜ' සහ (7B, ඇp දළ, සහ Lයම'H) බx ෙහාෙර' 14

පsවාහනෙA ෙයෙදÜ', අgsකාෙ5 B STබාu හDදාව කටT& කෙz එය ආකºමණය කරන ලද ∫Ü පsෙFශය< 
හැ�යට සලකන ලද ආකාරෙය*. අO:දය *මා කරu góස 1989 B එකඟතාවය< අpස' කරFB, කè හමැH 

අය i STබාu හDදා ෙබාෙහාමය< ආපE යවන ලL. TFධෙA STබාu මරණ සංඛÇාව 7,000 9ට 11,000 < 

අතර යැ4 ඇ/තෙ?'& ෙ5. 

 ෙ? අpදැƒම ෙබාෙහ, *ලධාQ'ෙã Iîවාසය' ෙදදරා දමන ලL. ඇ'ෙග,ලාවට යවන ලද STබාu Tද 
හDදාෙ5 පsධා*යා i ද, ෙකාÜT*/2 ප<ෂෙA මධÇම කÜ£ෙ5 සාමාõකෙය< i ද ජනරා0 ආOන0ෙඩ, ඔෙච,ආ 

(Arnaldo Ochoa) කැ/ෙතn, ඉවp කරන mම'තnණය< සංIධානය කෙzය. ôෂණ ෙච,දනා මත ඔEව අp 

අඩං°වට ෙගන, තවp Tද හDදාෙ5 සහ ආර<ෂක ෙ/වාවල ඉහළ තන&රැ දරන *ලධා7' සහ ඇ'ෙට,*ෙය, 
සහ පැ∏¯9ෙය, යන ඩ ලා ගාkයා සෙහ,දරය' ද සම√' හDදා උසාIය< ෙවතට පDæවන ලL. ඩ ලා ගාkයා 

සෙහ,දරය' “ම7–වානා සහ ෙකාෙ<'” යැ4 ජනgsය ෙලස හැç'ෙවන ලද ෙමාෙ'ඩා ක'වO�බ0 ෙ/වය (MC) 
ෙවuෙව' මp´වÇ ෙහාර රහෙ/ පsවාහනය කර HCණ. ෙහාරබx පsවාහනෙA ඔෙච,ආ I9' දැරෑ සහභා¤pවය 
සැබැI'ම ඉතාමp ÕÜත iවS; ඔE ඇ'ෙග,ලාෙව' ආපE පැÜóෙA ඇp දp අ0පය< සහ Lයම'H 

Saපය< පමණ< රbෙගන4. නDp කැ/ෙතn, I9' තම IරැFධ පා<Œකයා Iය හැS iවා ඉවp කර දම'නට 

ôෂණය ෙ¢&ව< හැ�යට භාIතා කෙzය. ඔෙච,ආ ස& i ƒOHයp සහ ඔE දැරෑ ඉහළ ෙFශපාලන තන&රp 

*සා, ඔE සමාජෙA i අස&ට කැ/ෙතn, Iෙර,‘ වÇාපාරය< සඳහා පහrෙව' හරව'නට හැSයාව ස& අෙයS. 
ඔෙච,ආ ෙවත දøව? *යම SQමp සහ ඔEව මරණයට පDæ§මp සමඟ Tද හDදාෙ5 Fධකරණය< 9q 

iෙA තවp qරට අ/ථාවර සහ ක?පනය ප&රවÜ*. ෙරõමය ෙවත ෙබාෙහ, *ලධාQ' I9' ද<වන ලද දැk 

අකමැpත ගැන සIඥා*ක i කැ/ෙතn, IîවාසÑය අභÇ'තර කටT& g©බඳ ෙපාq අැමHවරෙය< පp කෙzය. 
එතැ' පට' ෙරõමයට Iîවාසය තබාගත හැS iෙA Iෙîෂ හDදා වf' අ'ධ ෙල9' ද<වන කැප §ම ගැන 

පමණS. 

 1978 B STබාෙ5 හෘද සා<Œය *සා 9රකරැව' iව' 15,000 p 20,000 p අතර පsමාණය< 9�යහ. 
ෙබාෙහාමය< iෙA M-26 ' නැpන? බe/තා Iෙර,‘ ÆෂÇ වÇාපාර වල 9�න ලද අය4, එෙහමp නැpන? 

එ/කැ?ෙ¬„ පsHෙර,ධය සහ ඌරැ ෙබා<ෙ< Lන වකවාæ වල B 9ට තවමp 9රෙගදර 9�න අය4.  1986 B 15

Lව4න |රා පsාෙFßය 9රෙගව0 පනහක ෙFශපාලන 9රකරැව' 12,000 -15,000 p අතර සංඛÇාව< රඳවා HCණ. 

අෙනmp අය තවමp ඔ†'ෙã 9රකරැව' 50, 100, ෙහ, 200 S' T& i කාwඩ සමඟ ෙබාෙහ, Iවෘත ෙරõම 
/ථාන වල 9�යහ. 400-500 p අතර ෙFශපාලන 9රකරැව' අp අඩං°ෙ5 9�යා යැ4 අද ආwxව I9' 

g©ග*4. 1997 වස'තෙA B තවp අp අඩං°වට ගැÑ? රb0ල< පැHර êෙAය. රbඳ†?කරැව' ෙල9' 9�න 

ලද බEතරයS' T& i STබාu මාu˙ය අ4e' *ෙය,õතය'ට අuව ශාQ7ක වධaංසාව තව qරටp STබාu 

 1980 ගණ' අග ද<වා IෙFශය'a Ivලවය'ට කැ/ෙතn, සං/ëHකව සහාය q'ෙ'ය. 1979 B සහ 1980 B ඔE ගπැනඩාව ෙවතට 14

හDදා උපෙFශකවරැ 600 < යවන ලFෙF ෙමාQ/ Cෙෂාv (Maurice Bishop) ෙã ෙස,Iය2 පා<Œක ෙරõමයට D<m ගසා තැÌමට4. 
1983 B U.S. හDදා ආකºමණය කරFB, ඔ†' STබාu වැ9ය' 750 ෙදෙනm 9රකරැව' හැ�යට අ0ලා ගpහ.

 ඒ කාලෙA B ම, තවp අමතර 35,000 ක තරැණ g7ස< ෙFශෙvs± Tද හDදා ෙ/වයට බැ’ H™ó, එa B ඔ†නට දwඩන ෙහ, Iනය 15

ga£§ම ෙවuෙව' බර වැඩ SQමට බලාpමකව ෙයාදවන ලL.
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9රෙගව0 &ළ B 9Fධ ෙනාෙ5. ෙ?  ලාශÃ, ඇ?ෙන/� ඉ'ටනැෂන0 සමඟ ගp Iට, 1997 STබාෙ5 (g7Ü, 
ගැහැæ, සහ දරැව' ඇ&è) ෙFශපාලන 9රකරැව'ෙã සංඛÇාව 980 9ට 2,500 අතර දpතයකට ෙගන ය4. 

 1959 9ට 1990 ගණ' අග ද<වා STබාuව' 100,000 කට වැk g7ස< කඳ†රැ වල, 9රෙගව0 වල, 

නැතෙහාp Iවෘත ෙරõම වැඩC? වල B ‰Iතය අpදැක ඇත. 15,000 9ට 17,000 අතර ජනතාවකට ෙවk තබා 
මරා දමන ලL. “*දහස නැHව පා' නැහැ, පා' නැHව *දහස නැහැ,” යැ4 1959 L තරැණ Ñeඥ ïෙඩ0 

කැ/ෙතn, I9' ƒෙ5ය. නDp ෙස,Iය2 ආධාර නැවe êය පrව, “Iෙîෂ ෙරõමය” ආර?භයට ෙපර, එ< 

IමHකෙය< S∑ ප7L, “ඔබට ෙහාç' ක'න ලැෙබන 9රෙගය< †වp තව qරටp 9රෙගය<ම ෙව4.” 

 ෙවනp TගයS' එන පsජාjඩකෙය< ෙ/, ඔEෙã ෙරõමෙA අසාOථකpවය' සහ STබාව ෙපළන 
q®කරතා හDෙ5, කැ/ෙතn, 1994 B ද'වා 9�ෙA ඔE “Ivලවය අpහ7නවාට වඩා Üය ය'නට වැkෙය' 

කැමH4,” Sයා4. ඔEෙã ආඩ?බරය තෘvHමp කර'නට STබාu ජනතාව I9' ෙගIය T& Üල mම<ද? 

/කරාEවා: ඒකාCප$ වFාපෘ$යක අසා8ථක බව 

 *කරා°වා යu ෙහා'˚රා/ සහ ෙකා/තා Qකා අතර මැLව 9�න, ෙ0 හලන ගැ£? ස?පsදායS' T& i, 

මධÇම ඇෙම7කාෙ5 gaටන mඩා රටS. 1930 ගණ' 9ට එa බලව&'ව 9�ෙA ෙසාෙම,සා (Somoza) ප†ල4, 
එරට වඩාpම මෑතකාöන නායකයා වන ජනරා0 ඇන/ටා9ෙය, ෙසාෙම,සා kෙ¬0 (Anastasio Somoza Debayle) 
ව 1967 ෙපබරවා7 මාසෙA B ජනාhපHවරයා හැ�යට “ච'දෙය' ෙත,රා පp කරෙගන” H™ó. දැk ජාHක 

ආර<ෂක හDදාවකට /¸H ෙව'නට, ෙහÜ' ෙහÜ', ෙසාෙම,සා ප†ල රෙ2 වගා කළ හැS ∫Üෙය' 9යයට 

25 < ද, q?ෙකාළ, Õ*, සහ0 සහ ෙක,g ව& යාය' බEතරය ද, එෙ/ම රෙ2 කOමා'තශාලා වf' Iශාල 
සංඛÇාව< ද 9ය පාලනය යටතට ග'නා ලදහ. 

 ඒ තpවය *සා අIගp IරැFධ පා<Œක වÇාපාර Saපය< *Oමාණය § HCණ. STබාu ආකෘHය 

අuගමනය කරÜ', කාෙල,/ ෙෆා'ෙ/කා අමාෙඩ,O (Carlos Fonseca  Amador) සහ ෙත,මා/ ෙබ,O÷ (Thomás 
Borge) I9' 1961 B ‘සැ'k*/ටා ජාHක *දහ/ ෙපරDණ' (Frente Sandinista de Liberación Nacional -FSLN) 
*Oමාතෘ' iහ. කwඩායම න? ෙවන ලFෙF 1934 B ෙසාෙම,සා ආwxෙව' ඝාතනය ෙවන ෙත< 1920 ගණ' 

9ට ග70ලා TFධයකට නායකpවය q' අ°/ෙත, ෙසසාO සැ'kෙන, (Augusto César Sandino) නමැH වාමාංÆක 
Tද හDදා ජනරා0වරයා නාමෙය*. වÇසනකාQ අසාOථක තpවය' ගණනාව< හDෙ5 †වp, STබාෙව' සහ 

උ&රැ ෙකා7යාෙව' ලැෙබන ය? ආධාර මත FSLN පැවැpම ආර<ෂා කරග'නට සමp Iය. 1967 B මනා°වා a 

B කැරf හටගැ*ණ. ඒවා මOධනය කරන ලFෙF ජාHක ආර<ෂක හDදාව ෙයාදා ගැÑෙම*. අගuවර §L වල B 

අxම වශෙය' 200 ක ජනතාව< මරැDවට පp§ම *සා FSLN  ෙවතට ජනgsය සහාය උපදවා ගත හැSයාව 
පෑLණ. 1978 B fබර0 |වpපත< i 'ලා ෙපs'සා' La prensa a අ4Hකරැවා i ෙvෙඩÈ, EවාS' චෙමාෙර, (Pedro 
Joaquín Chamorro) සහ සෙම,සා Iෙර,‘ එ< නායකෙය< ද ඝාතනය SQෙම' පrව, සැ'k*/ටා තම ග70ලා 

කටT& නැවතp පට' ගpහ. එIට ෙසාෙම,සාෙã ජාHක ආර<ෂක හDදාව සහ FSLN  අතර සැබෑ 9I0 

TFධය< ඇරÛණ. 1978 ෙපබරවා7 මාසෙA B මසායා (Masaya) ට†ම සටනට එක& iහ. අෙග,/& මාසෙA B 
ඒඩ' පැ/ෙත,රා (Edén Pastoa) නමැH ග70ලා නායකෙය< මනා°වා a ෙසාෙම,සා  ජනාhපH ම'Lරය අ0ලා 

ගpෙp 1,200 < පsාණ ඇපකරැව' හැ�යට ගැÑෙම*. ආwxව I9' ඔ†' *දහ/ කර ගැÑම සඳහා FSLN 
නායකය' ගණනාව< *දහ/ කරන ලL. සැ'k*/ටා පsහාරයකට ල<ව 9� එ/ෙටf (Estelí) නැවත රජය 
යටතට ගැÑම සඳහා ජාHක ආර<ෂක හDවාද සැvතැ?බO මාසෙA B ට†මට නාපා? ෙබ,?බ ෙහළා §Lවල 

පsචwඩ ෙල9' සට' කරÜ' 9� 9I0 වැ9ය' ගණනාව< මරා දමන ලL. 160,000 කට වැk ජනතාව< 

*කරා°වාෙව' අස0වාÕ ෙකා/තා Qකා ෙවත පලා êයහ. 1979 B එ/ෙටf සහ fෙයා' (León) යන ට†? 

ෙල9'ම ගπැනඩා නගරයp නැවතp සට' පට' ගpහ. ඊට ක©' අ†රැFදට වැkෙය' ෙහාç' කැරfකරැව' 
සංIධානය § 9�යහ, එෙ/ම ෙසාෙමා9/ටා (Somocistas) ගැන එ'න එ'නම වැkෙය' ඇH ෙවÜ' H™ණ 

g©mළ හDෙ5 කැරfකරැව'ට තවp ආධාර ලැCණ. û* මාසය |රාම සැ'k*/ටා I9' g�සරබද ෙපෙද/ 

වැk වැkෙය' අ0ලා ගpහ. ඔ†' කºමෙය' මනා°වා අසල ෙපෙද/වලට ළඟාෙව'නට සමp iහ. 1979 ûf 17 
වැ*දා 9යè ජාතÇ'තර සහාය අaÜ § H™ණ ආඥාදායකයාට රට හැර දමා ය'නට 9Fධ Iය. 9I0 TFධෙය' 

සහ මOදන වf' 15,000 p 30,000 p අතර සංඛÇාව< Üය êයහ. ඒp සැ'k*/ටා I9' Sයා 9�ෙA ඒ 
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දpතය 50,000 < Sයා4. Dè ෙල9' අaÜ i සංඛÇාව mම< †වp, Üfයන 3 ක ජනගහනය I9' ඉතාමp 
ඉහළ වැය< ෙගවා H™ණහ. 

ඔ8ෙ1ගා සහ පැ0ෙතKරාෙL MNලOය වෘPQ%  

 තරැණය' හැ�යට ඒඩ' පැ/ෙත,රා සහ ඩැ*ෙය0 ඕෙ2ගා යන ෙදෙදනාම ෙසාෙම,සා ෙරõමෙA 

9රබ'ධනාගාර අpදැƒ? වf' T& iහ. පැ/ෙත,රා ඉඩ? aÜ මධÇම පංHෙA ප†ලS' එන ලFෙද< i අතර 

STබාෙ5 කැ/ෙතn, ජයගπහණය කරFB වයස අ†රැq I/සS' T& iෙවS. 1945 B ඕෙ2ගා උපත ලැ™ෙ5 තරම< 

මධÇ/ථ ප†ලක4. ඔE 1960 ගණ' Dල B සෙම,සා Iෙර,‘ තරැණ සංIධාන වල කටT& කර HCණ.  

 ෙෆා'ෙ/කා සහ ෙබ,O÷ I9' *Oමාණය කරන ලද ‘සැ'k*/ටා ජාHක *දහ/ ෙපරDණ’ I9' IIධ 

ෙFශපාලන පsවණතා වf' T& ජනතාව එකට එක& කරන ලL. *Oමාතෘ' ෙදෙදනා ද එSෙනකාට ෙවන/ 

ෙFශපාලන දැ<ම වf' T& iහ: ෙෆා'ෙ/කා කැ/ෙතn, අගය කරන ලFෙදS, ෙබාO÷ මාඕ ෙ/&ං අගය කරන 
ලFෙදS. කාලය ෙග§ යFB, කwඩායම &ළ පsවාහය' &න< දS'නට ලැCණ. g�සරබද &ළ අගරලයට 

වැkෙය'ම ඉහළ තැන ෙදන මාඕවාB කwඩායම I9' “ජනතාවෙã TFධය Lê' Lගට අLන ලද” පාOශවය4. 

ෙෆා'ෙ/කා සහ ෙජ4Ü §ෙලා< (Jaime Wheelock) I9' නායකpව ය q' මා</වාB-ෙල*'වාB ෙනා ෙහාp 
“*Oදන” පාOශවය I9' ෙනාවැxæ *Oදන පංHෙය' ආධාර ෙසiහ. මා</වාB IමHකය' සහ 

පsජාත'තnවාB' I9' නායකpවය ෙදන ලද ෙතවැ* මාOගෙA (tercerista) පාOශවය ෙස5ෙ5 මා</වාB ෙනාවන 

අය සමඟ එකD&ෙව' හදාග'නා නාග7ක ග70ලා පFධHය< &©' මහා කැරb0ල< ඇH කර§ම4. පැ/ෙත,රා 

අ4H iෙA ෙ? කwඩායමට4. ඕෙ2ගා ද Df' ඒ කwඩායමට අ4H iවp ඉතා ඉ<මó' මා</වාB-

ෙල*'වාB *Oදන පංHයට මාරැ iෙAය. ඕෙ2ගා Ivලවයට එක& iෙA ෙFශපාලන කැප§ම< කරන 
හැÙමS*; ෙරõමෙA පsජාත'තnවාB IරැFධවාLෙය< ෙල9' 9�න ලqව ෙසාෙමා9/ටා/ I9' ඝාතනය කරu 

ලැ: 9ය gයාෙã මරණෙA ප©ගැÑම පැ/ෙත,රාට Ivලවය අව/ථාව< පාදා q'ෙ'ය. 1967 B Lu? ලබ'ෙ' 

ක†දැ4 Sයා ක©' සැලr? කරන ලFදා i ජනාhපH මැHවරණෙය' පrව එන පsචwඩ වැඩ වOජන වf' 
පrව පැ/ෙත,රාව අp අඩං°වට ෙගන (Df' ෙ0 ඉවp කර අන&රැව ඔEෙã ෙ0 ඔEටම පානය කර'නට 

බලාpමක කර) වධaංසා වලට පDæවන ලL. ඔEව *දහ/ කළ පrව ඔE ඔEෙã වධකය'ට එෙරaව දøව? 

ෙගෙනන ෙමෙහTමක *යැෙළන ලL. ඔE හා êය ග70ලා ෙදෙදනා iෙA ඩැ*ෙය0 සහ උ?ෙබOෙත, ඕෙ2ගා iහ. 
පrව ඩැ*ෙය0 ඕෙටගා ෙසාෙම,සා ෙපාö9ෙA හ/තයට පp Iය. ඔ†' ඔEව 1974 ද<වා 9රගත කර HCෙAය. 

ෙ? අතර&ෙO B පැ/ෙත,රා I9' ග70ලා වÇාපාරය ෙගාඩනැÙම Lê' Lගටම කරෙගන êෙAය; ඔEව ïෙඩ0 

කැ/ෙතn, I9' g©ග'නා ලL, ඔE පැරා Üfට7 පsජාත'තnවාදයට 9ය පා<Œකpවය පළ කර 9�ෙAය. එෙ/ම 

ෙකා/තා Qකා a ෙහ,ෙ/ ම7යා c°ෙ5ෙO/ (José Maria  Fuguérés) සහ පැනමාෙ5 ඕමා O ෙටා7ෙය,/ (Omar 
Torrijos) වැ* අෙනmp මධÇම ඇෙම7කාu පsජාත'තnවාB' සමඟ ස?බ'ධතා  අැHකර ග'නා ලFෙFය. පsාණ 

ඇපකරැෙව< හැ�යට ග'නා ලද ෙසාෙමා9/ටා පs∫වරෙය< *දහ/ කර ගැÑම góස 1974 B ඕෙ2ගා *දහ/ 

කරu ලැCණ. ඔE ඉතා ඉ<මó' හවානා ෙවත °ව' ගම*' êෙAය. පැ/ෙත,රා, ග70ලා කwඩායම සමඟ 
9�ෙAය. 

 1977 ඔ<ෙත,බO මාසෙA B *කරා°වාෙ5 නගර Saපයක කැරf ෙක,ලාහල සංIධානය කරන ලL. ජාHක 

ආර<ෂක හDදාෙව' සහ සෙම,සා °ව' හDදාෙව' පහර ෙදන ලqව පැ/ෙත,රා සහ ඕෙ2ගා කැළෑෙ5 
සැඟ†නහ. 1978 ජනවා7 මාසෙA B කැරb0ල රට |රා පැHර êෙAය. ජාHක ම'LරෙA 9� *ෙයLය'ෙã සභාවට 

පහර q' පැ/ෙත,රා I9' ෙත,මා/ ෙබ,O÷ ඇ&è අෙනmp 9යè ෙFශපාලන 9රකරැව' *දහ/ කරගpෙpය. 

ඕෙටගා I9' 9ය කාලය හවානාෙ5 සහ *කරා°වා a උ&රැ Lග ෙපරDෙw B ෙගවFB මාසායා a පsහාරයකට 

සහභා¤ i ඔEෙã එක සෙහ,දරෙය< i කැÜෙල, Üය êෙAය. STබාu හDදා උපෙFශකය'ෙග' සහාය ලැෙබන 
කැරb0ල තව තවp පැHර ය'නට පට' ගH. දmæ *කරා°වා a ජාHක ආර<ෂක හDදාෙ5 එö2 ඒකක 

සමඟ පැ/ෙත,රා සහ ඔEෙã ග70ලා භටය' දැk ෙ/ සට' වැෙදÜ' 9�ය B, STබාෙ5 සැඟ§ 9� FSLN 
කාඩOවරැ *කරා°වා ෙවත පැÜóයහ. 

 1979 ûf මාසෙA B සැ'k*/ටා ජයගπහණය කළ Iට, පැ/ෙත,රා අභÇ'තර කටT& *ෙය,ජÇ ඇමHවරයා 

හැ�යට පpIය; ඕෙටගා ජනාhපH හැ�යට ෙත,රා ගැ*ණ. ඕෙටගා Iවෘතවම තම'ෙã /ථාවරය STබාව 

624



සමඟ යැ4 ෙප'§ය. STබාu හDදා උපෙFශකවරැ සහ “ජාතÇ'තරවාB'” මනා°වා ෙවත ™රැ& g�' ෙරා< 
iහ. පැ/ෙත,රා Lê' Lගටම පාOfෙ?'& පsජාත'තnවාදය< ෙවuෙව' ෙපÑ 9� *සා තව තවp Eදකලා 

iෙAය. 1981 û* මාසෙA B ඔE ඉ0ලා අ/§ රෙ2 දmæ පැpෙp අIගp පsHෙර,ධ වÇාපාරය< සංIධානය 

SQම ඇරµෙ5ය. 

 ඔ†'ෙã ජයගπහණෙය' පrව සැ'k*/ටා I9' වහාම ‘ජාHක පsHසං/කරණය සඳහා –'ටාව<’ (Junta 
de  Reconstrucción  Nacional) ga£§ය. එයට සමාජවාB', ෙකාÜT*/2වා B', පsජා ත'තnවාB' සහ 

මධÇ/ථවාB' යන 9ය0ල'ම ඇ&ලp iහ. සOව ජන ච'ද බලය සහ බE ෙFශපාලන ප<ෂ ga£§ම මත 

පදන? i පsජාත'තnවාB ෙරõමය< –'ටාෙ5 පහෙළා/-ල<ෂÇ වැඩ සටහෙන' ෙය,ජනා කරu ලැÌය. ඒ අතර 
&ර B Iධායක බලය –'ටාව අත පවH'නට Iය, එය ඉතා ඉ<මó' සාk*/ටා ෙමෙහයවන බලය< බවට 

පp †ó. 

 –'ටාව I9' STබාව සමඟ ඇH Iෙîෂ සබඳතා g©ගpත ද, *කරා°වාව පsHසං/කරණෙA B බටaර 
රටව0 සහභා¤ §ෙ? අව/ථාව බැහැර ෙනාකෙzය;  9I0 TFධෙය' ෙF පල සහ ය�තල පහrක? වලට 16

Üfයන 800 < පමණ අගයS' T& හා*ය< 9Fධ § HCණ. 1980 අෙvs0 මාසෙA B අ0ෙෆා'ෙස, ෙරාෙබෙල, 

(Alfonso Robelo) සහ ෙvෙඩÈ, EවාS' චෙමාෙර,ෙã වැ'දµව i වෙයාෙලටා චෙමාෙර, (Violeta Chamorro) යන 
ෙදෙදනාම –'ටාෙව' ඉ0ලා අ/ iහ. ඔ†'ෙã ඉ0ලා අ/§මට q' ෙ¢& අතර iෙA FSLN  I9' රාජÇ 

ක†'9ලෙA පාලනය 9යතට ෙගන ඇH ආකාරය ගැන ඔ†'ෙã අපsසාදය4. 

 ෙ? ෙFශපාලන අO:දකාQ TගෙA D0 කාලෙA B, සාk*/ටා පාලනය යටෙp තහ†රැ කරගp –'ටාව 

I9' රහ/ ෙපාf/ හDදාව< ga£වන ලL. සාk*/ටා I9' 1979 B ග70ලා භටය' 6,000 < හDදාවට මාරැ 
කළහ, එය ඊ ළඟ දශකය &ළ B 75,000 S' T& හDදාව< තරමට වÇාvත iෙAය. 1980 ' පrව හDදාෙ5 

ෙ/වය SQම අ*වාOය iෙAය; වයස අ†රැq දාහෙp 9ට H/පහ අතර 9යè g7Ü හDදාවට බැ’ 1980 

ෙදසැ?බO මාසෙA B *Oමාණය කරන Tද අhකරණ වලට වාOතා කළ T& §ම අ*වාOය කරන ලL. 9r'ට තම 
අධÇාපන කටT& වල *යැෙළ'නට හැSයාව ලැ™ෙw හDදා |Eæව *ම කරන ලද පrව පමණS. 

සැ'k*/ටා I9' හDදාව ෙයාදාෙගන මධÇම ඇෙම7කාව |රා හැම තැන ග70ලා කwඩාය? වලට සහාය 

සැප˝ය. ඔ†' පට' ගpෙp එ0 සැ0වෙද,O ෙවH*. 1981 ජනවා7 මාසෙA B ඔ†'ෙã ෙFශයට සැ'k*/ටා 
කwඩාය? වැkෙය' ඇ&0ව'නට පට' ෙගන ඇතැ4 සැ0වෙද,7යාu අhකාQ' I9' පs9FhෙA ද'වා 9�යහ. 

 සැ'k*/ටාෙã වාමාංÆක දැ<ම අuව යÜ', ෙරõමය I9' මධÇගතව සැලr? කරන ලද ආOëකය< 

ෙගනැIp කkන? ජනස& SQෙ? වÇාපාරය' පට' ගpහ. ඉතා ඉ<මó' රජය I9' 9යè *®පාදන කºම 

වf' 9යයට 50 කට වැk ෙකාටස< පාලනය කළහ. FSLN  I9' /ථාgත කරන ලද සමාජමය ආකෘHය 
බාරග'නට Dè රටටම බලාpමක කරන ලL. STබාu ආකෘHය අuකරණෙය', සැ'k*/ටා ආwxව I9' 

රට |රා සා aක සංIධාන ga£§ය. සෑම පsජාව< සඳහාම සැ'k*/ටා ආර<ෂක කÜ£ව< (Comité de 
Defense Sandinista -CDS) ga£වන ලL. රට ෙබBමට සහ එa වැ9ය' ගැන Iපර?ßöව 9�u góස කටT& 
කරන ලද එය STබාu CDR හා සමාන i ∫ÜකාවS' T& iෙAය. ෙසාෙමාසා ෙරõමය යටෙp 9�ය B ට වඩා 

පාසැ0 අධÇාපනය සඳහා පsෙ5ශයට වැk අව/ථාව ලද දරැව' කැÜෙල, ඕෙ2ගා නÜ' හැç'ෙවන ලද 

කැÜfෙට,/ (Camilitos) යන බාලද<ෂ සහ |ෙර,ගා± සං Iධාන වලට අයp iහ. FSLN  වf' ෙබාෙහ, qරට 
පාලනය ෙවන සÜH සහ කාwඩ වලට කා'තාව', ක?කරැව', සහ ග?බද වැ9ය'ව අ*වාOෙය' බඳවා 

ගැÑම 9Fධ Iය. ෙFශපාලන ප<ෂ වලට සැබෑ *දහස< S9ෙ/p ෙනා§ය. |වpපp ඉතා ඉ<මó' *හඬ 

කරවන ලL. |වpපpකලාෙ5B' ෙ/වය කෙz *තර පැවH වාරණ යටෙp ය. “රෙ2 සම/ත සමාජමය සහ 

ෙFශපාලන ඉඩකඩ අ0ලා ග'නට,” සැ'k*/ටාට අවශÇ iවා යැ4 fයFB ග40/ බෙට4ෙලා' (Guilles 
Bataillon) ෙ? තpවය' *වැරLව ද<ව4.  17

 STබාව සමඟ ස?බ'ධතා H™æ බව, ඇ'ෙග,ලාෙ5 9� STබාu හDදා අතර 9� 500 ක *කරා°වාu හDදාමය ෙ/වක g7ස< 16

9∏ෙම' වලං° ෙව4. ඇෆග*/ථානෙA B ෙස,Iය2 මැLහp§ම එ<සp ජාe'ෙã ෙය,ජනාව< ම√' ෙහළා දැƒම ගැන පළ කරන ලද 
ඔ†'ෙã Iෙර,ධෙය' සැ'k*/ටාෙã ෙFශපාලනමය /ථාවරය ද පැහැLf Iය.

 Gilles Bataillon, “Nicaragua: De la tyrannie à la dictature totalitaire,” Esprit, October, 1983.17
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සැ%R/0ටා සහ 0වෙTU ඉ%WයාXව% 

 *කරා°වාෙ5 අpලා'H< ෙවරළබඩ දළ වශෙය' 150,000 < /වෙFß ඉ'Lයාuව' ‰වp iහ: Ü/Sෙට,, 

rෙම,, රාමා ෙග,Hnක කwඩායම, සහ (/පාÒඤ සහ මාය' ජනවාOêක පrC? වf' ÜශÃ i) Sºෙය,f සහ 

ලැkෙන,. කf' 9� ෙරõමය' යටෙp ෙ? කwඩාය? ය? තරමකට /වායpත බව< අpIçන ලද අතර ඔ†'ට 
හDදා ෙ/වෙය' සහ බq ෙග§ෙම' ඉවpව 9�'නට අවසර ලැÌ HCණ. තම'ෙã ඉඩ? සහ තම'ෙã භාෂාව 

Lගටම තබාග'නට දැk ෙ/ eරණාpමකව 9� /වෙFß ඉ'Lයාu පsජාව'ට බලයට පැÜó පrව ඉතා 

ඉ<මó' සැ'k*/ටා I9' පහර ෙද'නට පට' ගpහ. Ü/Sෙට, සහ rෙම, පsගHය සඳහා i ඒකාබFධෙA 

(Alliance for Progress of the Miskitos and Sumo (Alpromisu) නායකයා i f/ටO ඇpඩO/ (Lyster Athders) 
1979 අෙග,/& මාසෙA B අp අඩං°වට ෙගන මාස ෙදකකට පrව මරා දැÜණ. 1981 වසර Dල B ෙගπ,Hක 

කwඩාය? Saපයකෙã එකD&ෙව' T& ෙFශපාලන සංIධානය< i Ürරාසාටා (Misurasata) a ජාHක 

නායකය'ව අp අඩං°වට ගැ*ණ. 1981 ෙපබරවා7 21 වැ*දා Tද හDදාව I9' Ü/Sෙට, /වෙFß 
ඉ'Lයාuව' හp ෙදෙන< ඝාතනය කර තවp දාහp ෙදෙන<ට &වාල කරන ලL. 1981 ෙදසැ?බO 23 වැ*දා 

සැ'k*/ටා හDදාව I9' එෙත< ෙනාෙගවන ලද ෙ5තන ෙගව'න යැ4 ඉ0ලා 9� පත0කරැව' හැpතෑප/ 

ෙදෙන< ස ල ඝාතනය කළහ. ඊ ළඟ LනෙA B තවp පත0කරැව' H/ප/ ෙදෙනmට එම ඉරණමම අp iහ. 

 ෙහා'xරා 9ට ෙමෙහT? 9q කරන “අIගp ෙසාෙමා9/ටා Dරකරැව'ෙã පsහාර වf'” ඔ†' ආර<ෂා 

කරනවාය යන ෙබාරැව මත /වෙFß ජනගහනය' බලාpකාරෙය' අවතැ' SQම සැ'k*/ටා I9' කරෙගන 

යන ලදහ. 1982 B සැ'k*/ටා හDදාව I9' /වෙFß ඉ'Lයාuව' 10,000 < Lව4න ඇ&ළතට බලාpකාරෙය' 

යවන ලL. mසê'න දැk අIය< බවට පpIය: රට අභÇ'තරෙA I‚ /වෙFß ඉ'Lයාuව'ට රජෙය' ඇH 
තර? ආහාර පාන සපයන ලL, ඒp Lගටම ෙවරළබඩ I‚ අයට q< Iç'නට සල/වන ලදහ. ෙ? ෙමෙහT? වල 

B Tද හDදාව I9' ඉතා q®ට Sºයාව' ගණනාව< 9q කළහ. දහ/ ගණනක /වෙFß ඉ'Lයාuව' (ඒ කාලෙA 

B ඇ/තෙ?'& iෙA 7,000 9ට 15,000 < පමණ Sයා4) ෙහා'˚රා/ a සරණගාතය' iහ; තවp දහ/ 
ගණන< (සමහර Iට 14,000 < තර? iවා ෙව'නැH) *කාරා°වා a 9රගත කරන ලදහ. සැ'k*/ටා I9' 

ෙකාෙකා ගඟ හරහා පලා ය'නට තැp කරන ලද ජනතාවට *තර ෙවk තැ:හ. ෙ? සාධක &න—ස ල ඝාතන, 

ජනගහනය අවතැ' SQම, සහ IෙFශය'ට g£වහ0 §ම—ය'න *සා *කරා°වා a B “ජනවාOêක සංහාරමය 
ෙFශපාලනය<” (a politics  of  ethnocide) ගැන කතා කර'න ට මානව IදÇා ඥ ග40/ බෙට4ෙලා'ට මඟ 

ෙප'§ය. 

 /වෙFß ඉ'Lයාuව' මනා°වා ප7පාලනයට එෙරa ෙවÜ' ග70ලා කwඩාය? ෙදක< *Oමාණය කළහ. 

rෙම,, රාමා, සහ Ü/Sෙට, ෙග,තnය' වf' එන ජනතාව T& i ඒවා Ürරා (Misura) සහ Ürරාසාටා 
(Misurasata) න? iහ. ෙමම ෙග,තn අතර දැk ෙ/ ෙවන/ i ‰වන රටාව' පැවHය ද, ඔ†' 9ය0ල'ම 

ආwxෙ5 සමාගπහණ පsHපpH වලට එක ෙ/ ද<වන ලද Iෙර,ධෙය' එ<සp iහ. 

 මOදÑය පsHපpH වf' 9p ක?පා කරගp ඒඩ' පැ/ෙත,රා ඇමH ක†'9ලෙA B, “අර ෙසාෙමාසා පsජා 
jඩකයා පවා ඔ†'ට ඔ†'ෙã පාxෙ5 ඉ'න q'නා! ඔE උ'ව �ක< ‚රා කෑවා ෙව'නැH, ඒp ඔබට උවමනා 

ඔ†'ව *Oදන පංHය බවට බලහpකාරෙය' හරව'න!” යැ4 I/මය පsකාශ කර ඇත. මාඕවාB අභÇ'තර 

කටT& g©බඳ ඇමH, ෙත,මා/ ෙබ,O÷ I9' ෙමෙ/ g©&රැ ෙදන ලFෙFය,  “Ivලවයට S9q වÇHෙOකය< 
තැƒමට ෙනාහැS4.” 

 ආwxව I9' eරණය ග'නා ලL, ඉH' බලාpකාර සමාගπහණය සැ'k*/ටා I9' ෙත,රා ගpහ. 1982 

මාO& මාසෙA B පට' ගp *ර'තර පsහාර වf' T& i තpවය 1987 ද<වා පැවHණ. සැ'k*/ටා බලයට 

පැÜó D0 අ†රැq ෙමයාකාරෙය' අpලා'H< DEq ෙවරළබඩ බලය අපහරණයp, මාu˙ය අ4e' 
බරපතළ ෙල9' උ0ලංඝණය SQමp, සහ /වෙFß ඉ'Lයාu ග?මාන කºමවp ෙලසS' Iනාශ කර දැ±මp 

යන ල<ෂණ වf' T& iහ. 

 උ&ෙO 9ට දmණට, රට ඉතා ඉ<මó' මනා°වා a ඒකාhපH ෙරõමයට සහ එa ආඥාදායක 
පsවණතාය'ට එෙරaව නැÙ 9�ෙAය. අìp 9I0 TFධය< ආර?භ Iය. එ4' උ&ෙO i õෙනාෙ2ගා (Jinotega), 
එ/ෙටf, සහ uෙ5වා ෙසෙග,Iයා (Nueva Segovia) යන පsෙFශය'a කලාප Saපයකටp, රට මැFෙF i 

මටග0පා (Matagalpa) සහ ෙබාආෙකා (Boaco) ද, දmෙw ga� ෙසලායා (Zelaya) සහ 7ෙය, සැ' Eවා' (Río San 
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Juan) යනාLයට ද බලපෑ? ඇH කරන ලL. 1981 ûf 9 වැ*දා පැ/ෙත,රා පs9FhෙAම FSLN වf' කැ” ෙගා/ 
*කරා°වාව අpහැර êෙAය. සැ'k*/ටාට එෙරa පsHෙර,ධය—වැරLයට “ෙකා'ට¯ා” යන නÜ' ෙ0බ0 කරන 

ලද, එන? gට/තර ෙල,කය I9' “පsHIvල§යවාB'” යැ4 සලකන ලFද—තවp සංIධානාpමක ව'නට පට' 

ගැuó. උ&ෙO B ‘*කරා°වාu පsජාත'තnවාB බලකාය' (Fuerza Democrática  Nicaragüense  -FDN) හැ�යට 
ෙමෙහT? පට' ගpෙp කf' ෙසාෙමාසා අධාරකරැව' හැ�යට 9� අය සහ අවÇාජ *දහ/ සට'කා±' යන 

ෙදෙගා0ල'ම I9' හදන ලද සංIධානය I9*. දmæ *කරා°වා a පsHෙර,ධය ද<වන ලFෙF aට| 

සැ'k*/ටා සංIධානෙය' සහ ඉඩ? ස හකරණය පsH<ෙ®ප කරන ලද ග?බද වැ9ය' සහ ෙහා'˚රා/ 

නැpන? ෙකා/තා Qකා බලා පලා êය /වෙFß ඉ'Lයාuව'ෙã පsHසාධනෙය*. ෙ? කwඩාය? එක& § 
පsජාත'තnවාB Ivල§ය ඒකාබFධය (Alianza Revolucionaria Democrática -ARDE) *Oමාණය කළහ, ඇ0ෙෆා'ෙස, 
ෙරාෙබෙල, එa ෙFශපාලන නායකයා i අතර ඒඩ' පැ/ෙත,රා එa හDදා නායකයා iෙAය. 

 නව 9I0 TFධය ෙ5ගෙය' පැHර êෙAය. වඩාpම පsචwඩ ගැ£? රෙ2 උ&රැ සහ දmæ පැHවල 1982 
සහ 1987 අතර B 9Fධ iහ. ෙදපැpත I9'ම *'Lත අපරාධ වල ෙයෙදන ලL. *කරා°වාu අO:දය 

නැෙගනaර සහ බටaර අතර ගැ£ම< බවට හැ7ණ. ïෙඩ0 කැ/ෙතn, නව ෙරõමෙA Üෙතn,පෙFශකෙය< 

වශෙය' කටT& කෙzය. සැ'k*/ටා හDදාෙ5 සෑම ඒකකයකම STබාuව' 9� අතර මනා°වා a 
ඇමHවරැ'ෙã ක†'9ලය සඳහා ද STබාu උපෙFශකය' 9�යහ. ඒඩ' පැ/ෙත,රා ආwxෙ5 9�ය B හවානා 

ෙවත êය සංචාරයක B ඔE දැ<ෙ< කෘŒකOමය පාලනය කරග'නා අ'දම ගැන, ආර<ෂාව, අභÇ'තර කටT&, 

සහ අෙනmp ආwxෙ5 ශාඛා සඳහා උපෙද/ ලබාගැÑම góස ස?⁄Oණ සැ'k*/ටා කැCෙන2£ව කැ/ෙතn,ෙã 

කාOයාලෙA රb/ව 9�න ආකාරය4. �ක කල< යන&රැ STබාu හDදා උපෙFශකය'ට නායකpවය ෙදන ලFෙF 
ජනරා0 ආOන0ෙඩ, ඔෙචාආ I9*. /වෙFß ඉ'Lයාu ජනගහනෙA පLං◊ය මාරැ SQම සඳහා බ0ෙã7යාව, 

නැෙගනaර ජOම*ය, සහ පල/eනෙය' පවා උපෙFශකය' සහාය q'හ. 

 1984 B රජය I9' එa IîවාසÑයpවය ය© /ථාgත කරගැÑෙ? පsයpනය< හැ�යට සංIධානාpමක 
ජනාhපHවරණ හරහා පsජාත'තnවාB යැ4 gටතට ෙප'වන DEæවර< ඉL7පp කෙzය. සැ'k*/ටාෙã අරDæ 

ෙමානවා iවාදැ4 ය'න Iෙîෂෙය' පැහැLf කරන කථාව< 1984 මැ4 මාසෙA B පවpවන ලFෙF FSLN  a 

සාමාõකය' නව ෙදෙනmෙã නායකpව ක†'9ලෙA එ< අෙය< i බයාOෙඩ, ආO9 (Bayardo Arce) I9*: “ෙ? 
මැHවරණ සැ'k*/වාදයට ච'දය පsකාශ කරu góස භාIතා කළ T& යැ4 අg Iîවාස කරනවා, ම'ද එය 

පsîනයට ල< කර අhරාජÇවාදය I9' අවන?™වට පාතn කර ඇH *සා. mම< †වp, *කරා°වාෙ5 ජනතාව 

ඒකාhපHවාදය සහ මා</වාB-ෙල*'වාදයට සහෙය,ගය ෙදනවා යැ4 ෙප'ව'නට එ4' අපට ඉඩ ලැCය 

T&4…සමාජවාB ප<ෂයක, ෙකාÜT*/2 ප<ෂයක, Sº/Hයා* පsජාත'තnවාB ප<ෂයක, සහ සමාජ 
පsජාත'තnවාB ප<ෂයක පැවැpම සහ බEpවවාදය අpහැර දැÜය T& යැ4 Sයා දැ' අg එකඟ Iය T&4. ඒ 

9ය0ල ෙ? තා< ක0 පsෙය,ජනවp iවා, නDp එa කාලය ඉ<ම êa', ඒ *සා අg ඒවා ඉවp කර දැÜය 

T&4.” ආO9 එIට අස'න'ට ආරාධනා කෙz (ඔ†' ෙස,Iය2 පැpෙp *කරා°වාu සමාජවාB ප<ෂෙA 
සාමාõකය' iහ) 9ය0ල'ම සඳහා එක ප<ෂය< පමණ< ga£§ම සඳහාය.  18

 සැ'k*/ටා ප<ෂෙA මැරවරය' (turbas) I9' ඇH කරන ලද පsචwඩpවය *සා මැHවරණ පsචාරෙය' 

ෙකා'සOෙව�5 අෙv<ෂකයා i ආ&ෙර, කෲ/ (Arturo Cruz) අ4' iෙAය. ඉH' ඒ *සා ඩැ*ෙය0 ඕෙටගා 

ජයගπහණය ලැÌම |qමය< ෙනා§ය. එනDp ඒ පsHඵලය *සා රෙ2 පැවH ෙනාස'r' සහ කලබල වතාවරණය 
අxකරöම අසාOථක iෙAය. 1984 B සහ 1985 B ආwxව I9' සැ'k*/ටා Iෙර,‘ පsHෙර,ධයට එෙරaව 

පsධාන පsහාර ගණනාව< සංIධානය කරන ලL. 1985 B සහ 1986 B මනා°වා a හDදා බල ඇó I9' ෙකා/තා 

Qකා මා4?බඩ Lෙã IරැFධ පැpෙp හDදා වලට පහර ෙදන ලL. Lê' Lගටම ජනgsය සහාය ලැ™ණp, ඒඩ' 

පැ/ෙත,රා I9' 1986 B සටන අpහැර 9ය හDදාව රbෙගන ෙකා/තා Qකා ෙවත êෙAය. සැ'k*/ටා කමා'ෙඩ, 
හDදාව I9' උපායßfව අŸබවා යන ලද පrව Ü/Sෙට, /වෙFß ඉ'Lයාuව' 1985 ' පrව රජයට ඉඳ 

aෙටක පමණ< පsHෙර,ධය< දැ<iහ. ෙකා'ට¯ා හDදා සහ සැ'k*/ටා Iෙර,‘ පsHෙර,ධය' පරාජය ලැ™වද 

ඔ†' Lê' Lගටම සට' කළහ. 

 ඒƒය |Fගල *දහස සහ ෙFශපාලන *දහස අpa£§ම සාධාරËය කර'නට ෙම'ම රෙ2 qOවල ආOëක 

තpවෙA ෙ¢&ව එය iවා යැ4 Sය'නට ආwxව I9' ඒ ෙකා'ට¯ා පsහාර පsෙය,ජනයට ගpහ. රෙ2 අයවැය 
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බජ2 එෙක' 9යයට 50 කට ආස'න පsමණය< ෙව' කර H™ෙw හDදා වැය සඳහාය. 1985 මැ4 1 වැ*දා 
බටaර Tෙර,jය රටව0 ෙබාෙහාමයක සහාය ඇHව එ<සp ජනපදය I9' පනවන ලද ෙවළඳ ස?බාධකය *සා 

ආOëකය තවp Iනාශ Dඛයට êෙAය. TFධය *සා රෙ2 පsධාන අපනයන ආදායම< i ෙක,g ව&යාය' පාè § 

êෙAය. රෙ2 බාaර ණය ෙ5ගෙය' ඉහළට ෙගා/ 1989 B 9යයට 36,000 ක උFධමනයක Dq'ගත §ම දS'නට 
ලැ™ó. ඒ අව/ථාෙ5 B රජය I9' සලාක කºමය< හ≠'වා q'ෙ'ය. ඒp S7 සහ ම/ දරැæ aඟය< Lගටම 

පැවHණ. 

 එa IරැFධවාB'ට දøව? කර'නට සැ'k*/ටා ආwxව *තර මOදන ෙමෙහT? ෙයාදා ගpෙpය. 

බලයට පැÜó පr ඉතා ඉ<මó' එa ෙFශපාලන IරැFධවාB' ඉL7පp SQම සඳහා රජය I9' Iෙîෂ උසාI 
ga£වන ලL. 1979 ෙදසැ?බO 5 වැ*දා Lනය සaත ÑH අංක 185 ' ජාHක ආර<ෂක හDදාෙ5 aට| 

සාමාõකය' සහ 9I0 ෙසාෙමාසා ආධාරකරැව' ගැන e'q Bමට Iෙîෂ TFධාhකරණ *Oමාණය කෙzය. 

අපරාධ කරන ලද අව/ථාෙ5 පැවH දwඩ ÑH සංගπහයට අuව රbඳ†?කරැව' I*îචය †වp, ඇපෑ0 
Sºයාවfය යා T& iෙA ෙ? අHෙOක උසාI හරහාය. ෙ? කºෙම,පායෙය' සැ'k*/ටාට සාමානÇ අhකරණ 

පFධHෙය' බාaර i Iෙîෂ ÑHමය කºමෙ5දය< ga£ව'නට ඉඩ පෑLණ. නx වල B ෙබාෙහ, ප�පා�මය 

අකºÜකතා දS'නට ලැCණ. සමහර අව/ථාවල B S9q ´වÇ‚චක සා<Œ ඉL7පp ෙනාකරම අපරාධ ඔv| කරන 
ලදැ4 සැලSණ. *Oෙද,˙භාවය ⁄OවාuÜHෙය' ෙතාරව I*rරැව' කටT& කළහ. දøව? e'q iෙA ඒƒය 

|Fගලෙයmෙã වරදකාQpවය ගැන සා<Œ මත ෙනාව සා aක වගƒෙ? මH අuව4. 

 1982 මාO& 15 වැ*දා –'ටාව I9' රට TFධයක *යැˇ 9�නවා යැ4 පsකාශ කරන ලL. එ4' /වා‘න 

°ව'Iqf ආයතන වසා දම'නටp, සබඳතා පැවැp§ෙ? අ4Hය නවpවා දම'නටp, වෘpeය සÜH *දහස 
Õමා කර'නටp ඉඩකඩ පෑLණ. වෘpeය සÜH සැ'k*/ටාට හ&රැ i අතර මධÇම ආwxෙ5 ශාඛාව' බවට 

ඒවා හරව'නට ගp වෑය? වලට පsHෙර,ධය ද<වා HCණ. ෙමාෙOIයාuව' (Moravians) සහ ෙ÷ෙහ,වාෙã 

සා<Œකරැව' ඇ&è ආගÜක කwඩාය? වලට එෙරaව ද ෙමෙහT? පැවHණ. 1982 û* මාසෙA B ඇ?ෙන/� 
ඉ'ටනැෂන0 ඇ/තෙ?'& කෙz aට| සෙමාසා ජාHක ආර<ෂා හDදා භටය' 4,000 කට වැk g7ස< සහ හෘද 

සා<Œයට එෙරa §ම ෙත,රා ෙනාගැÑම *සා 9රකරැව' i හාර ප'9ය ගණන< –'ටාව 9රගත කරෙගන 

9�න බව4. වසරකට පrව, ෙFශපාලන 9රකරැව'ෙã සංඛÇාව 20,000 < ද<වා ෙ5ගෙය' වැk Iය. 1982 අග 
ෙවFB, එ<සp ජාHක මාu˙ය අ4e'ෙã සංIධානය අවධානය ෙයාD කරන ලFෙF ඊටp වඩා 9p කරදර කරන 

පsපංචය' ෙදකකට4, එන? පsHIvල§යවාB' හැ�යට අp අඩං°වට ගැෙනන ලද ජනතාව අතර “අ&රැදහ'” i 

සංඛÇාව සහ “පලා ය'නට තැp කරFB” Üය êය ජන සංඛÇාව4. 

 IරැFධ කwඩාය? සමඟ සට' වැBම සඳහා සැ'k*/ටා I9' 1983 අෙvs0 මාසෙA B ‘ජනgsය සෙමාසා 
Iෙර,‘ Tද අhකරණ’ (Tribunales Populares Anti-Somocista -TPAs) ga£වන ලL. ෙකා'ට¯ා කwඩායමකට අ4H 

i ෙහ, ෙවනp හDදාමය Sºයා සඳහා සහභා¤ § Hෙබන ලද ෙහ, ඕනෑම ෙකෙන< ගැන e'qව< Bෙ? බලය 

ඒවාට ලැCණ. කැරfකාර ෙහ, කඩාකvප0කාQ ඕනෑම Sºයාව< යu TPA  ඉL7යට පDණ§ම iෙAය. TPA 
සාමාõකය'ෙã නාම ෙය,ජනා කරන ලFෙF ආwxව I9*. ඒ අය ෙබාෙහ, Iට FSLN හා ස±පව කටT& කරන 

සංIධාන වf' එන ලL. ÑHමය g©ෙවp Sºයාpමක කරන ලද සමහර Ñeඥවරැ ඔ†'ෙã |Eæව පවා 

ස?⁄Oණ ෙනාකරන ලද අය4. ෙබාෙහ, Iට TPA I9' වරදකාQpවෙA සා<Œය< හැ�යට එa පsභවය ෙනාතකා 
ඕනෑම අhකරණ-බාහÇ ඇI9ය< බාරගpහ. TPAs අ'Hෙ? B Irරැවා හැරැෙw 1988 B ය. 

 1984 B g�සරබද කලාප &ළ අp අඩං°වට ගැÑෙ? රbf Saපය< 9Fධ iහ. FSLN  *ෙය,õතෙය< i 

කාෙල,/ uෙ5ෙව/ ෙටෙලා/ (Carlos Nueves  Tellos) ෙ? වැළැ<§ම සඳහා  BOඝ කාලය< H/ෙ/ රඳවාගැÑ? 

SQම ෙවuෙව' තOක කෙz ඒවා “g�සරබද කලාප වල පsîන SQ? 9ය ගණ*' 9Fධ SQමට ඇH 
ෛනසOêක q®කරතා *සා පනවන ලද අවශÇතාවය<,” Sයා4. IරැFධ ප<ෂ වල සාමාõකය'—fබර0, සමාජ 

පsජාත'තnවාB, Sº/Hයා* පsජාත'තnවාB—සහ වෘpeය සÜH අයව අp අඩං°වට ගැuෙw ඔ†' “හ&ර'ට 

වා9දායක කටT&වල *යැෙළනවා,” Sයා4. ඇපෑ0 සඳහා S9q කºමෙ5දය< ෙනා§ය. දැk පsචwඩpවෙය' T& 
යැ4 න? දැරෑ රහ/ ෙපාf/ හDදාව ෙච,දනා ඉL7පp ෙනාකර ඕනෑම සැකකරැෙව<ව Lන *යමය< නැH 

කාලය< |රා රඳවාෙගන 9∏ෙ? හැSයාෙව' T& iහ. ඔ†' rqr යැ4 9තන ඕනෑම රbඳ†? කºමය< ෙයාදා 

ගැÑමටp සහ 9රකරැව' ඔ†'ෙã ප†ෙ0 අය ෙහ, Ñeඥය' හා ස?බ'ධ §ෙම' ඉවp කර තැÌමටp බලය 
ලබා 9�යහ. සමහර රbඳ†?කරැව'ට තම Ñeඥය' හා ස?බ'ධ ෙව'නට S9ෙ/pම ෙනාහැS iහ. 
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 සාk*/ටා I9' ඉතා ඉ<මó' කාOය<ෂම මOදÑය යා'තnණය< *Oමාණය කළහ. අභÇ'තර කටT& 
අමාතÇාංශෙA Iෙîෂ බල ඇó 15,000 ක පාලනය යටෙp රට තබන ලL. ෙස,L9ෙය' 9∏ම සහ Iෙîෂ 

ෙමෙහT? පැවරැෙw Dirección General de Seguridad del Estado -DGSE යන Iෙîෂ අංශය ෙවතට4. G-2 a 

STබාu ඒජ'තරවරැ' යටෙp |Eæව ලබා H: DGSE  අභÇ'තර කටT& අමාතÇාංශයට ෙක©'ම වාOතා 
කළහ. ෙFශපාලන 9රකරැව' අp අඩං°වට ගැÑම සහ පsîන SQම බාරව 9� DGSE  I9' STබාu සහ 

නැෙගනaර ජOම' Iෙîෂඥය' ෙවH' අuකරණය කරන ලද “g79q වධaංසාව” යැ4 හැç'ෙවන ලFෙF 

*යැˇ 9�යහ. ෙලාමා ඩ �/කාපා (Loma de  Tiscapa) ê*ක'ද පාDල ga� මනා°වා ඉ'ටෙකා'�ෙන'ට0 

ෙහ,ටලය g£පස i ජOම'-ෙපාමාෙර/ (German-Pomarés) හDදා සංƒරණෙA i එ0 ◊vෙට, (El Chiptoe) රbඳ†? 
මධÇ/ථානෙA B ෙබාෙහ, පsîන SQ? 9Fධ iහ. ෙහ,ෙ/ ෙරා¿7°ෙ5/ (José Rodriguez) සහ Eවානා 

¬ලැ'ෙඩා' (Juana Blandon) යන Sº/Hයා* සමාජවාB ප<ෂෙA සාමාõකය' ෙදෙදනා තම'ව එa B පsîන 

කරu ලැ: බව තහ†රැ කරH. ඔ†'ට *'ද අaÜ කර ඔ†'ෙã ප†0 වලට තOජනය කරන ලL. ආර<ෂක 
හDදාව I9' ඉතාමp *'Lත කºමෙ5ද ෙයාදා ග'නා ලL. රbඳ†?කරැව'ව එක හතරb/ ±ටරයක ම&gට 

ඉඩකඩ< ඇH “|ං◊ අය” (chiquitas) යැ4 හැç'ෙවන අ≠රැ කාමරයක තබන ලදහ. ඒවාෙA වාk ෙව'නට 

ෙනාහැS තර? Iය; එෙ/ම ස?⁄Oණ ෙල9' අ≠ෙO පැවH අතර වාTව හමා යෑම< ෙහ, සÑපාර<ෂක පහrක? 

S9ව< ෙනාමැH iහ. 9රකරැව'ව සමහර අව/ථාවලB එa සHයකට වැk කාලය< රඳවා තබන ලL. පsîන 
SQ? දවෙ/ ෙහ, රාHnෙA ඕනෑම ෙ5ලාවක පවpවන ලL. සමහර Iෙටක &ව<mව< එ0ල කරÜ' සහ මරණ 

තOජන මැද සහ ෙබාරැවට මවා පාන ෙවk තැÌෙම' මරණයට පDæ§? අහ'නට සැලැ/§ම මධÇෙA පsîන 

SQ? 9Fධ iහ. සමහර 9රකරැව'ට ව&ර සහ ආහාර ෙනාෙදන ලL. දව/ Saපය< රඳවා තැÌෙම' පrව, 

ශාQ7කව ෙහ?බp §ෙම' ඔ†' අත7' ෙබාෙහ, ෙදෙන< තම' වැරL යැ4 ද<වන ෙබාරැ පාෙප,∆චාරණ වලට 
අpස' තැÌමට එකඟ iහ. ඈත g�සර පsෙFශ වල B සාමානÇ හDදාෙ5 කwඩාය? I9' සැක කරන 9I0 

වැ9ය'ව අp අඩං°වට ෙගන ඔ†'ව DGSE ෙවතට බාර කර'නට ෙපර දව/ ගණනාව< Tද හDදා කඳ†රැ 

&ළ රඳවාෙගන 9�යහ. 

 සමහර DGSE  9රෙගව0 ඒවාෙA කOකශ තpවය' ගැන අපƒOHමpව  9�යහ. උදාහරණය< හැ�යට 

ලා/ ෙpහා/ (Las Tejas) a B, අp ෙහ, පා නව'ෙ' නැHව 9ටෙගන 9∏මට 9රකරැව'ට බලාpමක iහ. 

9යè 9රබ'ධනාගාර ඉLකර H™ෙw එකම ආකෘHය< අuව4: ඉතා mඩා 9රm� &ළ ෙකා'ƒº2 CpH ඇ&ෙ0 
ඇඳ' හදා H™ó. Iqf බලය ෙහ, සÑපාර<ෂක පහrක? ෙනා§ය. ජෙ'ල ද ෙනා§ය; යකඩ ෙදාරට උk' 

වාTව එ'නට දමා H™ණ êπ0 ඇ&ෙල' එන mඩා ආෙල,ක eරැව< පමණS' 9රm�යට ආෙල,කය වැ£ó. 

අO:දකාQ අව/ථාවල B 9රකරැව'ට මාස ගණනාව< ෙමවැ* 9රm� වල තැCණ. මාu˙ය අ4e' සංIධාන 

වf' ෙගන යන වÇාපාරයS' පrව 1989 B ෙ? ‘◊ƒටා/’ අාෙල,පනය කරන ලL. 

 ඇ?ෙන/� ඉ'ටනැෂන0 සංIධානයට අuව DGSE මධÇ/ථාන &ළ B සැබැI'ම Üය êෙA අ0ප ෙදෙන< 

පමණS. ඩැ*ෙල, ෙරාසාෙ0/ (Danilo Rosales) සහ සැෙලාෙමා' ෙටෙලIයා (Salomon Tellevia) *ල වශෙය' 

Üය යන ලFෙF “හෘදයාබාධ” වf*. 1985 B තම'ට &ව<mවක g£ප9' පහර ගසා H: ෙහ,ෙ/ ඒ'ජ0 
I0◊/ �ෙය7ෙන, (José Angel Vilchis Teijerino) අpIçන ලද අයහපp තpවය' *සා තම සගෙය< Üය êය 

ආකාරය q£ෙ5ය. එවැ* අපහරණ Sºයාව' g�සරබද කලාප වල පැවeම ඇ?ෙන/2 ඉ'ටනැෂන0 සහ ෙවනp 

රාජÇ  ෙනාවන සංIධාන I9' ෙහළා දැක ඇත. ඔEව තවp 9රකරැව' I/ස< සමඟ ෙකාතර? mඩා 
9රm�යක රඳවා H™ණාද Sයෙතාp ඔ†නට 9ටෙගන *දාග'න 9Fධ iවා යැ4 මටග0පා ga� 7ෙය, 

¬ලා'ෙක, 9රෙගදර එක රbඳ†?කරැව< Sයා 9�ෙAය. තවp අෙයmට Lන පහ< H/ෙ/ ව&ර හා ආහාර 

ෙනාBම *සා ඔEට LIගලවා ග'නට ඔEෙãම Dතnා පානය කර'නට 9Fධ Iය. Iqf ක?පනය වැෙදන බැට' 

ෙපා0ල< භාIතය සාමානÇය< iෙAය. 

 9රබ'ධනාගාර පFධHය STබාෙ5 පැවෙතන ආකෘHය සමඟ ස±ප ෙල9' *මවන ලFදS. STබාu 

ෙපළෙපාp වf' දැ<ෙවන ප7L, 1981 ෙනාවැ?බO 2 වැ*දා <ෂමා ÑHය I9' ඔ†'ෙã *දහ/ SQෙ? eරණ 

සඳහා 9රකරැව'ෙã හැ9Qම සහ චOයාව ද සැලS0ලට ගැෙ'. ÑHෙA Õමාව' ඉතා ඉ<මó' පැහැLf †ó. 
වÇHෙOක උසාI වf' දøව? e'q කරන ලද 9ය ගණනක 9රකරැව'ට *දහස aÜ iවp, ඒ දøව? e'q 

කºමවp ෙලසS' පsHසං/කරණය SQම S9Iෙටක 9Fධ ෙනා§ය. 

  S9ව< පැහැLfව දැ<ෙව'ෙ' නැH මHය< i “ෙසාෙමා9/ටා අපරාධ” සඳහා ජනතාව අp අඩං°වට 
ගpහ. 1989 B “පsHIvල§ය අපරාධ” සඳහා 1,640 ක ජනතාව< අp අඩං°වට පp iහ. ඔ†' සැබැI'ම 
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ෙසාෙමාසාෙã සහg7වෙO සාමාõකය' iහ. ෙසාෙමාසාෙã ආර<ෂක හDදාෙව' එන ලද අය ෙකා'ට¯ා හDදාෙ5 
9යයට 20 කට වැk සංඛÇාව< ෙල9' S9 Iෙටක iෙA නැත. ඒp ෙසාෙමාසාෙã ආධාරකරැව'ෙã කැරb0ලක 

තOජනය< ඇතැ4 ය'න සැ'k*/ටා I9' තම IරැFධවාB'ව අ°0 ලා Hය'නට ෙයාදා ගp පsධාන තOකය4. 

ෙ? ෙ¢&ව මත කාOෙස0 ෙමාෙඩෙල, a 600 කට වැk සංඛÇාව< 9රගත කරන ලL. සැ'k*/ටා ෙරõමෙA D0 
කාලය &ළ දS'නට ලැෙබන ල<ෂණය න? ෙබාරැ සා<Œ ෙගනහැර පෑම සහ IරැFධවාB'ට එෙරaව ෙබාරැ 

ෙච,දනා මැ§ම4. 

 1987 ෙවFB *කාරා°වාෙ5 9රෙගව0 &ළ ෙFශපාලන 9රකරැව' 3,700 කට වැk g7ස< 9�යහ. 1987 

අෙග,/& 19 වැ*දා එ0 ◊ෙපාෙට a රbඳ†?කරැව' q9? ගණනකට ඔ†'ෙã Dරකරැව' I9' පහර q'හ. 
ඔ†'ෙã Dරකරැව' I9' Iqfය සaත බැට' ෙපාè භාIතා කළා යැ4 9රකරැව' වාOතා කළහ. 1989 

ෙපබරවා7 මාසෙA B ඔ†' DEණ ෙදන කOකශ තpවය' ගැන Iෙර,ධය දැ<§ම සඳහා මනා°වා වf' 

Sෙල,±ටO I/ස< ඈත ga� කාෙස0 ෙමාෙඩෙල, a 9රකරැව' 90 ෙදෙන< උපවාසය< පට' ගpහ. 
වOජකය' H/ ෙදෙන<ව එ0 ◊ෙපාෙට ෙවත මාරැ කරන ලL. එa B දøව? හැ�යට ඔ†' 9ය0ල'වම Lන 

ෙදක< *Oව/තnව 9රm�ෙA 9�'නට සල/වන ලL. අෙනmp 9රෙගව0 &ළ B ද රbඳ†?කරැව'ව *Oව/තnව, 

අp වලට මාං! දමා, සහ ව&ර ෙනාB තබන ලL. 

 1989 B කාෙස0 ෙමාෙඩෙල, a 9රකරැව' 630 < 9�යහ. ෙවනp ෙකාටසක, aට| ෙසාෙමාසා 

ආර<ෂකය' H/ අට< ද එa ඔ†'ෙã 9ර දøව? ෙගවÜ' 9�යහ. ෙFශපාලන 9රකරැව' රඳවා H™ෙw 

එ/ෙටf, ලා ගπැ'ජා, සහ ගπැනඩා a පsාෙFßය 9රෙගව0 &ළය. අ4kයෙලාõමය ෙ¢& *සා 9රකරැව' 

සංඛÇාව<, Iෙîෂෙය'ම කාෙස0 ෙමාෙඩෙල, a 9රගත කරන ලද අය, ඔ†'ට පවරන ලද වැඩ SQම 
පsH<ෙ®ප කළහ; ඔ†'ට පsචwඩ ප©ගැÑ? අpIç'නට 9Fධ iහ. ඇ?ෙන/� ඉ'ටනැෂන0 I9' ද 

Iෙර,ධතා සහ උපවාස වලට පrව 9රකරැව'ට කෲර ෙලස සලක'ෙ' යැ4 වාOතා කරන ලL. 

 ශÃමය හරහා පsHඅධÇාපනය ලබන වැඩ සටහනකට සමහර 9රකරැව' rq/ස' iහ. 9රගත§ෙ? 
වO¤කරණ පහ< Iය. ආර<ෂක ෙ¢& *සා වැඩට urqr යැ4 පsකාශ කරන ලද අයව දැk ආර<Œත කඳ†රක 

රඳවන ලL. ඔ†' තම ප†0 සෑම Lන හත©/පහකටම වතාව< පමණ< දSන ලද අතර ඔ†'ෙã 9රm� වf' 

එ©යට යෑමට අවසර ලැ™ෙ' සHයකට පැය හය< පමණS. පsHහැඩගැ/§ෙ? වැඩ සටහන සඳහා එක& කරන 
9රකරැව'ට ෙ5තන ෙගවන වැඩ SQම සඳහා අවසර ලැCණ. මාසයකට වර< එක සංවාස අභÇාගමනය< 

සඳහා සහ සෑම සH ෙදකකට වර< තවp ස±ප ඥාHෙය<ෙã අභÇාගමනය< සඳහා අවසර ලැCණ. ශÃම වැඩ 

සටහෙ' ඉ0ö? ප7⁄Oණ කරන ලද ජනතාවට “අOධ-Iවෘත” ෙරõමය< පවHන තවp ශÃම ෙගාIපල< ෙවත 

මාරැ §ම ඉ0ලා 9∏ෙ? අ4Hය H™æ අතර එතැ*' ඔ†නට Iවෘත ෙරõමයකට අවසානෙA B මාරැ Iය 
හැSයාව පැවHණ. 

 9I0 TFධෙA ෙදපැpතම I9' කළ පsහාර සහ පsHපsහාර *සා අaÜ i ‰Iත ගණනය SQම q®කර 

†වp සට' Iෙîෂෙය'ම පsචwඩ i g�සරබද කලාප වල 9ය ගණ*' IරැFධවාB' ඝාතනය i බවට S9q 
සැකය< නැත. Tද හDදා සට' ඒකක සහ අභÇ'තර කටT& අමාතÇාංශෙA Iෙîෂ හDදා I9' ස ල ඝාතන 

ෙගන êය බව ෙපÑ ය4. ඒවාට වගSව T& iෙA ඇමHවරයා i ෙත,මා/ ෙබ,O÷ ය. ෙ?වා STබාu Ü*2 

Iෙîෂ හDදා අuකරණෙය' T& i *කරා°වාu හDදා iහ. 

 මරණයට පp iව' ගැන *î◊ත දpත නැH †වp ෙසලායා (Zelaya) පsෙFශෙA  ග?වැ9ය' ෙවk තබා 

මරණයට පDæවන ලද යැ4 වාOතා ෙව4. මළ9රැරැ ෙබාෙහ, Iට අංග ෙÔදනය කර H™æ අතර g7Ü'ෙã 

9රැරැ ෙබලªන තpවය' වf' T& iහ. ස ල ඝාතනය i ග?බද වැ9ය' සැකයට පාතn iෙA ෙකා'ට¯ා 

වÇාපාරයට අ4H නැpන? එa ආධාරකරැව' හැ�යට4. සැකකරැව'ෙã *වාස Iනාශ කරන ලද අතර LI 
ගලවා ග'නට සමp iව'ව බලාpකාරෙය' gටමං කරන ලL. ෙ? Sºයා ෙගන êෙA සාමානÇ හDදාෙ5 බල 

ඇó I9*. ආwxෙ5 අරDණ iෙA එa පsHපpH —ෂණය ම√' /ථාgත SQම සහ ඒ —ෂණය ම√' 

හ&ර'ට එa කඳ†රැ හදා ගැÑමට ෙනාහැS වන ෙ/ කටT& SQම4. පsHෙර,ධ සට'කා±' අ0ලා ගැÑමට 
ෙනාහැS §ම *සා Tද හDදාව I9' ඔ†'ෙã ඥාe' ෙවH' ප©ගpහ. 1989 ෙපබරවා7 මාසෙA B 

Iෙîෂෙය'ම මටග0පා සහ õෙනාෙ2ගා (Jinotega) පsා'ත වල B q9? ගණනක අhකරණ-බාහÇ මරණයට 

පDæ§? 9Fධ  § ඇතැ4 ඇ?ෙන/� ඉ'ටනැෂන0 I9' වාOතා කරන ලL. අංග ෙÔදනය කරන ලද 
I'Lතය'ෙã මළ 9රැරැ ඔ†'ෙã ප†0වල අය I9' ඔ†'ෙã *වාස අසල B ෙසායා ග'නා ලL. TFධය පැවH 
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Dè කාලෙA B DGSE  වf' ෙයාදවන ලද කwඩාය? I9' “අ&රැදහ'§?” ෙගන යන ලද බවට වාOතා 
ගණනාව< පැවHණ. තව qරටp, අභÇ'තර කටT& ඇමHවරයා මනා°වා a ෙFශපාලන 9රකරැව'ට ෙවk 

තැÌමට පrබවට iෙA ඉතා කලා&රS*. TFධෙA සම/ත Ü*/ වැය 45,000 p 50,000 p අතර ජනතාව< 

ෙවන අතර එ4' බEතරය 9I0 වැ9ය' ෙවH. අx වශෙය' 400,000 ක *කරා°වාuව' ෙකා/තා Qකා, 
ෙහා'˚රා/, නැpන? එ<සp ජනපදය, Iෙîෂෙය'ම මයාÜ සහ කැfෙෆ,O*යා ෙවත පලා êයහ. 

 1987 අෙග,/&ෙ5 B °වාතමාලාෙ5 එ/Sf|ලා/ (Esquipulas) නගරෙA B අpස' කරන ලද êIr? වf' 

සාම Sºයාවfය නැවත Lයp කරන ලL. 1987 සැvතැ?බO මාසෙA B IරැFධ ප<ෂෙA La prensa Lනපතා පතnයට 
ය© පළ SQමට අවසර ලැCණ. ඔ<ෙත,බO 7 වැ*දා ඒකපාOශIක සට' Iරාමය< ෙසෙග,Iයා, õෙනාෙ2ගා, සහ 

ෙසලායා යන පsා'ත සඳහා අpස' කරන ලL. ෙFශපාලන 9රකරැව' 2,000 කට වැk සංඛÇාව< *දහ/ කරන 
ලL. ඒp 1990 ෙපබරවා7 මාසය ෙත< තවp 1,200 < 9රගතව 9�යහ. 1988 මාO& මාසෙA B ආwxව සහ 

IරැFධ ප<ෂය අතර ඍ– සාක∆ඡා හටගpෙp ෙකා/තා Qකා a සෙප,ආ (Sapoa) නගරෙAය. 1989 û* මාසෙA 

B ජනාhපHවරණයට මාස අටකට ෙපර සැ'k*/ටා Iෙර,‘ ග70ලා භටය' 12,000 ' බEතරය< ෙහා'xරා/ 
a ඔ†'ෙã කඳ†රැ ෙවත ආපr êයහ. 

 ඔ†'ෙã අ4kයෙලාõය බලාpකාරෙය' /ථාgත SQමට ෙනාහැS §මp, අභÇ'තර සහ IෙFßය යන 

හDදා ෙදපැpෙත'ම පsහාරයට ල< §මp, ෙපර කල නැෙගනaර-කලාප අuගπාහකය' ෙග' තව qරටp ආධාර 
ෙනාලැÌමp, එෙ/ම අභÇ'තර රwx *සා qOවල §මp *සා සැ'k*/ටා I9' රට නැවතp ච'ද වලට ෙගන 

යන ලL. 1990 ෙපබරවා7 25 වැ*දා පsජාත'තnවාB ප<ෂෙA වෙයාෙලටා චෙමාෙර, ජනාhපH*ය හැ�යට ෙත,රා 

පp කරන ලL. ඇය 9යයට 54.7 ක ච'ද Lනා HCණ. *දහස ලැÌ වසර 160 S' පrව පsථම වතාවට 

ෙFශපාලන බලය සාමකා±ව මාරැ §ම< රෙ2 9Fධ iෙAය. /ëර කාöන TFධය ෙවuවට සාමය සඳහා ආශාව 
ජයගπහණය කරන ලද ෙලසS' ෙපÑ êෙAය. ෙ¢&ව mම< †වp—සමහර Iට ඔ†' අවසානෙA B 

පsජාත'තnවාදෙA අවශÇතාවය හ≠නාගpතා Iය හැS4 නැpන? ඔ†'ට ලැ™æ ආධාර aඟ § යFB ඔ†' 

සරලවම *සැකෙය'ම 9Fධ ව'නට aස නැDවා Iය හැS4—ෙවනp තැ'වල ෙකාÜT*/2වාB' I9' බලෙA 
එ0ö ඉ'නට ෙයාදාගp —ෂණෙA අ'තවාදයට êෙA නැත. එනDp ඔ†'ෙã දැ<ම /ථාgත කර'නට ඔ†' 

ගp වෑයෙ? B සහ රට DEණ ෙදන ෙFශපාලන යථාOථය' ෙනාසලකා හ7Ü' ඔ†'ෙã පsHපpH ෙයාදා ග'නට 

ගp වෑයෙ? B, ඔ†' සැබෑ Ivලවය< ෙනාමඟ යැ§ය, ෙදවැ* 9I0 TFධය< ෙපාළඹවන ලL. එ4' *කරා°වා 
ෙවත පsජාත'තnවාදය gIÕම පsමාද SQමp මහp ‰Iත සංඛÇාව< අaÜ SQමp 9q කෙzය. 

ෙපරෑ: ෙස%ෙඩෙරK [-ෙනKෙසKෙL \8ඝ ෙ^ වැ_ෙරන පා ගමන 

 ෙපරෑ රෙ2 ජනාhපHවරණෙA Lනය i 1980 මැ4 17 වැ*දා එරට ඉHහාසෙA පsථම වරට ෙස'ෙඩ,ෙර, 
ìÜෙන,ෙස, (Sendero Luminoso) ෙනාෙහාp “BvHමp මාOගය” නÜ' තම' හ≠'වාගp මාඕවාB ග70ලා 

කwඩායම< I9' කරන ලද අIගp සට' දS'නට ලැCණ.“ජනතාවෙã TFධය” ආර?භ i බව Sය'නට 

තරැණ සට'කා±' I9' !/◊ (Chuschi) a මැHවරණ මධÇ/ථාන අ0ලා ෙගන ඒවාට ê* තැ:හ. ඒp 
S9ෙව< එය එතර? ගණකට ෙනාගpහ. සH Saපයකට පrව, öමා අගනගරෙA Iqf පහ' කæ වf' 

“ඩ'ã <ෂ5g'ã” නම සඳහ' |වරැ එ0ලන ලද මරා දැ  rනඛය' එ0ලා HCණ. ඒ මාඕෙã සං/කෘHක 

Ivලවය පාවා q' පsHසං/කරණවාB Âන නායකයාට ෙදා/ පවර'නට4. එවැ* ෙඝ,ර g©ෙවp 9q කෙz ක†ද? 

 1970 ගණ' අග B ෙපරෑ රෙ2 පැවHෙA මහp Iය†0 කාලයS. 1977-1979 ද<වා මහා වැඩ වOජන හය< 

පැවHණ. ඒවා 9ය0ලට ක©' පsධාන පsා'ත නගර i අෙරƒපා  (Arequipa), අාශාmෙච, (Ayacucho), m/ෙකා 
(Cuzco), Eවා'කාෙය, (Huancayo), සහ |ක0පා (Pucallpa) යනාLෙA Iශාල උFෙඝ,ෂණ වÇාපාර පැවpIණ. ඒවා 

සම√' වOජකය'ෙã උFයාචනය' අuව හැඩ ගැræ “ආර<ෂක ෙපරDæ” පට' ගැ*ණ. ෙමම ෙපරDæ 
ෙස'ෙඩ,ෙර, ìÜෙන,ෙස, ෙã පsධාන ආධාරකය iහ. ෙක!චා (Quechua) භාෂාෙ5 එන අාශාmෙච, යන වචනෙA 

ෙpරැම “අභාවයට පp i /ථානය” ය'න4. එa B ∫Üෙය' 9යයට 5 කට අx පsමාණය< වගා කළ හැS 

iෙAය, සාමානÇ වාOŒක ඒක |Fගල ආදායම ඇෙම7ක' ෙඩාලO 100 කට වඩා අx iෙAය, ආTෂ අෙv<ෂාව 
වයස 45 < පමණ< Iය. රෙ2 සාමානÇ ළදරැ මOතÇතාවය 9යයට 11 < ෙවFB ෙ? පළාෙp එය 9යයට 20 < 

Iය. ෙස'ෙඩ,ෙර, ìÜෙනාෙස, Df'ම Caෙව'ෙ', සමාජමය පsîන වf' ෙපෙළන ලද ෙ? පsෙFශෙAය. 
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 1959 B පට' ළමා ෛවදÇෙ5දය, වÇවහා7ක මානව IදÇාව, සහ g�සරබද ඉංõෙ'රැ  IදÇාව යනාBය 
ගැන Iෙîෂෙය' අවධානය< ෙයාD කරන Sºයාßf IîවIදÇාල ෙ<'´ය< ආශාmෙච, a පැවHණ. Ivල§ය 

ÆෂÇ  ෙපරDණ< එa B ෙගාඩනැÙ IîවIදÇාලෙA වැදගp ∫Üකාව< ග'නා ලL. සතÇල¬hක 

ෙකාÜT*2වාB', ෙ∆ °ෙ5රා ආධාරකරැව', සහ මාඕවාB' යන 9ය0ල'ම Df' එa පාලනය අ0ලා ගැÑමට 
මාන බැ;හ. එනDp, 1960 ගණ' Dල B දOශනය ඉගැ'i °රැවරෙයm i අCමෙය0 °/මා' (Abimaël 
Guzmán) න? තරැණ මාඕවාLෙය< ෙ? ÆෂÇ ෙපරDෙw පsධාන ∫Üකාව< අ0ලා ගpෙpය. 

 1934 ෙදසැ?බO 6 වැ*දා öමා a උපත ලද °/මා' Df' වැk කතාබහ< ෙනාරකන ලද තරැණෙය< i 

අතර අHද<ෂ 9rෙව< iෙAය. °/මා' 1958 B ෙකාÜT*/2 ප<ෂයට බැ≠ó. ÆෂÇ සමෙA B වඩවා ගp 
ඔEෙã වාã ෙකෟෂලÇ ද/ක? හරහා එa B ඔE ඉතා ඉ<මó' සැලS0ලට පාතn iෙAය. Âන-ෙස,Iය2 

ෙබBමp සමඟ, ෙපරෑ රෙ2 ෙකාÜT*/2 ප<ෂය ද ෙබB යFB, ‘ර& ෙකාkය’ (Bandera Roja) න? ෙකාÜT*/2 

කwඩායම *Oමාණයට 1965 B °/මා' සහාය q'ෙ'ය. °/මා' Âනයට êයා යැ4 ද මතය< පවe.  කැරf 19

ෙක,ලාහල වැk§මp සමඟ 1966 B ආwxව I9' IîවIදÇාල වසා දමන ලL. ‘ආශාmෙච, a ජනගහනෙA 

ආර<ෂකාව සඳහා ෙපරDණ’ °/මා'ෙã නායකpවෙය', මාඕවාB ‘ර& ෙකාkය’ I9' ෙ? අව/ථාෙ5 B 

ga£වන ලL. ඔ†' ඊ ළඟ වසෙO B ඔ†'ෙã අIගp අරගලය පට' ගpහ. 1969 û* මාසෙA B ආශාmෙච, 
පsා'තෙA උ&ෙO B ඔ<ටාIෙය, කෙබෙOරා ෙර,චා (Octavio Cabrera Rocha) න? සහායක පsා'ත *ලධා7ෙය<ව 

පැහැර ෙගන ය'නට °/මා' සහාය Iය. රෙ2 ආර<ෂාවට පsහාරය< එ0ල කළා යැ4 ඔEව 1970 B 9රගත 

කරන ලද නDp මාස Saපයක B ෙ¢ *දහ/ iෙAය. ‘ර& ෙකාkය’ සංIධානය 1971 වසෙO B පවpවන 

හතරවැ* ස?ම'තnණෙA B තවp Iරසකය< හට ගH. එa B ර& ෙකාkෙය' අ4'ෙවන අය I9' තවp 
ෙකාÜT*/2 කwඩායම< ‘BvHමp මාOගය’ (Sendero Luminoso) නÜ' ga£වා ගpහ. එයට නම වැෙට'ෙ' 

“Ivලවයට මඟ ෙප'වන BvHමp මාOගය මා</වාB-ෙල*'වාදය Iවෘත කර4,”  යන ෙහ,ෙස කාෙල,/ 20

ම7යාෙ2ê (José Carlos  Mariatégui) Sයන ලද පs කාශය 9aකරÜ*. මා</, ෙල*', සහ මාඕ අuව යÜ' 
“මා</වාදෙA හතරවැ* අ9පත” යැ4 හැç'ෙවÜ' °/මා' ෙ? සට'කා±' අතර §රෙය< බවට පpIය. 

නවකතාකරැ මා7ෙය, වOගා/ ෙල,සා (Mario Vargas Llosa), °/මා'ෙã Ivල§ය වÇාපෘHය ෙමෙ/ Iîෙ0ෂණය 

කෙzය: “ම7යාෙ2ê 1920 ගණ' වල B I/තර කරන ෙපරෑ රට ඔE දSන ILයට  fක වශෙය' මාඕ I9' 
දSන ලද ÂනෙA සතÇය තpවය සමඟ අනනÇ ෙල9'ම සමාන iවS—‘නගර වලට පහර ෙදන, ගෙ? පදනÜ' 

T& ජනතාවෙã TFධය<: එන? Âන Ivලවය හා අනනÇ i කºමෙ5දයS' *දහ/ කරග'න |èව' ෙවන 

‘අOධ වැඩවස?, අOධ යටpIõත සමාජය<’…ඔE අuගමනය කරනවා යැ4 Sයන කºමය රැ9යාෙ5 /ටාf'ෙã 

කºමය4, හතෙO ක0fෙA Âන Ivලවය4, කා?ෙබ,ජෙA ෙපා0 ෙපා2ෙã ෙරõමය4.”  21

 1972 9ට 1979 ද<වා කාලය &ළ B ÆෂÇ සංIධාන වල පාලන බලය අ0ලා ගැ*මට සමp§ෙම' පමණ< 

‘BvHමp මාOගය’ සෑªමට පp iහ. öමා නගරෙA සැ' මා�' ඩ ෙටාෙO/ (San Martín de Torres) තා<ෂóක 

IîවIදÇාලෙA 9r'ෙã සහාය ඔ†නට ලැCණ. එෙ/ම ඔ†' පsාථÜක °රැවරැ'ෙã වෘpeය සÜHයට ද 7ංගා 
ගpහ. ‘BvHමp මාOගෙA’ ෙබාෙහ, ගπා±ය ග70ලා කwඩාය? ෙමෙහයවන ලFෙF °රැවරැ' I9*. 1977 අග B 

°/මා' සැඟ§ 9�ෙAය. එa B අIගp සටන< සැලr? කර'නට පට' ගH. 1980 මාO& 17 වැ*දා 

ප<ෂ සාමාõකය' එම වෑයම *ල වශෙය' අපරාuමත කරන ලL. ‘BvHමp මාOගෙA’ සට' කwඩාය? වලට 
කාෙල,/ ෙමÕ∆ (Carlos Mezzich) ෙã ෙට¯ා2/SවාB' ද, |කාලා<ටා (Pukallacta) කwඩායෙ? මාඕ IමHකය' ද 

එක& iහ. අIගp අරගලෙA පැය උදා§ HCණ. ඉ' පrව එන !®◊ ෙමෙහTම iෙA ෙබ*ãෙන, ෙමBනා 

(Benigno Medina) න? ඉඩ? aÜයාව 1980 ෙදසැ?බO 23 වැ*දා ඝාතනය SQම4. ෙමය ඔ†' ෙගෙනන පsථම 

“ජනgsය T<Hය” පසඳöම4. ෙ? D0 කාලෙA B ‘BvHමp මාOගෙA’ 9�න ලFෙF 200-300 ක g7ස< †වp, 
ඔ†' හ*කට සහ කºමාu˜ලව මැද පංHෙA සහ ඉහළ පංHෙA |රවැ9ය'වp, රෙ2 ආර<ෂක හDදාෙ5 

සාමාõකය'වp ඝාතනය කර දැ±ම පට' ගpහ. 

 Cf. Mario Vargas Llosa, “Bréviare d’un massacre,” Esprit, October 1983: “Unlike the case of other leaders of the Sendero Luminoso, 19

we don’t know whether he ever visited China, or whether in fact he has ever left Peru.”

 José Carlos Mariatégui (1895-1930) was the author of the famous Seven Essays on the Reality of Peru. His politics were halfway 20

between Marxism and populism, allowing both the Communists and the Aprists to claim him as their predecessor.

 Vargas Llosa, “Bréviare d’un massacre.”21
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 1981 වසෙO B, ෙටාෙටා/ (Totos), සැ' ෙහ,ෙ/ ඩ ෙසෙස (San José de Secce), සහ S'සා (Quinca) යන 
ෙපාf/ මධÇ/ථාන වලට පහර ෙදන ලL. 1982 අෙග,/& මාසෙA B ‘BvHමp මාOගය’ I9' IෙයකාEවාම' 

(Viecahuaman)  a ෙපාf/  ල/ථා නයට කඩා පැන,  (*O—ත ෙනාෙහාp §ෙර, ධාර යැ4 කැෙව!වා  වචනෙය' 

අOථ දැ<ෙවන) 9'◊/ (sinchis) ෙහවp ග70ලා Iෙර,‘ ෙපාf/ *ලධාQ' හය ෙදෙන< ඝාතනය කළහ. තවp 

15 ෙදෙන< එ<ෙක, පැන êයහ නැpන? ඔ†'ව 9රකරැව' හැ�යට අ0ලා ගpහ. ’BvHමp මාOගය’ ග70ලා 
කwඩායමට රෙට' gටH' S9q සහාය< ෙනාH: බැI', ඔ†' ෙපාf/ /ථාන වf' අI ෙතාග සහ පත0 

වf' ||රන ´වÇ අ0ලා ගpහ. පත0කරැව' Iෙර,ධය දැ<†වෙහාp ඔ†'ට පහර ෙද'නටp ඔ†' පrබට 

ෙනාiහ. Iෙර,ධය ද<ව'නට ඩ4නම42 කරල< ගැÕම ෙහවp maraka නÜ' හැç'ෙවන ඔ†'ෙã සා?පsදා4ක 

පsHෙර,ධ Sºයාව ෙස'ෙඩ,ෙර,ෙã gsයතම අIය බවට පpIය. ෙ? පsහාර හැෙර'නට ග70ලා I9' මහජන 

ෙගාඩනැ√f ගණනාවකට පහර B, Iqf රbහැ' mèæ සහ පාල? ||රැවා කඩා Cඳ දම'නට TErè iහ.  22

ආශාmෙච, a ශ<Hමp පදනම< ෙගාඩනඟා ගp ග70ලා කමා'ෙඩ, I9' 1982 මාO& මාසෙA නගරය 

ආකºමණය කළහ. ඔ†' ෙFශපාලන 9රකරැව' 297 < සහ සාමානÇ අපරාධකරැව' *දහ/ කරන ලL. පsහාරය 

ඉතා rපQ<ෂාකාQ අ'දÜ' සැලr? කර HCණ. නගරයට 7ංගා ගැÑම, එකවර IIධ ෙපාf/ ඉල<ක 
ගණනාවකට පහර Bම යනාLෙය' ෙහ©දර5 iෙA BOඝ සහ 9T? ෙල9' ෙපර©යට |Eæ § Hෙබන ලද 

ආකාරය4. 

 රට |රා ‘ජනතාවෙã සා aක වාස/ථාන’ පFධHය< ga£§ම සඳහා ෙස'ෙඩෙර, ìÜෙන,ෙස, I9' රජෙA 

9යè ය�තල පහrක? Iනාශය ආර?භ කළහ. 1982 අෙග,/&ෙ5 B ෙස'ෙඩෙර, කමා'ෙඩ, කwඩායම< 
අ0පහාකා (Allpahaca) a ‘කෘŒකාOÜක පOෙAෂණ සහ අpහදා බැö? මධÇ/ථානය’ Iනාශ කර දැ හ. එa i 

සpවය' මරා දමා ය'තn වලට ê* තැ:හ. තවp වසරකට පrව කැෙමfෙ¿ (Camelidae) a තා<ෂóක 

පOෙAෂණ ඉ'/��T2 එa 9� ලාමා, °වානාෙක, (guanacos), සහ ඇ0පාකා (alpacas) සම√' ê*බp iහ. 
ධනවාB ôෂණෙA වාහකය' යැ4 සැලෙකන ලද ඉංõෙ'රැව' සහ තා<ෂණෙ5B' ද ස ල ඝාතනය කරන ලL. 

වÇාපෘHෙA පsධා*යා i �ෙන, ඇල'සායා (Tino Alansaya) මරා දමන ලද අතර ඔEෙã මළ9රැරට ඩ4නම42 

දමන ලL. ෙ? Sºයාව සාධාරËය කරÜ' ෙස'ෙඩ7/ටාවාB' Sයා 9�ෙA ඔE “වැඩවස? කºමෙA සහ රාජÇ 
*ලධා7වාදෙA ඒජ'තවරෙය<” Sයා4. ඊ ළඟ වසර අට &ළ B g�සරබද පsෙFශය' a B ඉංõෙ'රැව' හැට 

ෙදෙන< මරා දැDó. රාජÇ  ෙනාවන සංIධාන වල 9�න ලFද†' මරා දැ±ෙම' වැළmෙw ද නැත: 1988 B 

ජාතÇ'තර සංවOධනය සඳහා i U.S. ආයතනෙA ෙ/වය කළ ඇෙම7ක' |රවැ9ය< i ෙකා'/ට'�' ෙගπග7 

(Constantin Gregory) ව ෙස'ෙඩෙර, I9' මරා දමන ලL; එම වසෙO ම ෙදසැ?බO 4 වැ*දා පsංශ ආධාර සපයන 
ෙ/වකය' ෙදෙදෙනm මරා දැÜණ. 

 ෙපරෑ රෙ2 ජනගහනය Üfයන 19 < පමණ HC සමයක B, “IvලවෙA ජයගπහණය සඳහා Üfයනක ‰Iත 

වැය ෙවu ඇතැ4,” Sයා °/මා' I9' අනාවැS පළ කෙzය. ඒ 9Fධා'තය අuගමනය කරÜ', ෙස'ෙඩෙර, 
ìÜෙනාෙසා I9' ඔ†' Fෙ5ෂ කළ ෙFශපාලනමය සහ සමාජමය කºමෙA 9යè සංෙ<ත &ර' කර දම'නට 

පට' ගpහ. 1982 ජනවා7 මාසෙA B ඔ†' °රැවරැ' ෙදෙදෙනmට ෙවk තබා මරා දැDෙ5 ඔ†'ෙã 9r' 

ඉL7gට B ම ය. ඊට මාස Saපයකට පrව, “ෙ´,ª'” හැටහp ෙදෙනmව පs9FhෙA මරා දමන ලFෙF ම&g�' 
සතÇ බවS' T& ෙ/ ෙපෙනන “ජනතාවෙã e'qව” යන පදනම අuව4. D0 Lන වල B, ෙ? ඉඩ? aÜය' 

Saපය< සහ රාජÇ *ලධාQ' ඝාතනය §ම ගැන ග?බද වැ9ය' එතර? සැලS0ල< දැ<iෙA නැත. බq ඉහළ 

ෙගා/ HÌම සහ ණය ම2ට? අHශෙය' ඉහළ ෙගා/ HÌම එයට එක අෙතS' ෙ¢&ව< Iය. එනDp 

ෙවෙළ'ඳ' සහ මැද පංHය ඉල<ක §ම *සා, දරාගත හැS ම2ට? වf' ලබාගත හැS ණය පහrක?, රbSයා 
සහ IIධාකාර සහනාධාර යනාB වශෙය' ග?බද වැ9ය'ට අවශÇ  i  fක සහන Saපය< අaÜ Iය. 

ෙමෙහTෙ? “Ivල§ය gI&රැ” බව රbක ගැÑම සඳහා ෙම'ම ෙස'ෙඩෙර, බලය තහ†රැ කරගැÑම සඳහාp, 

ග70ලා I9' ක≠කරෙA වාසය කළ හර< ෙහාරැ (abigeos) කwඩායමකට ද පහර q'හ. අවලයාවට එෙරaව 
ගp ඒ ෙමෙහTම ත*කරම උපායමාOගය< Iය, ම'ද 1983 වසෙO 9ට ෙස'ෙඩෙර, I9' Eවාuෙකා (Huánuco) 
a මp´වÇ ෙහාෙර' පsවාහනය කරන අය සමඟ සහාෙය' කටT& කරÜ' 9� බැI*. 

 ජනවාOêක අO:ද වf' Iනාශයට පp i පsෙFශ වල B සැ'k*/ටා I9' öමා a මධÇම ආwxවට 

එෙරa Fෙ5ෂය කළත'නට හැS සෑම ෙදය<ම කළහ. öමා යu ය0පැන êය යටpIõත නට™න< යැ4 
“ජනාhපH ෙගා'සාෙල,” (අCමාෙය0 °/මා'ෙã සට'කා± නාමය) ෙã වද' Sයැ†ó. /වෙFß ඉ'Lයාuව' 

 1982 අෙග,/&ෙ5 B සැ'ෙඩෙර, I9' එවැ* Sºයාව' 2,900 < 9q කරන ලදැ4 Sයා 9�යහ.22
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ආර<ෂා කරනවා යැ4 ෙස'ෙඩාෙරා I9' පsකාශ කරන ලFෙF ෙපා0 ෙපා2 I9' අ'කO රජ ස?පsදාය TගෙA i 
ඛමO gI&රැ බව ය© ලබාගැÑමට වෑය? කරනවා Sයන ලද ආකාරෙය'ම4. එa ඵල Iපාකය< හැ�යට Df' 

ග70ලා ෙවතට /වෙFß ඉ'Lයාu ෙග,Hnක කwඩාය? Saපයකෙã සහාය ලැCණ. ෙකෙ/ †වp, වැkක0 

ය'නට ෙපර, ෙස'ෙඩෙර, ෙගන êය I◊තn පsචwඩpවය සහ බලෙය' න?වා ගැÑෙ? උපාය මාOගය' වf' 
/වෙFß ඉ'Lයාu නායකය' 9ය0ල'ම පාෙ¢ එ'න එ'නම තව තවp අතෘvHමp බවට පpව 9�යහ. 1989 

B ඉහළ ඇමෙස,*යාෙ5, අශා*'කා/ (Ashaninkas) ෙග,Hnකය'ට එ<ෙක, ෙස'ෙඩෙර, ෙවතට බැ’ම නැpන? 

ප©ගැÑ? වලට DEණ Bමට 9Fධ §ම බලාpමක කරන ලL. Tද හDදාෙ5 ආර<ෂාව යටෙp Hයාග'නට ෙපර 

එම ෙග,Hnකය' 25,000 කට ආස'න සංඛÇාව< කැළෑෙ5 ‰වp iහ. 

 1980 අග ගණ' ෙවFB, ආශාmෙච, පsෙFශය Dèම*'ම ෙස'ෙඩෙර, ìÜෙනාෙස, පාලනය යටතට පpව 

HCණ. ඔ†' පsා'තෙA නව සමාජය කºමය< ga£ව'නට වෑය? කළහ. ගóකාව'ෙã aස Dx ගාන ලL. 

Iවාද? Cçන ලද සහ ෙව7මH' i සැÜය'ට කස පහර ෙදන ලL. ය?S9 ෙහ, ආකාරයS' පsHෙර,ධය< 
ද<වන ලFෙද< iෙA න? ඔEෙã aස Ü�ය සහ දෑකැpත ෙප'u? කරන ෙ/ Dxගාන ලL. “ෙසෟඛÇයට 

අaතකර” යැ4 I*îචය කරන ලද ඕනෑම උpසවය< තහන? Iය. පsජාව පාලනය iෙA “ෙFශපාලන 

ෙකාÜ/සාOවරැ” ප/ ෙදෙන< බැê' 9ට ෙමෙහයවන ලද “ජනතා කÜ£” වf*. එය ෙස'ෙඩෙර, a ෙFශපාලන 
සහ හDදාමය සංIධානෙA gර±ඩාකාර වÏහෙAම ෙද,ංකාරය< iෙAය. කÜ£ mඩා ආඩය' වලට සංIධානය 

කර ඒවා I9' පළාෙp පsධාන “mèන” ෙවත වාOතා කරH. ෙ? mèæ (column) යැ4 හ≠'වන ලද සංIධානෙA 

සාමානÇෙය' හත< සහ එෙකාළහ< අතර සාමාõකය' සංඛÇාව< 9�H. ෙFශපාලන ෙකාÜ/සාOවරැ'ට 

ස?බ'ධ § 9� සහායකය'ෙã කOතවÇය iෙA g�සරබද සංIධාන පsවOධනය SQම සහ *®පාදනය4. එෙ/ම 
“*දහ/ කරගp කලාප” වල සා aක වැඩ බාරව 9∏ම4. අවනත ෙනා§ම ෙහ, සහෙය,ගය Bම පsH<ෙ®ප 

SQමට වහාම මරණෙය' දøව? ලැCණ. q®කර ග?මාන ga� කලාප /වයංෙප,Œතව සහ Eදකලා කර තැÌම 

සැ'ෙඩෙර, හට අවශÇ i *සා, ග70ලා කwඩාය? I9' පාල? ||රැවා හ7න ලL. ඒ පsHපpHයට ග?බද 
වැ9ය' අතර දැk Iෙර,ධය< ඇH කරන ලL. ජනගහනෙA පාලනය සඳහා ෙස'ෙඩෙර, I9' *තරම දරැව' 

බලාpකාරෙය' බඳවා ග'නා ලL. 

 ආwxෙ5 D0 පsHචාරය iෙA Iෙîෂ කමා'ෙඩ, කwඩාය? (sinchis) සහ මQ' භටය' ඒ තn/තවාදයට 

g©&ර< හැ�යට යැ§ම4. ඒp ඒ වෑයම එතර? සාOථක ෙනා§ය. 1983 සහ 1984 B, “ජනතාවෙã TFධය” eව# 
iෙAය. 1983 අෙvs0 මාසෙA B, ෙස'ෙඩෙර, ග70ලා භටය' පන/ ෙදෙන< ìෙකානාම'කා (Luconamanca) a 

පාලනය අ0ලා ගpහ. පලා යFB අ0ලා ගැෙනන තවp ජන සංඛÇාව< ඇ&èව “ෙ´,ª'” H/ ෙදෙනm ඔ†' 

I9' කැH සහ ga භාIතෙය' ස ල ඝාතනය කළහ. දරැව' හතර ෙදෙන< ඇ&è හැටහතක g7ස< Üය 

êයහ. ෙ? ස ල ඝාතනෙA අරDණ iෙA සැ'ෙඩෙර, යu අuක?පා Iරaත iව' Sයා අhකාQ'ට ෙප'§මට4. 
ෙසෙරා ඩ ෙප/ෙකා (Cerro de  Pesco) a නගරාhපHවරයා ඝාතනය කරÜ' 1983 B පට' ගp පsHපpHය< 

අuව, 1984 B සහ 1985 B කwඩායම I9' එa පsහාර ආwxෙ5 *ෙය,õතය' ද<වා |è0 කරන ලL. 

අhකාQ' I9' තම'ව අpහැර දමා ඇතැ4 හැÙ êය බැI' නගරාhපHවරැ සහ උප නගරාhපHවරැ 
ගණනාව< ෙ/වෙය' ඉ0ලා අ/ iහ; පැIFද' ද පලා êයහ. 

 1982 B TFධය *සා ‰Iත 200 < අaÜ iහ. ඊ ළඟ වසෙO B ඒ සංඛÇාෙව' දහ °ණය< Üය êයහ. 

1984 B පමණ< තn/තවාB' I9' 2,600 කට වැk Sºයාව' a *යැෙළන ලද අතර ෙ? ෙමෙහT? වල B 
ෙසා0දාqව' සහ ෙපාf/ *ලධාQ' 400 කට වැk ගණන< Üය êයහ. Tද හDදාව I9' පsHපsහාර Lයp කළහ. 

1986 û* මාසෙA B öමා a 9රෙගව0 &නක B සට'කා±' 9රෙගදර බලය ෙපරළන 9F‘' පට'ගp Iට 

ආwxව Cයmරැ i පsHපsහාර එ0ල කෙzය. එa B 200 කට වැk සංඛÇාව< Üය êයහ. ෙහාඳ වÏහෙය' T& i 

වෘpeය සÜH &ළ B ෙහ, /පාÒඤ බස කතා කරන නගර වල B සැලSය T& තරමක පsෙ5ශය< Lනාග'නට 
සැ'ෙඩ7/ටාවාB' අසමp iහ. ඒවාෙA ශ<Hමp එSෙනකාට සමාජමය ෙල9' ආධාර කරගැෙනන පFධHය< 

ඒ වන Iටද පැවHණ. IîවාසÑය තpවය< පවpවා ගැÑම සඳහා සැ'ෙඩ7/ටාවාB' ඔ†'ෙã වෑය? බලෙA 

9�න බEතර ප<ෂය ෙවත පමණ< ෙයාD කළහ. එය ඇෙම7ක' Ivල§ය ජනgsය ඒකාබFධය4 (Alianza 
Popular  Revolucionaria  Americana  -APRA).  1985 B ඒgs/2 සාමා õකය' හp ෙදෙන<ව මරා දමන ලFෙF 23

ෙපාf9යට ඔp& සපයන අයට ෙව'කරන අංග ෙÔදන Iලාසෙය*, එන? ඔ†'ෙã ක', Lව, සහ ඇ/ කපා 

 APRA ga£වන ලFෙF 1924 B ෙපරෑIයාu ජාHක I<ටO රා†0 හායා ඩ ලා ෙටාෙO (Victor Raúl Haha de la Torre) I9*. Df' 23

එයට Dè මහාF§පය ස?බ'ධෙය' i අŸපsායය' H™ණ ද, කºම කºමෙය' එය ෙපරෑ රටට පමණ< Õමා Iය.
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ඉවp කරÜ*. ඒ වසෙO B ෙස'ෙඩෙර, I9' |ෙන, (Puno) a නව ෙපරDණ< Iවෘත කෙzය. ලා fබටා¿ (La 
Libertad) a කලාප Saපයක සහ Eවාuෙක,, ලා මාO, සහ ඉහළ ඇමෙස,*යාව ද ග70ලා Sºයා කටT& *සා 

බලපෑ? වලට ල<ව 9�යහ. m/ෙක, සහ අෙරSපා a ga� Iqfබල උpපාදනය කරන ෙ<'´ Saපයකට 

vලා/�< ||රන ´වÇ වf' පsහාර ෙදන ලL. 1984 û* මාසෙA B ග70ලා කwඩාය? I9' ඊය? සා'´ණ 
රbගp q?7ය< jf ප'නන ලL, එ4' වැk දවස< ෙනාêa' ඔ†' තඹ රbගp q?7යකට ද එයම 9q කරන 

ලL. 

 Tද හDදාව පsHචාර දැ<iෙA තව තවp වැkෙවන මOදනෙය*. 1984 B ෙපරෑ රෙ2 පsා'ත 146 ' 10 < 

සඳහා හL9 ÑHය පsකාශ Iය. සෑම හැට ෙදෙනmෙග'ම &' ෙදෙන< ග70ලා බවට හැQ 9�නවා න? ස හ 
ෙල9' මරා දැ±ම T<H සගහත යැ4 Tද හDදාව ද'වා 9�ෙAය; ආශා!ෙක, a හැම අත පැHර යන ෙල9' 

ග?බද වැ9ය' ස ල ඝාතනය කරන ලL. එa B පැpත< ෙනාෙගන 9� ග?බද වැ9ය' ෙස'ෙඩෙර, ìÜෙනාෙසා 

Lහා වැk කැමැpතS' බල'නට පට' ගැÑම |qමය< ෙනාෙ5. නDp 1990 ගණ' Dල B ආwxව I9' එa 
උපායමාOගය ෙවන/ කරන ලFෙFය. එය එIට ග?බද වැ9ය' යu හ&ර' ෙවuවට තම'ෙã සහායකය' යැ4 

සලක'නට පට' ගpෙpය. Tද හDදාෙ5 $රාවfය පsHසංIධනය Iය. හDදාවට බඳවා ගැÑම සඳහා වැkෙය' 

rqr කºම ෙයාදා ගැÑමp සමඟ ග?බද වැ9ය' සමඟ ස±පව හ†ෙ0 කටT& SQම පsHඵලය iෙAය. 
ෙස'ෙඩෙර, I9' ද ඔ†'ෙã කºම උපායය' ද ෙවන/ කර'නට පට' ගpහ. එa &'වැ* ස?ම'තnණෙA B 

ඔ†' ෙව' ෙව' ඒකක වලට ෙබB êයහ. /වායpත ඒකක වලට ග70ලා Tද SQම, කඩාකvප0කාQ Sºයාව', 

තn/තවාදය, සහ මෙන,IදÇාu˜ල Tද SQ? පැව7ණ. 

 “ජනතාවෙã හDදාව” පාවා ෙදන ඕනෑම ෙකෙන<ට දøව? SQම සඳහා, ෙස'ෙඩෙර, I9' ඇමෙස,*යාෙ5 
ශÃම කඳ†රැ ඉL කළහ. 1983 9ට ෙස'ෙඩෙර,ෙã අවශÇතාවය' g7මසා ගැÑම සඳහා ඉඩ? වල සහ ෙකාෙක,වා 

ව&යාය' a බලාpකාරෙය' වැඩ ගැÑම සඳහා වහ0 බවට ඇද දමන ලද ග?බද වැ9ය' I9' ග70ලා I9' 

පාලනය කරන කලාප වf' ඉවpව ය'නට වෑය? කරÜ' 9�H. ඉහළ ක≠කර Ü�යාවp වල උපLන ලද 
ෙබාෙහ, දරැව' ෙ?වාෙA B Üය êයහ. පලා ය'නට තැp කරFB අ0ලා ගැෙනන ඕනෑම ෙකෙන<ව <ෂóකවම 

මරණයට පDæවන ලL. කඳ†රැ &ළ aරකර, ජනාhපH ෙගා'සාෙල,ෙã කෘH Sයැෙවන අධÇයන සැ9වාර වලට 

පැÜËම බලාpමක කරන ලද අතර ඒ 9රකරැව' mසê'න සහ අaÜ SQ? *සා මහp ෙ/ q< I'ඳහ. 
ෙකා'ෙව'9ෙයා' (Convención) පsෙFශෙA 500 < රbඳ†?කරැව'ට අpiෙA  එය4. 1987 ෙදසැ?බO මාසෙA B 

හාමතෙය' ෙපෙළන ලද g7Ü, ගැහැæ, සහ දරැව' 300 < “ෙපරෑIය' °ලාã” වf' ගැලෙව'නට සමp§ 

කැළෑෙ5 අ4ෙ' i ෙබෙල? (Belém) ෙවත පැÜóයහ. 

 පහp පංHවල අයෙã තpවය' LTæ කර'නට අසමp යැ4 ඔv| කරන ලFදා i ද, ෙස'ෙඩෙර,ෙã 
කෲරpවය g©m0 i ග?බද වැ9ය' මහා බEතරය කºමෙය' °/මා'ෙã Ivලවය අpහැර දැ±ය. ෙවනp 

ෙFශපාලන කwඩාය? ඔ†' හා තරඟ කරන බව ද ෙස'ෙඩෙර, අpදැƒය. පsජා වÇාපෘH සංIධානය කරනවාට 

වැkෙය' ෙ0 ව°රැවන මOදනය' SQමට සමp යැ4 ෙස'ෙඩෙර, ඔv| කර H: ෙස'ෙඩෙර, අය තම 
සංIධානයට ෙහාෙර' 7ංගා ගැÑම, වෘpeය සÜH I9' අHශෙය' සහාය ෙදන ලද ‘එ<සp වම’ (United Left) 
I9' සාOථක ෙල9' වළ<වා H™ó. 1988 B සහ 1989 B ෙස'ෙඩෙර, I9' öමා සහ m/ෙකා ඉල<ක 

කරගpහ. Iෙîෂෙය'ම ඒවා අවට පැHර H: Dx<m *වාස ga� නගර Ivල§ය සං/කෘHයට පැල තවා' 
iහ. සැ'ෙඩෙර, ඒවාෙA ආඩය' ga£§ම පට' ගpහ. පsHෙර,ධය< ඇH iෙA න? ඉ<මó' ඒවා &ර' 

කළහ. සට'කා±' I9' ‘ෙපරෑIයාu ජනgsය සහනාධාර’ (Peruvian Popular  Aid) ඇ&è සහනාධාර සÜH 

Saපයකට ද 7ංගා ගpහ. ස?භවÇ මා</වාB සංIධාන 9ය0ල කºමවp ෙල9' &ර' කර දම'නට සහ 

වෘpeය සÜH පාලනය අ0ලා ග'නට ෙස'ඩ7/ටාවාB' වෑය? කළ නDq ෙදවැ'නට ඔ†' ය©p අසමp iහ. 
£පැ< අමාරැ Ivල§ය වÇාපාරය (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru -MRTA) යන තn/තවාB කwඩායම 

සමඟ ද ෙස'ෙඩෙර, ගැ£? ඇH කරගpහ. එa B ඔ†' ෙදෙගා0ල' අතර ෙම'ම 9I0 වැ9ය' අතර ද 

සැලSය T& ‰Iත සංඛÇාව< අaÜ iහ. උදාහරණය< වශෙය', 1990 B 9I0 වැ9ය' 1,584 < සහ 
කැරfකරැව' 1,542 < Üය êයහ. MRTA  I9' උපායßöව අŸබවා යෑම *සාp, Tද හDදාෙව' එක Lගට 

පsහාර එ0ල §මp *සා ෙස'ෙඩෙර, ප7හා*යට පpව'නට පට' ගැ*ණ. 1980 ගණ' අග අභÇ'තරෙA 

හටගp ෙක� IරැFධ §ම< සහ ඊ ළඟට 9Fධ i “™O–වා9 මතය අuගමනය කරන ෙ´,ª'” හැ�යට එa 
පsධාන ච7ත Saපය< මරැDවට පp SQෙම' පrව Sºයාවfය ෙ5ගවp iෙAය. 
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 1983 සැvතැ?බO මාසෙA B, °/මා'ෙã එ< ස±පතම සබැçෙය< i කාෙල,/ ෙම9∆ අp අඩං°වට 
ගැÑමට සමp §ෙම' ෙපරෑIයාu ෙපාö9ය කැරfකරැව'ට එෙරa ඔ†'ෙã පළD පsධාන ජයගπහණය අpකර 

ගpහ. ඒp ‘BvHමp මාOගෙA’ නායකpවය &ර' කර දැ±ෙ? පsගHය තව qරටp ෙගන ය'නට ආwxවට 

තවp දශකයට ආස'න කාලය< ගත Iය. 1992 සැvතැ?බO 12 සහ 13 වැ*දා, °/මා' සහ ඔEෙã සහකා7ය 
i එෙ0නා ඉපරාQෙO (Elena Iparraguire) අp අඩං°වට ගැ*ණ.  තවp සH Saපයකට පrව සංIධානෙA 

ෙතවැ* අණෙද'නා i ඔ/කා ඇ0බ2 ර±ෙO (Oscar Albert  Ramirez) ෙපාö9ෙA අතට වැ£ó. 1993 මැ4 2 
වැ*දා ෙස'ෙඩෙර, a හDදා නායකයා, මාෙගා ෙඩාÜ'°ෙ5 (Margot Dominguez) (රහ/ නාමය ඊkp) ද අp 

අඩං°වට ග'නා ලL. අ'Hෙ? B 1995 මාO& මාසෙA B මාOõ <ලැෙවා ෙපර0ටා (Margie Clavo Peralta)  ෙã 
පsධානpවෙය' T& i H/ ෙදෙනm සම'Iත ග70ලා කwඩායම< ආර<ෂක හDදා I9' අනාවරණය කර 

ගැ*ණ. කwඩායෙ? නායකpවය &ර' කර දමන ෙ? පsගHය හDෙ5 †වද, ෙපරෑ රෙ2 ආOëකය පහතට වැ∏ම 

*සා ඔ†නට ලැෙබන ජනgsය සහාෙA වOධනය< දS'නට ලැCණ: 1990 ගණ' මැද සහ අග B ෙස'ෙඩෙර, 
ìÜෙනාෙස, a තවමp සාමාõකය' 25,000 < පමණ 9�ය අතර එa 3,000 p සහ 5,000 p අතර *තÇ 

සාමාõකය' 9�යහ. 

 ෙපරෑ රෙ2 අO:දෙA වැය ෙඩාලO Cfයන 20 < යැ4 ඇ/තෙ?'& කර ඇත. සමහර  ලාශ වලට අuව, 
‘BvHමp මාOගය’ I9' මරණ 25,000 p 30,000 p අතර සංඛÇාවකට වගSව T&4. ෙස'ෙඩෙර,ෙã පsචwඩ 

ෙමෙහTම *සා Iෙîෂෙය'ම දැk වැය< ෙගවන ලFෙF g�සරබද I‚ දරැව' I9*; 1980 සහ 1991 B 

තn/තවාB Sºයා *සා 1,000 කට වැk සංඛÇාව< Üය යන ලද අතර තවp 3,000 < බරපතල &වාල ලැ:හ. Tද 

කලාප &ළ ප†0 කැ”ම *සා දරැව' 50,000 < පමණ සංඛÇාව< අpහැර දමා ෙහ, අනාථ දරැව' බවට 
පpiහ. 
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 සහ ෙමාසැ?@A 
	 	 	 


	 !"# සැ&ටාම*යා 

 ,තල /0ධය 23ණ ෙල6& 7ග හැෙර&නට ක=& පවා, ජාතB&තර ෙකාC/D#E වBාපා රය සහ යටF 

GHත GෙරIJ අරගල අතර සLබ&ධතාවයN OPQව&නට පRංශය ෙසායන ල7. Gෙ0ශය&P OPV යටF GHත 

අFහ*&නට යැW කරන ලද එNසF ජනපදෙZ බල[\ම යටෙF පRංශ හතරවැD ජනරජය වෑයL කෙ^ 
යටFGHත _ළ ඇb ජාbකවාc වBාපාර වලට කරන ඕනෑම යටFeමN යf ඕපපාbකව ඒවා ෙමා#ක" ව=& 

ඔi& යටතට ගැjමට කරන ආරාධනාවN යැW [යා ෙවාlංට& ලවා Gmවාස කරව&නටW. ෙමම දැNමට සහාය 

cම සඳහා ෙලD&ෙo පරණ ආpෙතIපෙ0ශය නැවත නැවතF ෙයාදා ගැෙනන ල7: නැෙගනP*& පැ\6ය බලා යන 
මා3ගය ගම& කර&ෙ& ඇrs*යාව හරහා යැW ඔt [යා ඇත. අORකාව සහ ෙකාC/D#Eවාදය යන ෙL නව 

මා7=ෙZ සහ tරැ uරැv wෙ" අx_ Cශyණය, GෙයEනාමෙZ c ඇෙම*ක& පරාජෙය& P#තැනN ඇbවන ෙතN 

සැබැG& එ[ෙනකට බැzෙ& නැත. එP c ෙසIGයE පාNlක ෙරHමය& G6& අORකාෙ" සහ ඉbෙයIOයාෙ" 
පෘ_}6 ෙකාට# යැW හැ~&ෙවන #ථානය& අrලා ගFහ. පRථම වතාවට ෙL රටවr ෙභෟCක ෙ0ශපාලDක 

ෙසrලමක tv ඉFත& ෙනාවන බවN ෙපfÇ. බටPර G6& අතBවශB යැW GDmචය කරන ලද NෙÑතÖ වලට 

සමාජවාc පාලනෙZ Dර&තර ත3ජනය 7ගටම පැවbය ද, ඊටF වැáෙය& 6F කරදර කරන ෙල6& ෙපj යන 

ල0ෙ0 ඌන සංව3âතයට රäවV= සහගත OãයමN ෙතවැD ෙලIකයට Oãග&වන ලද ෙකාC/D#EවාදෙZ 
සා3ථකFවයW. ෙL රටවr G6& දැනටමF අFG~න ලද vකට තවF එක_ කරC&, å3bමF ඔNෙතIබ3 

GpලවෙZ අවසාන උරැමNකාරය& eමට ඉbහාසෙZ බලය ඔi&ට ලැෙබනවා යැW ඔi&ෙo නායකය& Gmවාස 

කරන බවN ෙපj éෙZය. 

අ$%කා( BලාCතාෙE ෙකා*+,-.වාදය 

 බ3=& තාpප ය කඩා වැ êෙම& පëව වැ á කr ෙනායා , 1989 c , ‘රැව&ඩාf ෙ0 ශෙpRñ 
ෙපරxෙó’ (Ruwandan Patriotic Front) QE6 (Tutsis) අයව ඔi& ෙපාr ෙපාE Pතවාc යැW සැක කරන ලද Dසා 

“කú ඛම3” යැW ෙrබr e 6Vයහ. ඒ කාලෙZ c ම පRංශ අORකාෙ" ඇ&oෙලා-සැNස& මැ7හFeL Gය හැ[යාව 

ගැන Dතර සැකxëව 6Vන ලද පRංශ අය G6& U.S. P අධBාපනය ලබා b† ඔi&ෙo නා යකයා w ෙපI r 

කගාෙL (Paul Kagame) ව “ඇෙම*කාfවා” යැW ෙrබr කරන ල7.  මහා Gr පRෙ0ශෙZ ෙ0ශපාලනය ඉතාමF 1

සංå3ණ ෙවW, එෙ#ම අORකාf ෙ0ශපාලන තFවෙZ D\Nෂකය& G6& xtණ ෙදන vÑකරතා ගැන එම 

පRෙ0ශය ෙහාඳ ද3ශකයN ද ෙවW. බටPර G6& සෑම Gටම එP ෙ0ශපාලන මනඃකrOතය& ෙL “අzරැ 

මහා0eපය” ෙවත පRNෙÑපණය කරb. ඒ Dසා,  ෙL ජනව3ග ෙN&£ය තFවයට වැෙට&ෙ& නැbව “අORකාf 
ෙකාC/D#Eවාදය” ගැන කතා [\ම vÑකර ෙ" යැW අෙයN 6තf හැ[W. නxF සැබැG&ම ඇFෙF, අORකාf 

රාජBවල ෙකාC/D#E GmවෙZ §Cකාෙ" තථBතාවය සLබ&ධෙය& වාද Gවාද ය&ෙ& ෙලIකය uරා ඇb 

අෙන•F ෙකාC/D#Eවාc ආකෘbය& හා සLබ&ධ වාද Gවාද ෙල6&මW. ෙමාසැL¶N රෙE ජනාâපbවරයා වන 

 Eric Fottorino, “Dans le piège rwandais,” Le monde, 25 July 1997.1
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ෙජාåL ßසාෙනI (Joaquim Chissano) පවා වහාම OãගF ප*7, නැෙගනPර /ෙරIපෙZ ෙකාC/D#Eවාදය කැ® 
හැෙල&නට පට& ගD0c, “මාN#වාදෙZ ඉbහාසය අOට මහF ගැටúවN ඉ7*පF කර&නට පට& ග&නා ල7.”  2

ජනරාr චාr# ඩ ෙගIr (Charles de Gaulle) හැම Gටම U.S.S.R. vQෙ" x=&ම සහ පRධාන වශෙය&ම රැ6යාf 

රාජBයN හැVයටW. ඉb& ඒ Dසා ඇ&ෙගIලාෙ" Dදහස උෙදසා w ජනORය වBාපාරය (Popular Movement for the 
Liberation of Angola -MPLA) ය&න එරෙE [™ෙයා=, ඉ&7යාf සහ x´&¨ (Mbundu) ජනවා3éක ≠EQව[& 

/_ w මාN#වාc-ෙලD&වාc Gභාවනය හැVයට ෙනාදැ[ය /FෙF ඇW? ජනතාව G6& ෙබාෙහI Gට ෙමDé#Q 

හWෙල මා*යL ෙවත “ෙකාC/D#Eවා7යා” යන ෙrබලය ෙනාc හැ*ෙZ Gෙmෂෙය&ම ෙටØාE#[වාc& G6& සහ 

අ&තවාc මාN#වාc වම G6& #ටා=&ටද ෙනාc හැ*යා ෙල6&මW. 

 ෙකෙ# iවද ෙL අORකාf වBාපාර G6& මාN#, ෙබාrෙෂGNවාදය, සහ U.S.S.R. ගැන 1974-1991 දNවා 

කාලෙZ c ෙසIGයE /DයනෙZ සහ ෙකාC/D#E ජාතB&තරෙZ පRධාන තරඟකරැව& සහ ඔi&ෙo 

ආධාරකරැව& G6& වගåම[& /_ ෙල6& බාරග&නා ල7. ෙකාC/D#E පNෂ සංGධානවල සැබෑ 
සාමාHකFවය සැබැG&ම ë≥තරයකට ,මා e පැවbණ: 1939 c xú අORකාෙ"ම 6Vන ලද ෙකාC/D#E පNෂ 

සාමාHකය& සංඛBාව 5,000 N පමණN ෙ" යැW ද, එය 1970 ගණ& xල c 60,000 N දNවා ඉහළ éෙZ යැW 

ෙසIGයE ඇ#තෙL&_ව ෙවW.  නxF ෙකාC/D#E ෙ0ශය& G6& දNවන GGධ උදාහරණ ව=&, Gෙmෂෙය&ම 3

/ෙරIපෙය& ලැෙබන උදාහරණ ව=& ෙප&ව&ෙ& ෙලD&වාc ත3කය, සමාජමය බල සබඳතා සහ මාN#වාදෙZ 

එrබගF පNෂෙZ අWáයෙලාHමය ෙපරx∏ කරගැjම යනා7ය ෙකාC/D#Eවාc tරැවN සමඟ සමාජය 

ස&තෘpත [\ම ඊට වඩා අbශෙය& වැදගF [යාW. නව නායකය& බලයට පF w පë ඉතාමF ඉNමÇ& 

ඔi& සංෙNතමය ෙල6& ප*සරය ෙබදන ලදහ, 1950 ගණ& සහ 1960 ගණ& වල c පළx Dදහ# වBාපාර වල 
c පRෙ"සL සහගත ෙලස[& “අORකාf සමාජවාදෙය&” පැහැ7= ෙල6& කැ® éයහ. පළx රärෙr 

අසා3ථකFවය& ව=& ඉෙගන ගත හැ[ w පාඩL ඉතාමF පැහැ7= wහ. ටැ&ෙ#Dයාෙ" ෙගන éය සා≠Pක 

කෘlක3මෙZ (ujamaa) පRbපFbය බලාෙපාෙරාF_ w පRbඵල ෙගන ෙනාv&ෙ& නL, එGට ෙෆª=ෙමI (Frelimo)—
ෙමාසැL¶N ජාbක Dදහ# ෙපරxණ (Mosambique National Liberation Front)—සහ ඉbෙයIOයාf Gෙmෂඥය& 
G6& සඳහ& කරන ලද ප*7, ඒ ටැ&ගDWකා අORකාf ජාbක /Dයනය/ඇෙෆªා øරා6 පNෂය (Tanganyika 
African  National  Union/Afro Shirazi  Party) G6& පRමණාවF තරමට මාN#වාc-ෙලD&වාc wෙZ  නැb DසW. 

“GදBාFමක සමාජවා7යා” යන ආකෘbය ෙයාදා ගැjම Dසා ෙග¿IbකවාදෙZ අන_රැ මඟ හ*&නට නව 
එ¡Eවරැ&ට හැ[යාව ලැ¶ණ. ඔi&ෙo රටවr xtණ ෙදන පRධාන අවදානමN හැVයටF ගLබද වැ6ය& අතර 

සාLපRදාWක බැ¬L වල සහෙයI}තාවය Dසා #වභාGකව ඇbෙවන ලද පRbඵලයN හැVයටF එය ඔi& සලකන 

ලදහ. ඈත කාලයක c /ෙරIපෙZ c 60ධ  w ෙල6&ම, රජෙZ §Cකාව ජාbය ෙගාඩනැ≈ම ය&න කã&ම 

Oãෙගන b¶ණ. ෙL ෙ0ශය ෙගාඩනැ≈ෙL [™යාව=ෙZ පRbඵලයN හැVයට ජාතB&තර පRජාව G6& ඔi&ව 
Oãගf ඇතැW නව මාN#වාc& බලාෙපාෙරාF_ wහ. ෙමාසැL¶N නගරෙZ අගfවර w මuෙටI (Maputo) OPV 

∆ව&ෙතාQෙපාළට OG6 [6ෙව•ට ඔt “මfෂBFවෙZ Dදහ# කලාපයට” ඇ_rෙව&ෙ& යැW Dෙ"දනය කරන 

ෙපI#ටරය මඟ හ*&නට ෙනාහැ[ Gය.  4

 මාf«ය අW»& ෙනාසලකා හැ\මට කරන ආරාධනාවN ෙවfවට, ∆ව&ෙතාQෙපාෙ^ බාPර ෙපfම 

cpbමF කරන ආද3ශ පාඨය යf ෙකාC/D#E වBාපෘbෙZ ෙවන# පැbකඩ ෙදකN Gදහා පා&නN wෙZය: 

ව3ගවාc ද•∏ අORකාවට Gරැ0ධව අâරාජBවාc-GෙරIධය; සහ අෙන•F සමාජවාc රාජBය& සමඟ එක ෙපළට 
ෙකාC/D#E ෙලIක ක™මයට බැ¬ 6êම. ෙමාසැL¶N ෙල6&ම, ඇ&ෙගIලා සහ ඉbෙයIOයාව ද “සමාජවාc 

නැÀරැව[& /_ w” රටවr අතරට එක_ wහ. ෙසIGයE Gmෙrෂකය& G6& ඔi&ෙo පද වහර කෘmෙච" 

කාලෙය& පëව අ≥Fවැáයා කර b´Ç. ධනවාදෙය& කැ® éය නxF ([/බාව ෙහI GෙයEනාමය ෙ# ෙනාවන) 

සැබැG&ම “සමාජවාc” යැW ෙrබr කළ ෙනාහැ[ w අ≥F පRගbÃ= රටවr සඳහා අ≥F වචන මාලාවN ෙසායා 

 Interview, Lisbon Expresso, 12 May 1990, quoted in M. Cahen, “Le socialisme, c’est les Soviets plus l’ethnicité,” Politique africaine, 2

June 1991.

 Marina and David Ottway, Afrocommunism (New York: Holmes and Meier, 1986), pp. 30-35. The word “Afrocommunism” used in the 3

title of this chapter is borrowed from these authors. This borrowing is purely lexical and is not intended to have connotations similar to 
those of the term “Eurocommunism” as used in the 1970s. Eurocommunism implied the relationships among the Communist parties 
of Italy, France, and Spain and the hopes on the left for “socialism with a human face” that avoided mistakes made by the Soviet 
Union.

 Christian Geffray, “Fragments d’un discours du pouvoir (1975-1985): Du bon usage d’un méconnaissance scientifique,” Politique 4

africaine, no. 29 (March 1988).
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ගැjමට අවශB e b¶ණ.  සමාජවාc ෙrබලය යf ෙසIGයE /Dයනෙය& ආ3Õක ආධාර සහbක කර&නN 5

wෙZය, ඒF එය හැම Gටම අORකාf ෙ0ශය& සඳහා 6vෙවන ල0දN ෙනාeය. සමාජවාc නැÀරැව[& /_ w 

බtතරයට ඔi&ෙo සLපF මත යැෙප&නට සහ ඔi&ෙo සංව3ධනය සඳහා බටP*& එන xලB ආධාර මත 

යැෙප&නට 60ධ wහ. අෙනN අතට, සහෙයIගය දැNeෙL c හxදාමය පැbකඩ ය&න “ර_ අâරාජBවාදෙZ” c3ඝ 
කා¡න සLපRදාෙZ ෙකාටසN Gය, එය ෙකාC/D#E ජාතB&තරෙZ xr 7නවල c පට& පැවbණ, එW& 

ජාතB&තර D3දන පංbය සඳහා ආධාර යැeම පරම වගåමN හැVයට OPQවා ෙගන b´ණ[.  අORකාෙ" 6

ෙබාෙහI තැ& වලට ෙසIGයE අG සැප/ම 60ධ wවF, ෙමP c සංවාදයට ගැෙනන ෙ0ශය& _න ෙසIGයE හxදා 

ආධාර වල පRධාන ලාœ& ෙවb. ෙලIක වBාpත ෙකාC/D#E ප0ධbය ම–& ෙදන ලද සLපF මහා රාøය[& 
ෙL රාජBය& වා6 ලැ†හ. සම#ත අORකාf මහා0eපය uරා හැම තැන 6Vන 8,850 ක ෙසIGයE උපෙ0ශකය& 

හැෙර&නට, [/බාfව& 53,900 N ද, නැෙගනPර ජ3මDෙZ Gෙmෂඥය& Gශාල කóඩායමN ද 1980 ගණ& 

මැද 6ට අග දNවා ෙබාෙහI අORකාf රටවල 6Vයහ. නැෙගනPර ජ3මාfව& සහ [/බාfව&ෙo Gෙmෂය wෙZ 
ඔi& ප*#ථාjය ආරNෂක ෙ#වා සඳහා සහාය eමW.  7

  ඇ&ෙගIලා P MPLA G6&, ෙමාසැL¶N P ෙෆ=ෙමI G6&, සහ ඉbෙයIOයාෙ" ඩ3ෙග/ඉbෙයIOයාf 

කLකරැ පNෂය G6&, ෙයාදාග&නා මාN#වාc-ෙලD&වාc බ# වහර _ã& ඉbහාසඥය& G6& “අfවාදය” යැW 
හz&වන [™යාව=ය සැබැG&ම ෙසායාගත හැ[W. එය උදාහරණයN හැVයට දැNiවෙහාF ෙගIr (Gaul) අයෙo 

අස0ධ3මෙ#G ෙදGය&ව ෙරIමාf ආකාරෙය& c3ඝ කාලයN පැවෙත&නට සමF wවා ෙ# ය. ඔi&ෙo පාලනය 

තහiරැ කරගැjම සඳහා ෙකාC/D#E ආකෘbෙZ සැබෑ මධBමකරණ Gභවය රාජåය ඉbෙයIOයාf 

Dලධා\වාදය G6& ෙයාදා ගF ආකාරෙය& ඔpu ෙවන ප*7, ෙමම “උපෙයI}තාකරණය” ඒක7ශා wවN ෙනාeය. 
ෙකෙ# ෙවතF, ඒ පැහැ7= කරන ආකෘbය ෙකාතරL බලවF iවF, අORකාf ෙකාC/D#E පRbපFbය _ළ 

ද[&නට ලැෙබන ෙපාv සහ පැහැ7=ව ෙපෙනන ලNෂණය& හzනාගත හැ[W. ඒåය වශෙය& ගF Gට, 

බtFවවාදය පRbNෙÑප [\ම සහ මඟ ෙප&වන සැබෑ නායක කóඩායම DෙයIජනය ෙව&ෙ& බලෙZ 6Vන 
පNෂෙය& පමණN යැW යන අදහස ද ඇ_úව, ඒවාෙය& ෙබාෙහාමයN අෙන•F අORකාf ෙ0ශය& වල c ද 

පව». ඒF ෙමා#ක" G6& “Gpලeය නBාය මත Gmවාසය තබාග&නා මඟ ෙප&වන සැබෑ නායක කóඩායම” 

යන ෙrබලය v&ෙ& ඇ&ෙගIලාෙ" MPLA  කLක රැ පNෂ යට, ෙමාසැL¶N P ෙෆª=ෙමI, ෙකා&ෙගI කLකරැ 
පNෂයට, සහ 1984 c එය D3මාණය w පëව ඉbෙයIOයාf කLකරැ පNෂයටW. අORකාෙ" ද[&නට ලැෙබන 

තවF ලNෂණයN වfෙZ මා—යා-වැD w “•සé&ෙ& ෙ0ශපාලනයW,” මැද පංbයN නැbකම Dසා රාජB හරහා 

පමණN ඒåය u0ගලය&ට ධනවF Gය හැ[ සැකëමN පට& ගැDණ.  6යú තන_රැ වලට පF [\ම රජය 8

G6& පාලනය eම ය&න, සැබැG&ම, අORකාවට ëGෙm« w OãෙවතN ෙනාෙ". ඒF, ෙL ෙරHම _න යV& 
7ෙවන පRධාන අරxණ, හැඩෙය& සහ Oãගැ&ෙවන බ# වහර අfව අනනB wව, ඉතා සරලව D3වචනය කළ 

හැ[W: “නව CDසා” D3මාණය [\ම සඳහා පාරLප*ක ජනපRවාදෙය& •මN ඉb* කරග&නවාද •මN 

සහx=& Gනාශ කර දමනවාද ය&න ගැන බලය ‘සතBය අමාතBාංශය’ (Ministry of Truth) ෙවතට පැව\මW. 

 G6වැD 6යවෙ# අWáයෙලාHමය ෙතIරාගැjL මහF ස≠හයN b¶ය c, ෙL අORකාf රටවr ෙවනF 

නBායN අfගමනය කරනවා ෙවfවට මාN#වාc-ෙලD&වාදය අfගමනය කර&නට »රණය කෙ^ ම&දැW [යා, 

ඒF තව vරටF අෙයN කrපනා කරf ඇත.  මතවාදය Oãබඳව කã& ෙපj 6Vන ලද අය G6& ෙයාදා ගF 9

බමන පRචóඩFවය ගැන ඇb ආක3ෂණය ෙමතැන ඇb GවාදෙZ එක ≠=කාංගයN Gය හැ[W. ඒකාâපbවාදය 

සහ 1914 6ට 1945 දNවා /ෙරIපෙZ පැවb “/ද සං#කෘbය” අතර සLබ&ධයN ඇතැW බටPර ප3ෙZෂකය&ට 

පැහැ7= ෙව&නට පට& ෙගන ඇb ෙසW&ම, සමහර Gට අORකාf ඉbහාසය _ළ ෙකාC/D#E /ගය ද එම 

 Marie Mendras, “La stratégie oblique en Afrique subsaharienne,” in Group for Research and Study of Soviet Strategy, “L’URSS et le 5

tiers-monde: Une stratégie oblique,” Cahiers de la Foundation pour les études de défense nationale, no. 32 (1984).

 Bukharin made explicit statements on this point at the Fourth Comintern Congress on 18 November 1922; see the supplement to La 6

correspondence internationale, 4 January 1923.

 Gareth M. Winrow, The Foreign Policy of the GDR in Africa (New York: Cambridge University Press, 1990).7

 Jean-François Bayart, “L’état,” in Christian Coulon and Denis-Constant Martin, Les Afriques politiques (Paris: La Découverte, 1991), 8

p. 219.

 This question must be addressed if one is to take African adherence to Communism seriously, as is pointed out by Michael Walter in 9

his editorial in Journal of Communist Studies, nos. 3-4 (September-December 1985), a special issue on Marxist military regimes in 
Africa.
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මහා0eපෙZ c3ඝ පRචóඩFව ඉbහාසය සLබ&ධයN දNව&ෙ& යැW ෙපj යW. ෙකෙ# iවද, එP මැD[යාf 
(Manichean) පRbවාදය& _නN ෙවත අවධානය ෙයාx කරC& ෙL කාරණය ගැන අධBයනය [\ම එãබැ ,ම 

පට& ගFතා පමණ[: පRාo යටFGHත ëසංගමයට එෙරP Lෙr“ඡවාදය, යටFGHත ක™මයට එෙරP ‘ඩනය, 

සහ #වාJනFවෙය& පëව එන Gයir සහගත තFවයට එෙරP නව යටFGHතවාදෙZ අ&තගාñ හැ6\L.  10

මහා0eපය _ළ පRචóඩFවෙZ ෙN&’ය wෙZ [6ෙ#Fම ෙකාC/D#E අORකාව පමණN ෙනාෙ": නWs*යාෙ" 

¶යාෆªා (Biafra) 6Gr /0ධය සහ රැව&ඩාෙ" tQ (Hutu) ෙගIතÖෙZ ජනසංහාරය යන ෙදකම ඒ රටවල ජනතාවට 

බලාෙපාෙරාF_ නැb කරගැjමට ඇb තරL ෙ÷_ සැප◊හ. එෙහF සංඛBාව& ගැන ඇb රó¨ පැFතකට 

දැxෙවාF, සාLපRදාWක OVසරබද _ළ “ගLමානකරණය” [\ෙම& සමාජෙZ D3Cතය යã වÿහගත කර&නට 
ග&නා රජෙZ වෑයL _ළ සහ රජෙZ පRbපFbයN හැVයට •සé&න අGයN ෙල6& භාGතෙZ c  

ඉbෙයIOයාෙ" සහ ඇ&ෙගIලාෙ" 6vවන පRචóඩFව [™යා සහ ෙමාසැL¶N P c තවමF අ0ebය අපරාධමය 

GෙmෂFවයN පව». ෙමවැD ක™ෙමIපායය& අORකාව ගැන [6v Gෙmෂ දැfමN ෙනාමැb ෙකාC/D#EවාදෙZ 
ඉbහාසඥය&ට tරැ uරැv ඒවා ෙවb. පNෂ Ÿ0ධකරණ සහ වාමාංøක කóඩායL ෙ"වා නැFනL ජාbකවාc, 

පාNlක, ආගCක, ෙහI ජනවා3éක Gරැ0ධ බලය යනාc 6යú එ7*වාc& _ර& කර දැñම ද එ් හා සමානව tරැ 

uරැv wව[. 

 ස≠ල ඝාතන සඟවා ගැjම අ»තයට වඩා vÑකර iවද, අORකාෙ" මහා ප*මාණෙZ ෙඝIර අපරාධ 

ගණනාවN 60ධ e bෙ¤. පැFතN ෙනාෙගන 60J& D\Nෂණය [\ම ගැටúවN ෙනාෙවන අQවාචා\&ට ෙL 

මාN#වාc&ෙo ආරLභක ශNbය ෙපෙන&ෙ& tv පRbGpලeය බලයට දNවන සරල පRbචාරයN ෙල6& පමÇ. 

රජෙZ අfග¿හෙය& 60ධ  ෙවන පRචóඩFවෙZ jතBාf‹ල භාවය ගැන ෙL රó¨ව x=&ම ද[&නට 
ලැෙබ&ෙ& පRංශ GpලවෙZ පැවb œෂණය කාලෙZ c ය, එෙ#ම එය යã පණ ග&වන ල0ෙ0 ෙබාrෙෂGN 

GpලවෙZ c ය. අෙන•F අQවාචා\&, පැFතN ෙනාෙගන 6Vනවා යැW [යC&, ෙබාෙහI Gට “පැන නැ≈ ඇb 

තFවය& _ළ w පRජා ‘ඩනය” ය&න ෙගනහැර දNවb. ඒ අfව සලක0c, ෙL රටවr _න ගැන ඇb බටPර 
පර#පරය—එP c අෙන•F අORකාf රටවr සමඟ සහ සමාජවාc පRවණතා Oãබඳ සංස&දනයN ෙනාeම—ෙමP 

c ඒවා Gෙmෂ අවධානයN සඳහා ෙතIරා ගැjම /Nb සහගත කරW.  ඉbෙයIOයාෙ", ෙමාසැL¶ N, සහ 11

ඇ&ෙගIලා P c, අ»ත උරැමය සහ අâරාජBවාc මැ7හFeම යන සාLපRදාWක vÑට 0GFවය හැෙර&නට, 
ෙකාC/D#E Dලධා\& G6& ෙබාෙහI Gට උ≥pපා දNවා ඇFෙF ෙවනF #වභාGක බලය&, Gෙmෂෙය&ම 

ඉෙඩIරෙය& ඇb ෙනාDC අන_රැදායක තFවය& බලපාන බවW. එනxF ව3ෂාපතනය සහ ජනවා3éක සාධක 

GGධFවය හැෙර&නට, යL[6 ආකාරයක අORකාf අධBාFමයN ෙවත වැර0ද පැටeෙL ෙපළ›මN සැමදා 

පැවbණ. සැබැG&ම එවැD සමාජ ඔi&ෙo උරැමෙZ DÑපාදන ෙම&ම ඔi&ෙo කාලෙZ DÑපාදන ද ෙවb, 
ඉb& ඒ ෙ÷_ව Dසා සමහර Gට ඒකාâපbවාc ෙr වැé\L Dයත wවා Gය හැ[W. 

රG අHරාජJය: ඉ4ෙය5$යාව 

Gpලවය සහ ෙම&é#Q හWෙල මා*යLෙo නැ≈ ඒම 

 1974 සැpතැLබ3 12 වැDදා එවක c අfiෙදකN Gයැb w පළx හWෙල ෙසලා#, (Haile Selassie I) ෙo 

අâරාජBය හ76ෙZම කඩා වැෙට0c, ඊට ෙ÷_ ෙමානවාදැW ඉතාමF පැහැ7= wවා ෙ# ෙපDණ. ඔtෙo 

අfපRාpbකයා කiදැW ෙනාදැන 6êමF, ක=& වසෙ3 පැවb ෙලIක ෙතr අ3†දයF, මාWL /0ධ, ආහාර 
Pඟය&, සහ සමාජය flතනකරණෙZ පRbඵලයN හැVයට ෙ"ගෙය& ව3ධනය ෙවC& පැවb මැද පංbෙZ 

අස_ටF Dසා ෙලෙහ6ෙය& ¶ෙඳන ëú තFවයN පැව»ම Dසා ෙරHමය එතරL පRbෙරIධයN ෙනාදNවා 

අ_රැදහ& e éෙZය. 1936-1941 P c රට ඉතා=ෙZ යටF GHතයNව පැවb සමෙZ w OQවහr කරන ලද 

මහරජෙo ෙභෟCක ෙ0ශපාලDක w අ‡පRායය& සාNෂාF කරගැjම සඳහා D3මාණය කරන ලද /ද හxදාව, 
එෙ#ම 1950 c ඇෙම*කාfව& සමඟ ෙකා*යාෙ" c එක ෙපළට 6ටෙගන සට& කරන ල0දා w ද /ද හxදාව, 

බලය 6යතට ග&නට »රණය කෙ^ය. Dලධා\& 108 ෙදෙන• /_ව, ඩ3o (Dergue) ෙනාෙහාF ‘තාවකා=ක /ද 

 See esp. René Lemarchand, “La violence politique,” in Coulon and Martin, Les Afriques politiques, which also contains a sizable 10

bibliography on the question.

 In 1985, just before the start of the Gorbachev era, in addition to these three countries the Soviet Union regarded Algeria, Benin, 11

Cape Verde, the Congo, Guinea, Guinea-Bissau, Madagascar, São Tomé and Príncipe, and Tanzania as allies.
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හxදා ප*පාලන කCQව’ නC& නව ආó¨ව හැ~&ෙවන ල7. “පළxව ඉbෙයIOයාවW,” (Ethiopia tikdem) යන 

ආද3ශ පාඨය වටා එN ෙරාNවන ඩ3o P සම#ත කóඩායම _ළ පැවb GGධාකාර අWáයෙලාHමය Gසංවාද 
x=& එතරL සැල[rලකට පාතÖ ෙනාeය. එෙහF ඒ හDx& කාලය ඉතාමF ෙකV wෙZය. එ*VØය& (Eritrean) 
සLභවෙය& /_ w සහ ෙසIමා=යාව හා කළ /0ධෙZ c eරෙයN හැVයට ëපතල w ජනරාr අමා& ඇ&ඩL 

(Aman Andom) රෙE පRධාDයා බවට පF කරන ලද අතර, ෙ÷ ඩ3o සමඟ ඇb කරගF GරසකයN Dසා 1974 
ෙනාවැLබ3 22-23 රාbÖෙZ c අF අඩං∆වට ගැjම ගැන පRbෙරIධය දNව0c මරා දමන ල7. පැය [Pපයකට 

පëව තවF 59 ෙදෙන•ව මරැxවට පF කරන ල7. සාමානBෙය& 60ධ ෙවන ෙල6& කã& පැවb ෙරHමය හා 

සLබ&ධතා පැවb සාLපRදාWක අයට අF w ඉරණම =බරr ෙ0ශපාලනඥය&ට ද අF wහ. එතැ& පට& ඩ3o 

P ඉරණම ෙම&é#Q හWෙල මා*යLෙo ඉරණම හා සLබ&ධ Gය. 1974 ·= මාසෙZ c ඩ3o P පළx උප 
සභාපb හැVයට පFව 6VෙZය. එ7න 6ට ඉbෙයIOයාව සමාජවාc ෙරHමයN යැW 1974 ෙදසැLබ3 21 වැDදා 

ඔt පR60ධ Dෙ"දනයN D•F කෙ^ය. 

 ෙම&é#Q ගැන Dmßත ච*තපදානයN තවමF =යැe නැත.  තම&ෙo කú හම සහ ෙකාට 6රැර (ඔt 12

එය සඟව&නට ෙබාෙහI Gට pලැEෙෆI3L අá සPත සපF_ පැළ¬ය) ගැන හැ[ තරC& උ≥pපා දNවC& ඔt 

තම&ව සමාජෙය& පැFතකට දැ≠ අෙය•ෙo, එනL එෙතN පාලනෙZ w අâරාජB ෙරHමය පැවත එන ලද 

අLහාරා (Amhara) ජන ව3ගය ෙවfවට වහෙලN (bariah) හැVයට ෙපj 6Vන §Cකාව රඟපෑම ORය කෙ^ය. ඒF 

ෙL තම& එතරL ëv#ෙසN ෙනාවන ෙ# ෙප&fL කරන රඟපෑම wවF, ෙම&é#Q සැබෑ රදළෙයN wෙZ 

ඔtෙo ම" පා3ශවෙය& එන වරපRසාද ලF කóඩායL සමඟ පැවb සබඳතා DසW. ඔt උපත ලබ&ෙ& ම"Oය 
ෙදපා3ශවෙZ Gවාහ බැzම[& ෙතාරවW. ඔtෙo Oයා සාNෂරතාවය ෙනාමැb ෙකIpරrවරෙය[. ෙසලා#, 

ෙරHමෙZ ඇමbවරෙයN හැVයට ෙ#වය කරන ලද මාමා ෙකෙන•ෙo ආරNෂාෙව& ඔt වා6 ලබා b¶ණ. එW& 

ඔt හxදා වෘF»ෙZ වඩා පහëෙව& ඉහළට න–න හැ[යාව ලබාගFෙFය. ෙම&é#Q ලබා b† අධBාපනය 
ඉතාමF ,Cත wෙZය, ඔt ෙහාෙලEටා (Holetta) P හxදා පාසැලට ඇ_r ෙව&ෙ& [6F ëvëකL ෙනාමැbවW. 

ඒ පාසැල ෙව&ව b´ෙó වරපRසාද ෙනාලF පë¶L ඇb ජනතාව ෙවfෙවD. යා&bÖක කරන ලද ෙ#නාංකයක 

අණ ෙදන Dලධා*ෙයN හැVයට ඔtෙo නායකFව ∆ණාංග Dසා ෙදවතාවN ඔt කැ&සා# (Kansas) P 
ෙලව&ව3F හxදා කඳiෙ3 (Fort Leavenworth) ut∏ වැඩ සටහ& වලට සහභා} ව&නට තැනN 7නාග&නා 

ල7. ඔtට ක=& අrලා ෙගන 6V අWáයෙලාHමය w PෙF බරN ෙනාeය. ඒF ඔtට බලය සඳහා ඉතාමF දැá 

කෑදරකමN b¶ණ. Gpලවෙය& පëව ඔtෙo පRbවාc& ඉවF කර දම&නට ඔtට වසර _නN ගත Gය. ඔtෙo 

පළx Oයවර wෙZ 1976 ·= මාසෙZ c, දNlණාංශ පRවණතා /_ Dසා ෙLජ3 ජෙමI3 6ෙ# හ¤ෙට (Jamor Sisay 
Habte) _ර& කර දැñමW. ජනරාr ෙටෙෆ* බ&ෙට (Teferi Bante) G6& නායකFවය ෙදන ලද මධB#ථ පා3ශවය 

සහ ෙම&é#Q අතර ඇbවන අ3†දය[& පëව, ෙම&é#Q G6& 1977 ෙපබරවා* 3 වැDදා ඩ3o රä#eමට 

මැl& _වN• පRහාරයN එrල කර&න යැW තම ආරNෂක ෙ#වා සාමාHකය&ට DෙයIග කෙ^ය. එP c බ&ෙට 
ඇ_ú ඔtෙo ආධාරකරැව& හF ෙදෙන• මරා දැCණ. අන_රැව ඔt ඔtෙo 6Gr ෙ0ශපාලන එ7*වාc& _ර& 

කර දැñම ඇර›ය. 

 1974 ෙදසැLබ3 මාසෙZ c ෙයIජනා කරන ලද “ඉbෙයIOයාf මාවත,” තාවකා=ක කCQව G6& 1975 
ජනවා* මාසෙZ c 7යF කරන ල7. ඩ3o G6& බtතර ක3මා&ත NෙÑතÖය සමඟ බැං• සහ රNෂණ සං#ථා 

ජනස_ කරන ල7. 1975 මා3_ෙ" c ඉඩL අWbය x=fuටා දැñමF සහ එක පiලකට එකN යන ,මාව 

යටෙF ෙ0පල අWbය හz&වා cමF _ã& 6යrලටම වැáෙය& ෙරHමෙZ රäáකrවාc #වභාවය ෙප&fL 

ෙක*ණ. vÑකර පළාF _ළ ඉඩL පRbසං#කරණ කáනL [\ම සඳහා, රජය G6& උස# ෙපළ සහ GmවGදBාල 
6ë& 50,000 N ඒ vÑකර පළාF පRbසං#කරණ සඳහා සහාය cම OÇස OටFකර යවන ල7. එය 

‘සහෙයI}තා’ (zemacha) ෙමෙහ/ම හැVයට පR60ධ Gය. මාඕවාc ගLබද සා≠Pකය& D3මාණයට ගF 6ë&ෙo 

වෑයL වලට ඩ3o G6& GෙරIධය දNවන ලද Dසා ෙබාෙහI 6ë& වැáකr ෙනාය0c හxදා ෙරHමයට හ_රැකL 

දNව&නට සහ එයට එෙරPව ගLවැ6ය& එNකාë [\මට පට& ගFහ. 

 6ë& ආපt පැCෙණ0c, ඔi& G6& ඉbෙයIOයාf ජනතාවෙo Gpලeය පNෂය (Ethiopian People’s 
Revolutionary Party -EPRP) සහ සම#ත-ඉbෙයIOයාf සමාජවාc වBාපාරය (All-Ethiopian Socialist Movement -
Meison) ෙනාෙහාF ෙමWස& යන එ[ෙනකට එ7*වාc w සංGධාන ෙදකN OPQවා ගFහ. ජනගහනය ෙපාvෙ" 
ඒවා ගණනකට ෙනාගFහ. ෙL වBාපාර ෙදෙN එ7*වාදය යf Gශාල වශෙය& ඔi&ෙo ජනවා3éක සැකëෙL 

 See the portrait by Jacques de Barrin in Le monde, 23 May 1991.12
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පRbඵලයN Gය: EPRP P අLහාරා අය බtල ෙල6& 6Vයහ, අෙනN අතට ෙමWස& P වැá වශෙය& 6VෙZ 
ඔෙරාෙමා (Oromo) අයW. අWáයෙලාHමය දැNම අfව සහ බtතර පRbපFb සLබ&ධෙය& ඔi& ඉතාමF සñප 

iවF, ෙමWස& x=& Pතවාcව 6VෙZ ඩ3o සමඟW, EPRP  xල පට&ම හxදා  ආó¨වට Gරැ0ධව 6Vයහ. 

එ*VØයාව (Eritrea) ගැටúව සLබ&ධෙය& ද සංGධාන ෙදක ෙවන# මත දැරෑහ. #ෛව\ රාජBයN eමට එ*VØයාව 
ඉrලා 6êමට EPRP පNෂපා» ෙව0c, ෙමWස& උවමනාව wෙZ රට ෙබද&නට යන වBාපාරය හxදා බලය ෙයාදා 

ඉවF කර දැñමටW. ෙL සංGධාන ෙදක අතර පවbන අGගF ගැQL පRෙයIජනයට ගDC&, එෙ#ම (EPRP G6& 

කරන ලද œෂණය) “ëv œෂණය” ෙහළා ද[C&,  ෙම&é#Q ඒ වBාපාර ෙදකම එකකට පë එකN Gනාශ කර 

දම&නට සමF wෙZය. ඔt x=&ම “ර_ œෂණය” නL ෙමෙහ/මN EPRP ට එෙරPව 7යF කෙ^ය. අන_රැව 
1976 66රෙZ c එය එP Pතවාc&ට එෙරPව ෙයාදවන ල7. අෙpRr 17 වැDදා මහජනයා ඉ7*ෙZ පවFවන 

කතාවක c, “GpලවෙZ හ_ර&ට” පහර ෙද&න යැW ෙම&é#Q රටවැ6ය& කැඳeෙම& පëව, 1977 වස&තෙZ c 

œෂණය එP උ“චතම තFවයට පFGය. ඔtෙo වද& වලට නාටBමය [™යාවN එක_ කරC&, ඔt 
අâරාජBවාදය, වැඩවසLවාදය, සහ ධනවාc Dලධා\වාදය DෙයIජනය කරන ෙr යැW ෙප&වන ලද බz& _නN 

කඩා Gවෘත කෙ^ය. œෂණ ෙමෙහ/ෙL වැáම පRචóඩFවය ෙගන යන ල0ෙ0 පRංශ GpලවෙZ c පැ\6ෙZ 

“ෙකාට#”  ආකෘbෙය& තනන ලද 293 ෙකෙබල (kebele) නL w ඩ3o නාග*ක C¡lයා කóඩායL G6D; /ද 13

හxදාව G6& ෙL කóඩායL වලට ut∏ව සහ උපකරණය සපයා b¶ණ. ෙමWස& ෙL ෙමෙහ/මට සහාය 
v&හ, එP පRbඵලයN වශෙය& අá# අබාබා (Addis Ababa) P EPRP Gනාශය 6v Gය. අන_රැව ඩ3o G6& 

ර_ œෂණෙZ ¶ය•රැ අපරාධ කරන ලදැW ෙදIෂාෙරIපණය කරC& ෙමWස& සහ ‘ෙ0ශපාලන ¶/ෙරIෙ"’ 6V 

ඔi&ෙo CතÖ පා3ශවය& ෙවත හැ*ණ. EPRP මැඬ¡ම සඳහා Gෙmෂ දරැ∏ ෙල6& කට/_ කරන ලද, ඩ3o P 

6V ඔi&ෙo පRධාන ආධාරකරැවා w ≥bන& ක3නr අEනා‰ අබාෙට (Atnafu Abate) ව ෙනාවැLබ3 11 වැDදා 
මරැxවට පx∏වC&, ඉb* ෙමWස& සාමාHකය&ෙo ෙගල වෙE ෙතාó¨ තදeම ආරLභ wෙZය. එම 

සංGධානය ද ආරNෂක හxදාෙ" මරණ කóඩායL වලට ෙගාvරැ wහ. ඔi& පැCÇ D&7ත ëv 504 ප3ෙජI 

වාහන ව=& ඒ කóඩායLවල අයව NෂÇකව හzනා ගැfÇ.  14

 1886 c ඇá# අබාබා D3මාතෘFවෙය& පëව ෙදවැD ෙමෙන=N (Menelik II) G6& ඉ7 කරන ලද ‘ෙmyÑඨ 

මා=ගාව’ (Great Palace), ඉbෙයIOයාෙ" නව ë‘RL නායකයා තම&ෙo Dවහන කරග&නා ල7.  ඉතාමF 15

fiNෂමව සැකfi ස&Dෙ"දන ක™මය[& මහජනතාවට දැfL ෙදන ලද ඔtෙo සමාව ෙනාෙදන ආකාරෙය& /_ 
w නායකFවය ගැන, ඊට ක=& 6V “රÂ&ෙo රÂ” Oãබඳව tරැ uරැvව 6V ජාbයN uvම කරව&නට සමF 

ෙනාeය. ෙම&é#Qෙo jතBාf‹ලFවය [6v සමාජවාc රටක Gෙ"චනයට ලN ෙනාeය. 1977 ෙපබරවා* 

මාසෙZ 60ධ w රජය ෙපරළන •ම&තÖණයට ෙපර ඊට ක=& ෙදසැLබ3 මාසෙZ c ෙම&é#Q G6& ෙමා#ක" 

ෙවත සංචාරය කර b¶ණ. 1977 අෙpRr මාසෙZ c ඉbෙයIOයාව G6& එNසF ජනපදය සමඟ හxදා 
සLබ&ධතා නවතා දැñය. [/බාfව& සහ ෙසIGයE /Dයනය G6&, ෙ#වකය& සහ උපකරණ ද සම–&, 

දැවැ&ත සහනාධාර සම–& ෙපරxණට එන ල7. ඒවා එ*VØය& Dදහ# වBාපාරය සහ ඔගඩ&  (Ogaden) P 

1977 ·= මාසෙZ c එrල කරන ලද ෙසIමා=යාf පRහාරය පරාජය කර&නට »රණාFමක wහ.  එවක c තවF 16

ෙසIGයE CතÖ පා3ශවයN w ෙසIමා=යාෙ" 60ධ ෙවන ලද [™යාව=ය සමහර අව#ථාවල c අfකරණෙය& 

6vෙවන ලද, ෙසIGයEකරණය ෙව&නට ග&නා නව ෙරHමෙZ වෑයL ෙසIGයE නායකය& අගය කරන ල7. 

 »රණාFමක ෙදාරකඩN හරහා ය&නට සමාජයට හැ[යාව පාදන එකම උපකරණය යැW ඔi& G6& 
සලකන ල0ද ෙමා#ක" G6& හැ[ තරC& තr≥ කරන ල7: එනL මනා ෙලස වැ¨∏ ෙකාC/D#E පNෂය[. 

ෙකෙ# iවද, ඒF 1979 ෙවන ෙතN, ‘ඉbෙයIOයාෙ" කLකරැ පNෂෙZ සංGධානාFමක ෙකාCසම’ (Commission 
for the Organization of the Ethiopian Workers’ Party) OPQවා ගැjම 60ධ wෙZ නැත. 1983 ජනවා*ෙZ c 

පැවFෙවන එP ෙදවැD ෙකාංග¿සෙZ පRbඵල, GpලවෙZ දහ වැD සංවFසරය සැම\ම සඳහා 1984 c D3මාණය 
[\මට DයCත w ‘ඉbෙයIOයාf කLකරැව&ෙo පNෂය’ සඳහා පRමාණවF තරමට ඵලදායක යැW ෙසIGයE 

/Dයනය G6& GDmචය කරf ලැÊය. අ&ත3-පNෂ එකඟතා හරහා ෙලIක ෙකාC/D#EවාදෙZ ප0ධbය 

 Haile Fida, one of the leaders of MEISON and a member of the Dergue’s Political Bureau, had acquired his Marxist-Leninist 13

tendencies while studying in France. He was arrested in August 1977 and disappeared after being detained for several months.

 Patrice Piquard, “L’Ethiopie juge Mengistu, le boucher rouge,” L’evénement du Jeudi, 22-28 December 1994.14

 See Paul B. Henze, “Communism and Ethiopia,” Problems of Communism, May-June 1981.15

 American sources estimate that 15,000 Cuban personnel were stationed there.16
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ඇ_ළට සL23ණ ෙල6& අfගත eමට, “ෙmyÑඨ ඔNෙතIබ3 GpලවෙZ” උරැමNකාරයා යැW හz&වC& EWP 
පNෂයට අවසරය ෙදන ල7. රෙE බtවා3éක ෙබcම සහ ආ3Õකය සLබ&ධෙය& 7é& 7ගටම බටPර මත 

යැෙපC& 6êම ෙ÷_ෙව& “ජනතාවෙo පRජාත&තÖවාදයN” යන තරාbරම පැව\ම ෙසIGයE /Dයනය G6& 

පRbNෙÑප [\ම, ෙමම සා3ථකFවෙZ එකම අzරැ වලා•ළ wෙZය.  17

 පNෂෙZ ව3ධනය 60ධ w ෙ"ගය Dසා එP සමාජමය සංෙයIජනෙZ “fëvë” ඵලGපාකයN හට ගැDණ. 

ඕනෑම ෙකෙන•ට පNෂයට බැෙඳ&නට හැ[යාව ඇතැW ෙප&ව&නට x=& xú ශNbය ෙයාදවC& ෙවෙහස 

wවF වැඩකරන ජනතාවෙo බtතරය එW& ඈF e 6Vයහ. සාමාHකFවෙය& ඔi& හතෙර& එකකට අ¨ෙව& 

DෙයIජනය wහ. ෙසාrදාvව& සහ 6Gr ෙ#වකය& හෙතර& _නකට වැá සාමාHක සංඛBාවN DෙයIජනය 
කළහ. xú ජනගහනෙය& 6යයට 87 N ගLබද වැ6ය& wවF, පNෂ සාමාHකය& wෙZ එW& tv 6යයට 3 N 

පමණ[.  නායකය& මහා බtතරය /ද හxදාෙ" අය wහ. EWP  ෙපා=V¶/ෙරIෙ" ෙබාෙහාමය Pටu ඩ3o 18

සාමාHකය& ෙවb& සෑc b´Ç. ඔi&ෙo සංGධාන ෙබාෙහාමයN කඩා දමන ලද w බැG& පNෂෙZ G0ව_& 
6VෙZ ඉතාමF ëú පRමාණයN පමÇ. 

œෂණෙZ ඵලGපාකය 

 œෂණයට ෙගාvරැ w G&7තය& ෙකාතරL O*සN යැW Dmßතව [යන හැ[යාවN ෙL අව#ථාෙ" c 

ෙනාමැත. 1977 ෙපබරවා* 6ට 1978 ·D දNවා කාලෙZ c අගනගරෙZ c පමණN 60ධ w ෙ0ශපාලන ඝාතන 

සංඛBාව 10,000 N යැW 1995 මැW අැá# අබාබා P පැවb න¨ වල c සඳහ& Gය.  G&7තය& ව3}කරණ 19

වලට (Áන පාNlක, 1979 c ස≠ල ඝාතනය w /ෙද" ෆලාෂා (Falasha) යනාc වශෙය&) ෙබcමට උFසාහ [\ම 
ෙබාෙහI Gට Oãෙවල[& ෙනා/_ Gය හැ[W. ෙචෙකා#ෙලIවැ[යාව සLබ&ධෙය& කැෙරr බාෙටාෙසN දNවන 

ලද ප*0ෙද&, තම&ෙo දරැව& éල දමC& පë¶ෙL මාන බලC& 6Vන ලද සාත& වැD ච*තයN අO ෙහායන 

ලද කාලය Dමාe ඇත.  #ටා=& අfකරණෙය&, ඩ3o G6& ද වග Gභාග රPතව 6යú ෙදනාම මරා වළදමන 20

ලද පëව “පRbගාñ,” “පRbGpලeය,” නැFනL “EPRP ෙවb& එන ජනතා GෙරIJ ෙපරãකාර ආරාHකවාc&,” යැW 

ආයාස[& ෙතාරව ෙrබr අලවන ල7. පැවb ෙසIGයE /DයනෙZ c ෙල6&ම, සා≠Pක ෙසාෙහා& තවමF 

ෙසායා ගැෙනC& පව». ‘ඇLෙන#V ඉ&ටනැෂනr' G6& “අ_රැදහ&” wවා යැW වා3තා කරගF ෙබාෙහI ෙදනා 
ෙසායා ගැෙනන ෙසාෙහා& හxෙවb. ÁනෙZ 60ධ w ෙල6&ම, මරණයට පx∏eෙL වැය රජයට ෙගGය /_W 

පවා පir වලට [යන ල7. uúr ෙල6& සහ ඉ#ම_ව ෙපෙනන එක ක™මයN wෙZ නWෙලI& ල∏වN, 

නැFනL “ෙම&é#Q ෙබI ටW පVය,” wෙZය. රාජB ආරNෂක ෙ#වෙZ වඩාFම Oã•r කරන ලද එN අෙයN w 

ක3නr ෙටකා Q≥ (Teka Tulu) G6& එය Gෙmෂෙය&ම ෙයාදා ග&නා ලද ක™මයW. 1975 අෙගI#_ෙ" එක රäයක 
c මරා දැෙමන ලද (ඒF Dල වශෙය& [යැiෙ& ඔt සැFකමක c Cය éය බවW) අගරජ සහ ඔtෙo CDO*ය 

w ඉෙජගාෙයt ඇ#ෆා •ම*ය (Princess Ijegayehu Asfa) ෙවfෙව& ද ෙයාදා ගැfෙó ෙL ක™මයW. 

 නැෙගනPර ජ3ම& රාජB ආරNෂක හxදා w #ටා6 G6& සහ ෙසIGයE KGB G6& GGධ මා3ග හරහා 
සහාය සපයන ල7. ෙමා#ක" 6V ඉbෙයIOයාf 6ë& ෙසIGයE ආරNෂක හxදා G6& ඉbෙයIOයාf ආරNෂක 

ෙ#වකය&ට බාරෙදන ලද 60J& ගණනාව[. ඇá# අබාබා P c, නැෙගනPර /ෙරI‘ය සහ ෙසIGයE 

Gෙmෂඥය& සහ ඔi&ෙo ඉbෙයIOයාf සමානය& අතර අතරමැ7ෙයN ෙල6& සාජ&E ෙලෙග#ෙස ඇ#ෆා" 
(Legesse Asfaw) කට/_ කෙ^ය. ශා\*ක වධPංසාවට පx∏වන ලද G&7තය& අගනගරෙZ ප7කෙ"7කා වල c 

පRද3ශනයට තැÊම සාමානB Oãෙවත[. 1977 මැW 17 වැDදා ෙ#" ද ßrඩÈ& ෆ&Í (Save the Children Fund) P 

#eඩ& ජාbක මහ ෙrකL ෙශIකෙය& ද&වා 6VෙZ, “දරැව& 1,000 N මරා දමා bෙයනව, ඔi&ෙo මළ 6රැරැ 

e7වල අFහැර දමා ඇb අතර වr හWනා සF_&ට G6& අfභව කරC& පවbනව…ඝාතනය කරu දරැව&ෙo 

 Christopher Clapham, “The Workers’ Party of Ethiopia,” Journal of Communist Studies, no. 1 (March, 1985).17

 Ogla Kapeliouk, “Quand le paysan est tenu à l’écart des décisions politiques,” Le monde diplomatique, April 1984.18

 Bertrand Le Gendre, “Ethiopie: Le procès de la Terreur rouge,” Le monde, 13 May 1995. In 1997 the secretary general of the 19

Federation of Ethiopean Teachers suggested a figure of 30,000 political murders since 1974; Amnesty International, Human Rights 
Violations in Ethiopia (London: 1978), p. 16.

 Karel Bartošek, Les aveux des archives, Prague—Paris—Prague, 1948-1956 (Paris: Seuil, 1996).20
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ඉහළට ෙගාඩ ගහu මළ6රැරැ ඔබට ද[&නට uúව&, ඇá# අබාබා ව=& වාහනය[& OටF e ය0c කා∏ වල 
වැbර 6Vන දරැව&, ඔi& අය බtතරයN වයස අiරැv එෙකාළෙ÷ 6ට දහ_න දNවා අතර අයW.”  21

 1991 & පëව නව ජනාâපb ෙමෙල# ෙසනාG (Meles Zenawi) ෙo අâකරණ ප0ධbය යටෙF න¨ මඟට 

ෙයාx w 1,823 & බtතරය නගර වල ඉතා පR60ධ ච*තය& සLබ&ධෙය& wහ;  ඒF ව3ග [ෙලIñට3 C=යන 22

1.22 [& /_ රට uරා හැම අත පැවb œෂණය, C=යන 30 කට වැá ජනතාවකට බලපාන ල7. සාෙpNෂ 

ෙල6& යL තරමක ëරNlත බවN EPRP ෙවත පැවb ෙවෙලI (Welo) නගරය අbශෙය& ‘ඩාවට පF wහ. 1997 

මැW මාසෙZ c, ඇá# අබාබා P ඉහළ උසාGෙZ අපරාධ GDëරැ ‘ඨය ෙවතට ඔi&ෙo [™යා කට/_ සඳහා 

වග[ය&නට ක3නr ෆැ&ටාෙZ ෙයෙÍෙගා (Fantaye Yhdego), ≥bන& හWෙල ෙගෙබයාt (Haile Gebeyahu), 
සහ ක3නr ඇෙලx අඹß" (Alemu Ambachew) යන අය ඉ7*පF කරන ල7. ඒ වග[ව /_ [™යා අතරට 1977 

ෙපබරවා* මාසෙZ c ෙඩෙ# (Dese) සහ ෙකාLබrචා (Kombalcha) P c EPRP  සාමාHකය& G6හතර ෙදෙනN 

ගෑ# දමා මරණයට පx∏eම අයF Gය.  Ãවා (Shewa) මධBම පRා&තෙය& Oටත වැáෙය&ම පR60ධ තFවය 23

පැවbෙZ එ*VØයාෙ"ය. එP ඉතාමF ෙහා~& සංGධානාFමකව 6Vන ලද සහ අෙන•F ෙතවැD ෙලIකෙZ 

මාN#වාc කóඩායL අතර  මහF සහායN ලබC& 6V ජාbකවාc Gරැ0ධ පැFත, ජාතB&තර පRජාවෙo 

අවධානය හxෙ" ඇá# අබාබා ෙරHමෙZ Gmවාසjය බව නැb [\මට ෙතාර_රැ ෙබදා හ*C& 6Vයහ.  1974 24

ෙදසැLබ3 20 වැDදා, ක=& පැවb ඉතා= යටF GHතය කැ® යෑෙම& සහ ර_ xtv ෙවරෙළ& ¶ÌතානB 

ආරNෂාව යටෙF ඇb රට අW& කර දැñෙම& ෙහI ජාbය ෙබ7ය ෙනාහැ[ යැW ෙරHමය තහiරැ කරන ල7.  25

 éÇෙකාන 7ග, ඉ&7යාf සාගරය අසල, ෙසIමා= සLභවෙය& /_ බtතරයN වාසය කරන ලද 

ඉbෙයIOයාෙ" පRෙ0ශයN w ඔගාඩ& සඳහා w ෙසIමා=යාf උ0යාචන Dසා අ3†දයN ඇb කරන ල7. ෙසIමා= 
නායකයා w ෙමාහමÍ 6යÍ බාෙර (Mohammed Said  Barre) Dල වශෙය& මාN#වාc-ෙලD&වාදය වැළඳෙගන 

6VෙZ 1969 පට& Gය. ෙමා#ක" සහ ෙමාගcÓ (Mogadishu) අතර සබඳතා 1974 C_රැ éGëමN අFස& 

[\ෙම& පëව තවF සñප wහ. ඉbෙයIOයාව, ෙසIමා=යාව, සහ ද•∏ ෙයෙම& ලවා ස≠හාó¨වN D3මාණය 
කරeමට ඵලN නැb වෑයL ව=& අන_රැව පා*ෙභIéකය& ෙදෙදෙනN අතර ෙතIරා ගැjමN කර&නට 

ෙසIGයE /Dයනට බලාFමක Gය. ෙමා#ක" ෙතIරා ගFෙF ඇá# අබාබා ෙරHමයW. එතැ& 6ට එ*VØයාෙ" 

Dදහස උෙදසා w ජනORය ෙපරx∏ (සහ මාN#වාc-ෙලD&වාc ඒවා ද) ෙම&ම 1977 ·D 6ට 1978 ජනවා* 
දNවා පහර ෙද&නට පැCÇ ෙසIමා=යාf හxදාව ද ආප#සට තr≥ [\ම සඳහා ෙම&é#Q හට ෙසIGයE 

හxදාෙ" අG බලය සහ නාiක සහ අාකාmථ මනා සංGධාන සහාය ලබාගත හැ[යාවF, එෙ#ම රෙට& Oට 

ෙ#වයට යන [/බාf හxදා සහාය ලබාගත හැ[යාවF පෑ7ණ. 

 ෙම&é#Q ෙo [™යාව& ෙකාතරL කා3යNෂම wවා දැW [යෙතාF 1988 මා3_ 28-30 ඇá# අබාබා P 
පවFවන ලද ‘ෙලIක වBාpත වෘF»ය සCb සLෙLලන ¶/ෙරIෙ"’ b#නව වැD රä#eෙL c, සංGධානය G6& 

ඔtට “ෙ0ශය&P සාමය සහ ආරNෂාව සඳහා w අරගලෙZ ඔtෙo දායකFවයට, සහ ඔi&ෙo ජාbක සහ 

ආ3Õක #වාJනFවය ෙවfෙව&,” ර& පදNකමN පRදානය කළහ. 1988 ·D මාසෙZ c, රä#eම අවස& e වැá 
කr ය&නට මFෙත&, êග¿ (Tigre) පRා&තෙZ හ"ෙස& (Hawzen) P වැ6ය& 2,500 N ෙබILබ පRහාරයN Dසා 

Cය éයහ. #පාÔඤ 6Gr /0ධෙZ ග3Dකා (Guernica) P c 60ධ wවා ෙම& ෙබILබ පRහාරය එrල w 7නය 

ෙවළඳෙපාළ 7නය[. යටF GHත /0ධයN කාලෙZ iවF, නැFනL ජාbකවාc GෙරIJ ම3දනය කාලෙZ iවF, 
පරණ අâරාජBෙZ මාWL වල OPV පRෙ0ශ (එ*VØයා, êග¿, ඔෙරාෙමා, ඔගඩ&, ෙවෙලගා, ෙවෙලI) Dතරම “ජනORය 

 See Amnesty International, Human Rights Violations in Ethiopia, pp. 9-11, 14-15.21

 ෙම&é#Q පලා éය පë වහාම ෙසනාG ජනාâපb බවට පF wෙZය. ජනසංහාර සහ මාf«ය අපරාධ සඳහා ෙචIදනා ලැ† ෙම&é#Q 22

ෙරHමෙZ නායකය& සLබ&ධ න¨ව 1994 ෙදසැLබ3 මාසෙZ c කr තැÊ 1995 මැW 13 වැDදා නැවත පට& ග&නා ල0ෙ0 තව vරටF 
න¨වට ෙපර පවFවන පVපාV සම–D. අ‡ෙචIදකයාෙo න¨ව 1996 xල c පට& ගැDණ, ඊ ළඟ වසර [Pපය _ළ c Pටu ෙජÒÑඨ 
Dලධා\& 71 N සඳහා (අන‡xඛෙය& ඉ7*පF කළ 25 F ඇ_úව) න¨ Gභාග wහ. ඩ3o බලවFම Gpලeය ෙමෙහ/L සබඳතා 
කCQෙ" Pටu පRධාDයා w ෙLජ3 ෙමලා• ෙටෙෆරා (Melaku Tefera) 1,100 ක ජනතාවN මරා දැñම ගැන ෙචIදනා ලැබ 1998 ජනවා* 
මාසෙZ c අâෙචIදනයට ලNeම වඩාFම මෑත කා¡න 60âයW.

 Ethiopian Herald, 13 May 1997.23

 ‘ඩකයා හxෙ" එ*VØයාව [6ෙ#Fම එNසF ෙනාeය. §C පRෙ0ශය _ළ ජනවා3éක ë≥තරය& ෙබාෙහI වශෙය& 6Vන අතර GGධ 24

කóඩායL අතර ෙr වැé\ම සාමානBයN wෙZය.

 1882 c ඉතා=ය G6& අâවාසය කරෙගන 6V එ*VØයාව හWෙල ෙසලා, G6& 1962 ඈඳා ග&නා ල7.25
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ෙපරx∏” ව=& නායකFවය ෙදන Gpලව වලට හë wහ, ඒවාෙZ කාඩ3වරැ භාGතා කෙ^ ද ඔi&ෙo හ_ර& 
G6& භාGතා කරන ලද මාN#වාc-ෙලD&වාc බ# වහරම wහ.  ෙL තFවය& සමනය [\ම සඳහා GGධ 26

හxදා සLපF යවන ල7, එෙ#ම සමහර අ&ත-වාම සහ Áන-පාNlක පා3ශවය& G6& මහF ෙ# වෑයL කෙ^ 

ෙL කැර= වල c 6vෙවන සමහර ෙඝIර අපරාධ සඳහා එNසF ජනපදෙය&, ෙසIGයE /Dයනෙය& සහ 
ඊශyාලෙය& සහාය ලැෙබන බවW.  27

 GෙයEනාමෙZ c 60ධ w ඇෙම*ක& මැ7හFeL වලට එෙරP වBාපාරය අfව හැඩ ගසන ලද, “ජනතාවෙo 

අW»& සහ Dදහස උෙදසා w ජාතB&තර ¡ගෙZ #Õර අâකරණය” (Permanent Tribunal of the International 
League for the Rights and Liberation of Peoples), එ*VØයාෙ" 6v කරන ලද ෙඝIර අපරාධ ගැන අවධානය ෙයාx 
[\මට 1980 මැW මාසෙZ c Cලා& P c සැ6වාරයN පට& ග&නා ල0ෙ0ය. එP වා3තාව 1981 c ‘එ*VØයාව 

සඳහා සහනාධාර උෙදසා w ෙබrHයාf කCQව’ (Belgian Committee for Aid to Eritrea) G6& පRකාශනය කෙ^ය, 

එP මතය& Gශාල වශෙය& ෙප&fL කෙ^ එ*VØයාf ජනORය Dදහ# ෙපරxෙó (Eritrean Popular Liberation 
Front) අදහ#ම wහ.  එය එක_ කරග&නා සමහර ෙතාර_රැ (ඇLෙන#V ඉ&ට නැෂනr වා3තා ව=& ද 28

තහiරැ කරන), නාE6 G6& කරන ලද ෙඝIර අපරාධ හා සමානකL ෙප&fL කරb; සැ6වාරෙZ 6V පRංශ 

D\Nෂකයා G6&, ජන කóඩායL පr= වලට එක_ කර අන_රැව ඒවා u“චා දමන ලද ඔරාÚ3-ë3-oෙr& 
(Oradour-sur-Glane) සමඟ සංස&දය දNවන ල0ෙ0ය. “#Õර අâකරණය” G6& පRකාශ කරන ලද පbÖකාෙ" 

ෙවා[¨බා (Wokiduba) ගම උදාහරණයN හැVයට දNව W. 1975 éLහානෙZ c ඒ ගෙL 110 ක O*සN 

සතBල¤âක පr=යN ඇ_ළත ස≠ල ඝාතනය කරන ල7. ඇá# අබාබා P ëv ප3ෙජI වාහන ෙවfවට 

ෙවා[¨බා P මරණ කóඩායL පදවන ල0ෙ0 vÀරැ පැහැb ෙවාN#වැග& වෑ& wහ. ඒවා මළ 6රැරැ වහාම 
රäෙගන ෙගා# සා≠Pක Cj වළවr වලට G6 කළහ. ෙමනෙඩෙෆරා (Mendefera) අසල ඇá •වrලා (Adi Qualla) 
P ෙ0ශපාලන 6රකරැව&ෙo රäඳiL කඳiරN ද පැවbණ. 

 1977 අෙගI#_ෙ" c එ*VØයාf ෙබvLවාc&ට එෙරPව ෙම&é#Q පRකාශ කළ “සම#ත /0ධය” Dසා 
ෙකාතරL සංඛBාවN Cය éයා දැW ය&න තවමF පැහැ7= නැත. 1978-1980 කාලය සඳහා 6Gr වැ6ය& සහ 

හxදා ෙ#වක O*ස ඇ_ළF 80,000 ක ඇ#තෙL&_වට පãගැjL සඳහා මහF ෙල6& අහ6& ෙබILබ ෙහළන 

ලද Dසා G&7තය& wව& ද ඇ_ළF iවF එයට අන_රැව රජය G6& ක™මවF ෙල6& සාLපRදාWක sවන 
රටාවට බාධක එrල [\ෙL පRbඵලයN හැVයට Cය éය ල0දi& අයF ෙනාෙ".  මා6ක ෙ"තන උපයන හxදා 29

ෙ#වක O*සN වාසය [*ම Dසා එW& තහiරැ ෙකරන ලද යL තරමක #ථාවර ආ3ÕකයN සහ සෑÛමකට 

පFGය හැ[ සැප/L ප0ධbයN නාග*ක ෙN&’ය&P පැව_න ද කෘlකා3Cක පළාF පŸ සLපF Gනාශෙය&—

ඔQව& ෙවත ෙබILබ පRහාර එrල [\ම Gෙmෂෙය&ම GෙනIදජනක w ∆ව& හxදාව Dර_රැව 6Vන ලද 
DසාF—¶L ෙබILබ, කැළෑ කැ‘ම, සහ අâකා\&ෙo පාලනයට බාධා කරන ඵලGපාක Dසා දැá ෙ# vN G~න 

ලදහ. කෘlක3මය _ළ සාLපRදාWකව පRධාන §CකාවN ගF කා&තාව& ෙසාrදාvව& G6& ක™මවF ෙල6& 

=ංéක Ùෂණයට භාජනය කරf ලැÊම Dසා අෙනN පRෙ0ශ සමඟ ෙවළඳාම සහ වාDජB කට/_ 7*මF 
කර&නට එතරL හැ[යාවN ෙනාලැÊමF ෙ÷_ෙව& අනාරNෂාව #Õර කා¡න ෙලස[& පැවbණ.  30

 1982-1985 පැවb සාගත වල c ජනගහනය මහF ෙල6& අවතැ& eමට පRධාන ෙ÷_ව ග*rලා 

සට&කාñ&ව ඔi&ෙo 6Gr කඳiරැ ව=& ෙව& කර තබ&නට ගF අරxණN Dසා යැW åම සමහර Gට 
පමණට වැá පRකාශයN Gය හැ[ iවF, ප*#ථාjය වශෙය& ජන කóඩායL එහා ෙමහා යාම සැල[ය /_ 

 පRාෙ0Ãය මEටම[& අGගF Gෂම ජාbක කóඩායL ගණනාවN ද 6Vයහ: ඉbෙයIOයාf පRජාත&තÖවාc /DයනෙZ රාජාó¨වාc& 26

6Vයහ, 1974 GpලවෙZ c ඉඩL අPC w ජනතාව, සහ ඩ3o ෙවb& vN G~ අෙන•F අය. ෙL කóඩායම ෙබD අමාර (Beni Amaer) 
සහ අෆා3 (Afar) කóඩායL සමඟ එNව Gෙmlත සට& 6v කළ අතර ෙපාvෙ" රෙE අනාරNlත වාතාවරණයට තවF දායක wහ.

 අORකාෙව& සහාය ඉවF කරග&නට ෙගා3බෙචා" පට& ගD0c ඇá# අබාබා සහ ෙටr අG" අතර NෂÇක පRbස&ධානයN ඇb 27

Gය, §C පRෙ0ශෙZ ඉ#ලාL GෙරIJ බලය v3වල Gය හැ[යාව ගැන ෙටr අG" G6& 6F කරදර කරෙගන b´Ç.

 එ*VØය& ජනORය Dදහ# ෙපරxණ (EPLF) යf ≠=ක වශෙය& [™#bයාD ජනගහනය අතර පැවb මාN#වාc සංGධානයN wෙZය. 28

වැá ෙකා&ස3ෙවV" w එ*VØය& Dදහ# ෙපරxණ අතර හටගF මතෙıදය[& පëව EPLF ආරLභ Gය, ඉ&පëව එතැ& 6ට Gශාල 
වශෙය& x#=L සංGධානයN ෙල6& පැවbණ. See Alain Fenet, “Le program du EPLE, nation et révolution,” in La Corne de l’Afrique. 
Questions rationales et politique internationale (Paris: L’Harmattan, 1986).

 Africa Watch, Evil Days: Thirty Years of War and Famine in Ethiopia (New York, 1991), p. 117.29

 Ibid., p. 127.30
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ෙලස[& 60ධ wෙZය. එ*VØයාව ෙවන# wෙZ යා&තමකට iවF ෙවෙලI දැá ෙ# බලපෑL වලට ලN wෙZය. 
1984 ෙනාවැLබ3 සහ 1985 අෙගI#_ අතර තැ& මාරැ කරන ලද 525,000 ක ජනතාෙව& 310,000 N (පRා&තෙZ 

ජනගහනෙය& 6යයට 8.5 N) ෙවෙලI ෙවb& OටFව යන ලද අයW.  ෙගාඩා3 (Godar) වැD මාWLබඩ 31

පRෙ0ශය& වල ජනගහනෙය& සැල[ය /_ සමාfපාbකයN (6යයට 30-40) P# කරන ලදහ, ඔi& 
ෙබාෙහාමයN ëඩානෙZ Gරැ0ධ කóඩායL G6& පාලනය කරන ලද කඳiරැ වල සරණගාතය& wහ.  සාගතය 32

සLබ&ධව බටPර රටවල c Gශාල පR60âයN ලැ´ණ ද, එය රට uරා ෙහI [6දා ෙනාG Gරෑ පRපංචයN ෙනාeය. 

සාගතය අbශෙය&ම වැදගF 60âයN iවF එය ජනගහනෙය& 6යයට 25 කට බලපාන ලද පRාෙ0Ãය 

අ3†දයකට එහා යන ල0දN ෙනාeය. එෙ#ම 6යව# ගණනාවN ඈතක 6ට පැවෙතන ලද සාගත මාලාවක 
එකN wෙZය. (1972-73 c පැවb මෑත කා¡න සාගතය කã& 6V ෙරHමය ඇද වැêෙL පRධාන ෙ÷_වN Gය.) 

සාගතෙZ ඵලGපාක වැáෙය&ම දැfෙ& රජය G6& ඉrලා 6V සැප/L ෙකIටා අfව තම ආහාර සංßත 

අFහ*&නට බලාFමක ෙවන ලද C=යන ගණනක vpපF ගLබද වැ6ය&ටW. ඒ වන Gට ද ගLබද වැ6ය&ට 
පනවන ලද බv දැá wහ. අbශෙය& උ0ධමන Cල ගණ& වලට කúකඩෙය& Êජ Cල c ග&නට ඔiනට 60ධ 

e b´Ç. ඒF ඒවා ආපt රජයට සහbක Cලකට G[ˆමට ඔiනට බලාFමක ෙවන ල7. ඔi& ෙබාෙහI 

ෙදෙන•ට තම පŸ සLපF අW& කර&නට ද 60ධ e b´Ç. ඒ Dසා ඉතාමFම නරක ෙ"ලාවට දැá ආහාර 
Pඟය[& ෙපúනහ. 1982 c සාගතය පට& ගD0c, එය සැබෑ ඉෙඩIරයක ඵලGපාකයN Gය. නxF අ3†දය 

තවF නරක අතට හරවන ල0ෙ0 ෙවළඳාම සැබැG&ම නවතා දැñම DසාW. ෙවෙළ&ඳ&ව කQක ෙල6& වධPංසා 

වලට පාතÖ eමF සහ අනාරNlත හැ≈මN uúr ෙල6& පැbර යාමF ෙදකම ඊට ෙ÷_ wහ. 

 සහනාධාර පාලනෙය& සහ ජනගහනය අවතැ& [\ෙම&, අâකා\& G6& ඔi&ෙo අරx∏ ඉQ 
කරග&නට උද" OÇස •සé&න අGයN හැVයට ෙයාදා ගFහ, Gරැ0ධ මතධා\& Dහඬ [\මF සහ පNෂ-

රාජBය G6& ඉඩකඩ “GදBාFමක” ෙල6& 7/∏ [\මF එයට #වභාවෙය&ම අWb wහ.  ෙවෙලI P 33

හැෙර&නට අෙන•F පRෙ0ශය& වලට රාජB ෙනාවන සංGධාන ව=& මැ7හFeම තහනL [\ම සහ êග¿ ෙවතට 
යැෙවන ආධාර ෙවනF පැbවලට හැරeම Dසා ග*rලා පාලනය යටෙF w පRෙ0ශ ව=& vÑකර පළාFවල Gfi 

ජනගහනය පලා යාමF ඔi& ෙම&é#Q හxදා අrලා ගF කලාප වලට එN ෙරාN eමF 60ධ Gය. ෙL 

බලාFකාරෙය& ෙවනතක යැeම සඳහා ෙබාෙහI Gට පහëකL ලැ´ෙ& ආහාර මඟ එනවා යන Dෙ"දනයN 
මා3ගෙයD. එය Gයã උ_ෙ3 ජනවා3éක ජනතාව සරැ ප# ඇb වැá ආ3’තාවය[& /_ ද•ණට යවන 

ෙලස[& ෙප&fL කරන ල7. ආහාර තFවය& සහ ඔi&ෙo §ෙගI¡ය #ථානය •මN iවF, ෙL මාරැ [\L 

ව=& වැáෙය& බලපෑමට ලN wෙZ සාගතෙZ G&7තය& ෙනාව, හxදා පාලනය යටෙF 6V ජනගහන 

ෙකාEඨාශය&ය. ෙL සඳහා උදාහරණයN හැVයට ඩ3o හxදා සහ êග¿ GxNb ෙපරxණ (Tigre Liberation 
Front) අතර ඇGෙලC& b¶ අ3†දය පැවb පRෙ0 ශ වා,& දැNGය හැ[W. නBාWකව ජනතාවට රä¬ 6êම 

ෙතIරාගත හැ[ iවF, පRාෙයIéකව OටFව éය ජන සංඛBාෙ" GශාලFවය ෙප&fL කර&ෙ& ඔiනට රä¬ 

6êමට ෙ÷_වN ෙනාb´ණ  බවW. අâකා\& G6& begs teseno යැW හz&වන ල0ද , “යහපත උෙදසා 

ත3ජනෙය& නLවා ගැjම” නැතෙහාF “අf&ෙo ෙහාඳ ෙවfෙව& ත3ජනෙය& නLවා ගැjම” ය&න ෙමම 
ඒකාâපbෙය•ෙo පාලනයට ඉඩ cමW. සාගතයට ෙපර, sවන තFවය& ඉතා අPතකර wෙZ ෙකාතරL ද 

[යෙතාF ඇ&oෙලා-ඇෙම*ක& වහr GෙරIJ සංGධාන වල අවධානය පවා ඒවාට ආක3ෂණය ෙවන ලද රාජB 

ෙගාGපලවල ෙ#වය [\ම සඳහා Gශාල නගර ව=& “#ෙ"“ඡා ෙ#වකය&” ෙසායා ගැjෙL පRbපFbය 1980 c 
හz&වා ෙදන ල7.  34

 “ගLමානකරණය” පRbපFbය ඉලNක කරන ල0ෙ0 තැD& තැන සැ*සරC& sවFවන ජනගහනය& wහ. 

ඒ ෙගIතÖ ව=& ඒවාට දැá සහ සමහර Gට ෙr ව∆රන පRbෙරIධය& ව=& පRbචාර ලැ´Ç. ඒවා ෙබාෙහI ආකාර 

ව=& ෙකාC/D#E ෙරHම යටෙF ද[න ගLබද වැ6ය&ෙo /0ධ හා සමාන wහ. ෙමාසැL¶N P 60ධ w 
ෙල6&, පNෂෙය& වඩා පහëෙව& පාලනය කරත හැ[ w සංGධාන වලට ගLබද පRජාව කóඩායL කරeම 

අරxණ wෙZ එW& ගLබද වැ6ය&ව “ඔi& Pතන G7ය සහ ඔi&ෙo sවන රටාව ෙවන# කරC&, vÑකර 

 Georges Lecomte, “Utopisme politique et transferee de population en Ethiopie,” Espirit, June 1986.31

 Jean Gallais, “Sécheresse, famine, état en Ethiopie,” Hérodote, no. 39 (October-December 1985).32

 Michel Foucher, “L’Ethiopie: A qui sert la famine?” Hérodote, no. 39 (October-December 1985).33

 Anti-Slavery Society, Forced Labour in Humera: Intervention on behalf of the Anti-Slavery Society, a report presented to UNESCO’s 34

Human Rights Commission, Working Party on Slavery (Geneva, August 1981). See Africa Watch, Evil Days, p. 167.
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පළාF වල නව flතන සමාජයN D3මාණය කරන අ≥F ප*“ෙ˜දයN ආරLභ කරC&, එW& සමාජවාදය 
ෙගාඩනඟ&නට උද" [\ම,”  7*මF කරf OÇසW. ජනගහනය මාරැ කරන වැඩ සටහන ෙල6&ම, ඉලNකය 35

රාජB වගා NෙÑතÖය uúr [*මF සහ “නව CDසා” D3මාණයF යන ෙදකම wහ. Cෙචr ¯ච3 (Michel 
Foucher) නමැb §ෙගIල GදBාඥයා ෙප&වා v& ප*7, “ඉෙඩIරය සහ ෙ0ශ∆Çක අ3´දය බලපාන ලද පළාF 
වලට වඩා මහF ඈතකට සාගතෙZ ඵලGපාක දැfෙ& එය රට වැදගF අවකාශමය ආකාරය[& සංGධානය 

[\ෙL xලාව සඳහා ෙයාදා ගැjම DසW.”  36

 සමහර ෙමෙහ/L සෑෙහන තරමකට සා3ථක යැW සැල•ණ ද, ඒ ෙමෙහ/Lවල CD# වැය ගණනය [\ම 

අbශෙය& vÑකරW. අLබාෙසr (Ambassel) සහ ෙවෙලI වැD, සමහර tවමාරැ කඳiරැ _ළ පැවb 6යයට 14 ක 
මරණ මEටම සාගත පැවb tදකලා ෙපෙදසක c වා3තා wවාට පවා ඉහළ wහ.  ෙL අකා3යNෂමFවෙZ 37

G&7තය& 200,000 6ට 300,000 ට අමතරව ඒ හා සමාන සංඛBාවක ජනතාවN “වැඩවසLවාදෙZ” 6ට 

“සමාජවාදය” දNවා කáනL කරeෙL කාලය _ළ c ¶rලට ෙදන ල0ෙ0ය. ඔi&ට ජාතB&තර සහනාධාර ලැÊම 
උවමනාෙව&ම අවPර කරන ල7. පලා ය&නට තැF කර0c අහ6& දමන ෙබILබ ව=& මරා දැxÇ. ෙපාෙරා&v 

w 7වBෙලIකය ෙවත රäෙගන ය0c ඇ&ෙටාෙනා" ∆ව&යානා ඇ_ළත මඳ වා/ෙව& /_ w පRවාහනය සඳහා බ¨ 

රඳවා තබන ෙකාටෙ# c එNෙකI t#ම Pරe නැFනL ,තලට Cc Cය éයහ. එෙ#F නැFනL, පRමාණවF 
ෙනාවන ආහාර ෙතාග සමඟ ඔi&ව ෙසායා ග&නා පළx කóඩායමෙo කැමැFත කර&නට (සමහර Gට ඔi& 

Cjමරැව& wහ) සරලවම අතරමං කර දමන ල7. 

 සාගතය G6& ෙරHමය ෙවත ෙපාvෙ" Cශy පRbඵල ෙගෙනන ල7. ෙම&é#Q G6& x=&ම ගැටúෙ" 

ප*මානය සඟව&නට වෑයL කෙ^ය. ඒF අන_රැව, 1984 66රෙZ c බටPර පළ w සාගතෙය& ෙපෙළන 
G&7තය&ෙo කLපනය ඇb කරන ඡායාරෑප තම වා6යට ෙයාදා ෙගන ඊට පRbපRහාර v&ෙ&ය. 1984 ෙනාවැLබ3 

16 වැDදා ආෙ"ගය& වැáෙය&ම උ“ච ෙල6& පැවbය c, ඔt C=යන 2.5 ක ජනතාවN තැ& මාරැ කරeෙL 

»රණය දැfL v&ෙ&ය. ෙ3ග& ප*පාලනය එම අදහසට GෙරIධය දැNwවF, ඔt ඒ සඳහා ජාතB&තර පRජාවෙo 
සහාය ලබාග&නට සමF Gය. පRංශ G0ව_& අතර ෙකාC/D#EවාදෙZ සං#කෘbය tරැ uරැv wවN Dසා පRංශය 

_ළ පRbචාර යL තරමකට මඳ ෙලස[& ද[&නට ලැÊම සමහර Gට හxදා G6& නැවත ප7ංß කරeම ගැන 

GෙරIධය පා&නට ‘මාWL ෙනාමැb ෛවදBවරැ’ (Medecins sans Frontières) G6& ගF »රණය OQපස w එක 
ෙ÷_වN Gය හැ[W. එම »රණෙZ පRbඵලයN හැVයට ෙම&é#Q ෙරHමය G6& 1985 ෙදසැLබ3 2 වැDදා ඒ 

සංGධානෙZ සාමාHකය& ‘Oãගත ෙනාහැ[ u0ගලය&’ (persona non grata) හැVයට පRකාශ කරන ල7. uúr w 

මEටම[&, එNසF ජා»&ෙo සංGධානෙZ Gෙmෂඥය&ෙo සහාය සහ අනé ඡායාරෑප කළමනාකරණ කට/_ 

Dසා ෙරHමයට ආහාර ෙතාග ෙගාඩගසා ග&නට හැ[යාව පෑ7ණ—ෙබාෙහාමයN ෙදන ල0ෙ0 හxදාවටW—එෙ#ම 
“ෙලIකය අO ෙවx” (We Are the World) යන }තය ගයන ලද GGධ ෙරාN සං}තඥය& G6& D3මාණය කරන 

ලද මාf«ය සහෙයI}තාවෙZ ෙපර ෙනාw Gරෑ රärලN ෙවb& වා6 ලැ†හ. 1980 ගණ& වල ගැටවර වයෙ# 

6Vන ලද C=යන ගණනක ජනතාවෙo සGඥානෙZ ෙමම ඉbෙයIOයාf නාටකය ගැන ඉb* e ඇb එකම 
මතකය සමහර Gට එම 6ංvව පමණNම Gය හැ[W. 

 1988 වසෙර& පëව ෙම&é#Qෙo වාසනාව පහත වැêම ෙසIGයE /DයනෙZ ෙකාC/D#EවාදෙZ ඉරණම 

සමඟ අ3ධ ෙල6& සමගාñ wෙZය. 1990 මා3_ මාසෙZ c ෙසIGයE හxදා උපෙ0ශකය& සට& කලාප ව=& 
ඉවF e යාම Dෙ"දනය කරf ලැÊය. ඒ ෙව0c බලෙZ සමබරතාවය අDN පැFතට වැá ෙව&නට ඒ වන Gට ද 

පට& ෙගන b´Ç. ‘එ*VØයාෙ" සහ êග¿ P Dදහස උෙදසා w ජනORය ෙපරxණ' 6ට සෑම ෙපරx∏ වල c ම 

හxදාව පëබ6C& 6Vයහ. නැවත ප7ංß කරeෙL පRbපFbය නවFවා දැñම සහ ආ3Õකය =බරrකරණය 

කරන ෙමෙහ/L වBාජාලංකාරෙය& දැfL cම හා සමගාñව 1989 මැW 16 වැDදා රජය ෙපරළන •ම&තÖණයN 
අFහැර දැñෙම& පëව හxදාව G6& අවස& Ÿ0ධකරණයN 60ධ Gය. •ම&තÖණකරැව& අතරට රහ# ෙ#වා 

*ංගා ෙගන 6V අතර පãගැjL අbශෙය&ම දරැ∏ wහ. 1990 ·D 21 වැDදා ෙම&é#Q G6& ෙපාvෙ" ජනතාව 

හxදාවට බඳවා ගැjම jbගත කෙ^ය. වයස අiරැv දහඅටක අයට නBාWකව එය අදාළ iවF පRාෙයIéකව 
වයස අiරැv දාහතර 6ට දාසය දNවා, පාසැr ෙහI පාප&v å™ඩාංගන වල c අrලා ග&නා අයවF ඊට ඇ_ළF 

 Report from President Haile Mariam Mengistu to the Central Committee of the Ethiopian Worker’s Party, 14 April 1986.35

 Foucher, “L’Ethiopie,” p. 112.36

 Cultural Survival, Ethiopia: More Light on Resettlement (London: Survival International, 1991).37
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කර ගැDණ. 1991 c උස# අධBාපන ආයතන වසා දැCණ. /ද වෑයෙL ෙකාට#කරැෙවN Gය /_ යැW 6යú 
6ë&ට DෙයIග ෙක*ණ. ඇá# අබාබා මත අ˘ව තද ෙවC& පවb0c, C=යන 1 කට වැá ෙසාrදාvව& /_, 

ඉරාකෙZ තරL Gශාල අDවා3ෙය& බැ~ය /_ හxදාවN තැjෙL ඔtෙo අරxණ 1991 අෙpRr 19 වැDදා 

ෙම&é#Q Dෙ"දනය කෙ^ය. ඒ ෙමාෙහත ෙව0c ඔtෙo හxදාෙ" ඒ වන GටF 450,000 N (1974 c 6V 50,000 
හා සංස&ඳනෙZ c) w අතර එය උපසහාරා පRෙ0ශෙZ Gශාලතම හxදාව wෙZ සෑෙහන තරමක පරතරයN 

ඇbවW. ඉbෙයIOයාf හxදාව 7é& 7ගටම මහF පරාජය& ව=& ‘ඩාවට පFෙව0c, ෙම&é#Qෙo බලය é=Û 

ය&නට පට& ගැDණ. 1991 මැW 21 වැDදා ඔt ෙක&යාව හරහා 6Lබා¤ෙ" P හරාෙ3 (Harare) ෙවත පලා 

éෙZය. එP c ඔtට සරණ සපයන ල0ෙ0 ëv ෙරාෙÍlය& යටFGHත පාලකය&ට එෙරP අරගලෙZ eරයා w 
ෙරාබE xගාෙ¤ G6D. 1994 66රෙZ c ඉbෙයIOයාf ෙ˙දවාචකෙZ වගåම බාරග&නට ඇá# අබාබා P c 

න¨වට ෙපj 6V&නට ෙම&é#Qව කැඳවන ලද Gට, 'ඉbෙයIOය& ෙහරrÍ’ (Ethiopian Herald) uවFපෙF 

නැෙගනPර ජ3ම& වා3තාකරැව& G6& උuටා දNවන ලද ප*7 “අ»ත සාත&ෙo උරැමය අO _ර& කර දමා 

#වභාව ධ3මයාවම අෙp පාලනය යටෙF තබx,” යැW [යන ලද CDසාව උ0ධ3පණය [\ම 6Lබා¤ෙ" G6& 
පRbNෙÑප කරන ල7.  38

Kෙසාෙෆා8 ප%චOඩQවය: ඇ8ෙග5ලා සහ ෙමාසැ?@A 

 පහෙළා#වැD 6යවෙ# 6ට අORකාf ෙවරළබඩ ෙපෙදෙ# DෙයIජනයN පෘ_ගාලය G6& පවFවාෙගන යන 
ල0ෙ0ය. ඒF එය Gශාල අâරාජBයN (ඔi&ෙoම පRමාණෙය& G6ප# ∆ණය[& /_) යටFGHත කරeමට එය 

පëව පැCÇෙයN wෙZය. 1884-85 බ3=& සLම&තÖණෙZ c /ෙරI‘ය බලව_& අORකාව ෙබදන Gට ඊට 

අව#ථාව ඔiනට පRදානය wහ. ෙමම කr ඉNම éය සහ ම_OV& පමණN ෙපෙනන ලද යටF GHතකරණය 

G6& GGධ යටF GHත ජා»& අතර එකx_වක හැ≈මN ව3ධනය eම වළNවන ල7. එP පRbඵලයN හැVයට. 
1960 ගණ& xල c අGගF අරගල 7යF කළ කóඩායL වලට යටF GHත GෙරIJ 6_L පැ_L මත රඳා 

6V&නට 60ධ wහ, ඒවා 6යú ජාbකවාc  යැW සැලෙකන ලද අ‡පRායය&ට වැáෙය& සෑෙහන තරC& බලවF 

යැW සැල•Ç.  ඔi&ෙo අ&තගාñ දැNම සඳහා ඇb බාධක ගැන දැfවFව, #වාJනFවෙය& පëව ජාbකවාc 39

කóඩායL ඔi&ෙo “ඇ_ළත හ_ර&”  (inimigo interno) Oãබඳව අවධානය ෙයා x කළහ. එW& ඔi& අදහ# 

කෙ^ සාLපRදාWක ෙගIbÖක පRධාj&, යටFGHත පාලකය& හා හiෙr කට/_ කරන ලද ජනතාව, සහ 

ෙ0ශපාලන Gරැ0ධ මතධා\& wහ. ඒ 6යrල&ටම රටට අන_රැදායක අය යැW ෙචIදනා එrල wහ. #ටා=& සහ 

පෘ_}6 ආඥාදායක ඇ&ෙටIDෙයI සලසා3 (António Salazar) අතර කැ® b´ණ ෙ0ශපාලන සං#කෘbෙZ හැඩ 

tරැකL එයාකාර wෙZය. පෘ_}6 යටFGHත බලය හ76ෙZ DNම යාම 60ධ iවF DෙයIHත පRජාත&තÖවාදයN 
ෙගාඩනඟ&නට b´∏ 7*ගැ&eL wෙZ අrපය[. 

ඇ&ෙගIලාෙ" ජනතාවෙo ජනරජය 

 ëv යටF GHත ජනගහනෙZ දැá ෙකIපය මධBෙZ, 1974 c =#බ& P බලය අrලා ගF Dලධා\& තම& 

යටF GHත වලට Dදහස cමට පාNlක යැW [යන ලද ෙමාෙහාෙF c පෘ_}6 හxදාව ශNbමF ෙල6& 

අැ&ෙගIලාව තම& බාරෙZ තබාෙගන 6Vයහ. 1974 ·= මාසෙZ c හxදාව ඉNමÇ& DNම යාමF සමඟ 1960 
ගණ& 6ට Dදහස ෙවfෙව& සට& කරන ලද සංGධාන _න[& /_ තාවකා=ක ස&ධානයක ආó¨වN 

හදාගැjමට මා3ගය පෑ7ණ: ඇ&ෙගIලාෙ" Dදහස උෙදසා w ජනORය වBාපාරය (Movimento Popular  de 
Libertação de Angola -MPLA); ඇ&ෙගIලාෙ" Dදහස උෙදසා w ජාbක ෙපරxණ (Frente Nacional de Libertação 
de  Angola  -FNLA); සහ ඇ&ෙගIලාෙ" ප*23ණ Dදහස උෙදසා w ජාbක /Dයනය (Uniao Nacional  para  a 
Independência Total de Angola -UNITA). 1975 ජනවා* 15 වැDදා ඇrෙවා3 (Alvor) P c Dදහ# éGëම අFස& 

කළ පëව නව පෘ_}6 ජනරජය G6& ෙL සංGධාන “ඇ&ෙගIලාෙ" ජනතාවෙo එකම jතBාf‹ල 

DෙයIHතය&,” යැW හz&වන ල7. කාල සටහන අෙpNෂා තබාගත හැ[ යැW ෙපDණ: මාස නවයN ඇ_ළත c 

 Quoted in Le Gendre, “Ethiopie.”38

 On this point, see the work of Michel Cahen, especially his disagreements with Elisto M. Macamo in Lusotopie, 1996, pp. 365-378.39
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වBව#ථාදායක සභාව සඳහා මැbවරණ පැවැFGය /_ Gය, 1975 ෙනාවැLබ3 11 වැDදා සL23ණ Dදහස 
පRකාශ කළ /_ Gය. ඒF 1975 ෙපබරවා* 6ට ·D දNවා කාලෙZ c පෘ_}6& 400,000 N DNම éය පëව ෙL 

කóඩායL _න අතර ෙනාස&ë& තFවය& ඇb eම Dසා තාවකා=ක ස&ධාන ආó¨ෙ" (එP c ෙතාර_රැ, 

අâකරණ, සහ xලB අමාතBාංශය& MPLA  බාරව 6Vයහ) ශකBතාවය ඉNමÇ&ම නැවbණ. ෙr ව∆රවන 
60J& එ&න එ&නම සාමානBයN බවට පF wහ. තම සංßත ශNbමF කරගැjම සඳහාF සහ ඔi&ෙo 

Gෙ0Ãය CතÖ පා3ශවය&ෙo මැ7හFeL වලට fiදානL eම සඳහාF, 6යú පා3ශවය& G6& ·D 14 වැDදා 

නා•රැ (Nakuru) සට& Gරාමය සරලව ෙයාදාගFහ. 

 1974 ඔNෙතIබ3 පට& ෙසIGයE /Dයනය G6& MPLA ෙවත ෙදන xලB සහ හxදා සහාය සැල[ය /_ 
ෙලස[& වැá කරන ල7. ඊDයා ‘අGගF හxදා වBාපාරය’ නL w පෘ_}6 හxදාෙ" වාමාංøක පැFෙත&, සහ 

ඇ&ෙගIලාව Dදහස ෙවත පRෙ"ශය  ëප\Nෂාව පෘ_}6 ආó¨ව G6& පවරා b´∏ ≥අ&ඩා (Luanda) ප7ංßය 

bෙබන ලද “ර_ අ0Cරාr” ඇ&ෙටIDෙයI ෙරIසා •V&ෙහා (António Rosa  Coutinho) ෙවb& ද සහාය MPLA 
ෙවත ලැ¶ණ. 1975 මා3_ මාසෙZ c පළx [/බාf සහ ෙසIGයE උපෙ0ශකය& රටට ෙගාඩ බැ#හ. ෙL »රණය 

පëව —ෙඩr කැ#ෙතÖI G6& G#තර කෙ^ ෙමෙ#ය:  “අâරාජBවාc දLවැෙr v3වලම uරැක අද අORකාව ෙවW. 

ෙවනF රටවr වලට අFද[&නට 60ධ ෙවන ලද GGධ අවâ _ã& ෙනායා ෙකã&ම ෙගIbÖකවාදෙය& 
සමාජවාදයට OGෙසන ෙහාඳම බලාෙපාෙරාF_ව එP ඇත.”  1975 අෙගI#_ 14 වැDදා  තාවකා=ක ඒකාබ0ධ 40

රජය කඩා වැêමF සමඟ, [/බාf ෙසාrදාvව& හාර ප&6ය ගණනN රäගF (බtතරය කú හමැb අය wහ) 

Vietnam Herocio නැව ≥අ&ඩා P නැං∆රL දැLෙLය. ඔNෙතIබ3 23 වැDදා UNITA පැFත ගF ද•∏ අORකාව 

මැ7හF ෙව0c, ෙසIGයE සහ [/බාf උපෙ0ශකය& සංඛBාව 7,000 N wහ. MPLA  සහ එP අfග¿ාහකය& 

UNITA වැදගF යැW සැල•ෙ" නැත; Pravda එය G#තර කෙ^ “Áනෙය& සහ CIA ෙවb& එන •=යට මරණ අය 

O\ 6Vන Gකට හxදාවN සහ ව3ගවාc ද•∏ අORකාfව& සහ ෙරෙÍlයාfව& G6& සහාය ෙද&නN,”  41

හැVයටW. ෙL පැහැ7= [\ෙL යL සතBයN b¶ණ. x=& මාඕවාc සංGධානයN w UNITA සෑම Gටම සාත& 

සමඟ éGëL අFස& කරC& 6VෙZය. එP නා නා ජාbක w සංGධානෙZ සහ CතÖ පා3ශවය& Oã¶À කෙ^ 

ෙලD&වාc සහ #ටා=&වාc පRෙ"ශෙZ bFත යථා3ථයW, එෙ#ම ෙජIනා# සැGL¶ (Jonas Savimbi) සහ ON 
ෙබIතා (Pik Botha) එකම ෙLසෙZ අë& ගැjම #ටා=& සහ PEල3 අතර éGëම මතකෙZ ඇb අයට uvමයN 

ෙනාeය. 

 ෙසIGයE සහ [/බ& ∆ව& සහාය ෙරHමෙZ පැවැFමට »රණාFමක wවා යැW ඔpu කරන ල7. පෘ_}6 

යටF GHතෙZ ආභරණය හැVයට bෙබන ල0ෙ0 6bයL යã අ~C&, 1975 ෙනාවැLබ3 11 වැDදා MPLA  සහ 
UNITA  තD තDවම රෙE Dදහස Dෙ"දනය කළහ.  MPLA  G6& ෙවරළබඩ පR ෙ0ශය, නැ "ෙතාQෙපා ළවr 42

පමණN ෙනාව ෙතr Dâ සහ 7යම&b ද තම&ට තබා ගD0c, ෙසë පRbවාc& (ඔi& අතර ඉNමÇ& වැදගF 

තැනකට පFවන UNITA) G6& උ_ර සහ මධBම තැDතලාව ඔi&ට ෙව& කර ගFහ. 

 ද•∏ අORකාෙව& සහ ෙකාC/D#E රටවr ව=& කරන මැ7හF ව=& පëව, GGධ කóඩායL ෙව&කර 

ග&නට ද•∏ අORකාෙ" ෙවනF නායකය&ට සහ බටPර බලය&ට පහë wහ. සෙමIෙර මෙෂr (Samoa Machel) 
නමැb ෙමාසැL¶N නායකයාට අfව හxදා ෙපළ ගැ#eෙම& අරගලෙZ D3දය #වභාවය පැහැ7= ෙවW: 
“ඇ&ෙගIලාෙ" c, පNෂ ෙදකN එ[ෙනකාට xtණ c 6Vb: ඔi&ෙo CතÖ පා3ශය& සහ රෑකඩය& සPත 

අâරාජBවාදය, සහ MPLA ෙවත සහාය ෙදන පRගbÃ¡ හxදාව&. එය ඒ තරL සරලW.”  අෙගා#»&ෙහI ෙ&ෙටI 43

(Agostinho Neto) MPLA  P Dතරඟෙය& පF w නායකයා ෙපාෙත#තÖ&ත පා#ට3වරැ&ෙo පැFෙත& එන ලද 

කú ජාbයට ඇ_ú කරගF ෙසIGයE පාNlක පෘ_}6 ෙකාC/D#E පNෂෙZ 1950 ගණ& 6ට සාමාHකෙයNව 
6Vන ල0ෙද[. MPLA  D3මාණය e b´ෙó 1956 c ය. ෙ˚. මෙFය# පාiෙලI (J. Mateus  Paulo) සහ ඒ. 

ෙඩාC&ෙගI#-වැ& ඩෙනL (A. Domingos-Van Dunem) වැD එP ෙබාෙහI කාඩ3වරැ& 1960 ගණ& වල c 

 Interview, Afrique Asie, 16 May 1977, quoted in Angola, bilan d’un socialisme de guerre, ed. Pierre Beaudet (Paris: L’Harmattan, 40

1992).

 Pravda, 5 November 1975, quoted in Branko Lazitch and Pierre Rigoulot, “Angola 1974-1988: Un échec du communisme en 41

Afrique,” supplement to Est et ouest, no. 54 (May 1988).

 To the name People’s Republic of Angola, the only one recognized by Portugal in February 1976, UNITA and the FNLA added the 42

adjective “democratic.”

 Quoted in Lazitch and Rigoulot, “Angola 1974-1988,” p. 33.43
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U.S.S.R. P c ut∏ව ලබා 6V අතර එවක පැවb මාN#වාc-ෙලD&වාc නBායය& ගැන ෙහා~& දැන 6Vයහ. 
ෙL GදBාFමක සමාජවදෙZ ut∏වට අමතරව, ෙ˚. නජLබා ෙයCනා (J. Njamba Yemina) වැD සමහර අය ද 

Gෙ0ශය& P c, එNෙකI ෙසIGයE /DයනෙZ c නැFනL [/බාෙ" ග*rලා පාසැr වල c හxදා ut∏ව ලබා 

6Vයහ. 

 බලය බාරගැjෙම& පëව, 1977 ෙදසැLබ3 4-11 c පැවb ≥අ&ඩා ෙකාංග¿සෙZ (Congress of Luanda) P 

c, ජනORය-ෙපරx∏ GලාසෙZ වBාපාරයN හැVයට ෙපj 6êෙම& ඉවFව ෙබාrෙෂGN මතවාදය අfව 

නායකFවෙZ මඟ ෙප&වන පNෂයN ෙලස හැඩගැෙස&නට  MPLA »රණය කෙ^ය. ජාතB&තර ෙකාC/D#E 

වBාපාරයට එක_ Gය හැ[යාව ලැෙබ&ෙ& එවැD පNෂයකට පමණN යැW MPLA  නායකය&ට වැ ටPණ. 
ෙකාංග¿සයට සහභා}ව 6V රාir කැ#ෙතÖI G6&, “වැඩකරන ජනතාවෙo කැමැFත Dවැර7ව දNව&නට හැ[” 

එකම ක™මය යැW [යC& නව MPLA කLකරැ පNෂය වහාම Oãග&නා ල7. 

 “ෙNවල පNෂයN _ã& ගැෙනන »රණ ෙයාදා ගත හැ[ එකම උපකරණය” රජය යන අදහස G6& 
අඟවන ල0ෙ0 පRbවාc පNෂ 6යrල ගැන දැá ෙ# GපරC& 6Vය /_ යැW [යාය. ඒවා වාමාංøක බ# වහර 

OQපස 6ට ඔi&ෙo පRbGpලeය #වභාවය සඟවා ෙගන 6Vනවා යැW 23වාfමානය ෙවW. උ_රැ අ3ධ 

ෙගIලෙZ ෙකාC/D#E ෙරHම එෙතN කrතබාෙගන 6Vන ලද “අපගාñ GෙරIJ” OãෙවF ගණනාවN 
ඇ&ෙගIලාෙ" ම_ෙව&නට පට& ගැjම uvමයN ෙනාෙ". ඇ&ෙගIලාෙ" නව භNbය ෙබාrෙෂGNවාදය යැW 

[යා Dල වශෙය& #ථාOත ෙව&නට පRථමෙය& පවා, ෙ&ෙටI G6& ඒ සLබ&ධෙය& සැල[ය /_ තරමක 

අFදැåමN ලබාෙගන b´Ç. 1975 ෙපබරවා* මාසෙZ c (පෘ_}6 හxදා වල සහාය ඇbව) ඔt G6& 

ඔGL´&¨ (Ovimbundu) කාඩ3 w ඩැDෙයr ßෙප&ඩා (Daniel Chipenda) නායකFවය v& “නැෙගනPර කැර=” 
පා3ශවයට පහර ෙදන Gට, එය 1967 6ට MPLA Gරැ0ධ මතධා\& _ර& කර දමන ෙමෙහ/L මාලාවක නවතම 

60âය යැW ßෙප&ඩා [යා 6VෙZය. එය 6PෙZ තබාෙගන අපට “ජනාâපb සහ ඔtෙo කාඩ3වරැ [Pප 

ෙදෙනN ශා\*කව _ර& කර දැñම ඉලNක කරගF අභB&තර පRbGpලeය •ම&තÖණයN “ෙසායාෙගන එය 
Dmå™ය” කරන ලදැW [යා 6V 1974 ෙපබරවා* මාසෙZ c D•F කළ MPLA Dෙ"දනය වඩා පැහැ7=ව වටහා 

ගත හැ[W.  44

 යටF GHත ෙරHමෙZ Cය éයා යැW ගංටාරය නාද කරන ලද ෙමම 1974 අෙpRr 25 වැDදා ≥අ&ඩා 60J& 
වල c ෙ&ෙටIෙo පRධාන පRbවාc&ෙග& එN අෙය• w අභB&තර කට/_ ඇමb jෙටI අrෙ"# (Nito Alvès) 
එP 6VෙZය. අෙන•F නායකය& එP ෙනා6V Dසා, සැල[ය /_ ෙලස[& යටF GHත GෙරIJ ච3යාවN 

දNව&නට හැ[ යැW ඔpu ෙනාකර&ෙ& නL ë0ද&ට ඇ&ෙගI=යාf ජාbකFවය ෙනාcම _ã& නාග*ක කú 

ජනගහනෙZ Gශාල ඡ&ද සමාfපාbකයN 7නා ග&නට ඔt සමF wෙZය. #ටා=&වාc OãෙවF ෙයාදා ග&නට 
ඔt ඉතා පැහැ7=වම පëබට ෙනාw Dසා 7නාෙගන b† ‘ජනORය බලය’ (poder popular) යැW ඔt හz&වන ල0දට 

#¸b ව&නට ඇrෙ"# හට අසrවැ6 පRජා ප0ධbයක සහාය ලැÊ b´Ç. මාඕවාc සLපRදාෙය& ඇbදැáව 6Vන 

ලද ෙබාෙහාමයN 6V G&7තය&ට ෙමම OãෙවF uvමයN ෙනාeය.  ෙසIGයE /Dයනෙය&, [/බාfව& 45

ෙවb&, සහ පෘ_}6 ෙකාC/D#Eවාc& ෙවb& ලැෙබනවා යැW [◊ ආධාර Oãබඳ ෙපාෙරා&v ගැන Gmවාසය 
තබාෙගන ඔt 1977 මැW 27 වැDදා රජය ෙපරළන •ම&තÖණයකට වෑයL කෙ^ ඒ අව#ථාෙ" c පට&ෙගන 

b´ණ  ලද ඔtෙo පාNlකය&ව Ÿ0ධකරණයට ලNeම වළNවා ගැjම OÇසW. ෙමෙහ/ම අසා3ථක යැW 

පැහැ7= ෙව0c (එයට අ3ධ වශෙය& ෙ÷_ wෙZ ඇrෙ"# ෙo Gෙ0Ãය උපෙ0ශකය&ෙo අ7ම7 බවW), ෙ&ෙටI 
G6& ෙ3áෙයI Gකාශනය[& ෙමෙ# [යන ල7: “ෙL 60J& වලට සහභා} w ජනතාව ගැන අOට යL ක3කශ 

ෙලස[& කට/_ කර&නට 60ධ ෙවලා bෙය&ෙන ඇW [යා ජනතාව අවෙබIධ කරග&නවා ඇතැW [යල මම 

Gmවාස කරනව.” “ව3ගවාදය, ෙගIbÖකවාදය, සහ කලාපවාදය,” ය&නට ෙචIදනා ලැ† •ම&තÖණකරැව& රäáකr 

Ÿ0ධකරණෙය& vN G&ඳහ. මධBම කCQෙ" සාමාHකFවය සහ රෙE පRධාන තන_රැ xúමD&ම ෙවන# කරf 
ලැÊය.  අගනගරෙZ ගැQL ඇb wහ. ම3දනය පRා&ත ඇ_ළත ගැÀරටම ළඟා wහ. අෙගI#_ 6-7 රාbÖය& P c 46

 Libération-Afrique, no. 9 (March 1974).44

 See an informed Trotskyite point of view in Claude Gabriel, Angola, le tournant africain? (Paris: La Brèche, 1978).45

 මධBම කCQෙ" සාමාHකය& b#ෙදනා ෙග&, (jෙටI අrෙ"# ඇ_úව) ප# ෙදෙන•ට ෙවá තබා මරා දමන ල7, _& ෙදෙනN ∆pත 46

ෙල6& අ_රැදහ& w අතර ෙදෙදෙනNව ෙනරපා හ*න ල7; Lazitch and Rigoulot, “Angola 1974-1988,” p. 21.
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f∆&සා (Ngunza) එනL ද•∏ •වා&සා   (South Kuanza) P අපගාñ& 204 ෙදෙන• මරා දැCණ ; 1991 & 47

පëව 7Gගලවා ගFතi& G6& ෙප&වන දFත සමඟ ෙමම දFතයට Gmවාසjය බවN ලැෙ¤, MPLA  G6& 

Dmßතවම හාර ප& දහසක සාමාHකය& ඒ අව#ථාෙ" c Ÿ0ධකරණයට ලN කරන ලදැW ඔi& වා3තා කළහ. 

/ද හxදාෙ" 6V ෙ0ශපාලන ෙකාC#සා3වරැ& ෙබාෙහාමයN _ර& කරන ල0ෙ0 MPLA  මධBම කCQෙ" 
සාමාHකෙයN w ඇDබr සැO=Dයා (Aníbal Sapilinia) G6& ≥ෙවනා (ෙමාN6ෙකා) (Luena) (Moxico) P c ය.  48

 රජය ෙපරළන •ම&තÖණයට ෙපර jෙටI අrෙ"# ජනORය wෙZ ‘≥වා&ඩා 7නෙපාත' (Diario de Luanda) 
uවFපෙF ඔt පළ කරන ලද »රැ =OයN සහ ‘අෙp අරගලය' (Kudibanguela) සහ 'අGගF CD#ë’ (Povo em 

armas) නC& රෙE vpපF sවන තFවය& Dතර ෙහළා ද[න ඔtෙo අදහ# දNවන ලද ෙ3áෙයI වැඩ සටහ& 

ෙදකN මා3ගෙයD. සමහර පRෙ0ශ වල උග¿ ආහාර Pඟය& පැවb බව ෙL ෙ0වr ව=& තහiරැ ෙවW (ඔtෙo 
අාධාරකරැව& සාගතයN ගැන පවා කතා කළහ). ෙරHමය ෙවfෙව& ෙ#වය [\ම බලාFමක w මා6ක ෙ"තන 

ලබන නගරබද ෙ#වකය&ෙo Gඩාව ගැන ද ඔi& උ≥pපා දNවන ල0දහ. 1975 ෙනාවැLබ3 හz&වාෙදන 

jbයN සහ 1976 මා3_ මාසෙZ D•F කරන අණ6QවN G6& “අමතර-වෘF»ය”  එනL පNෂයට GෙරIJ w 
වැඩ ව3ජන සහ “DÑපාදනය සහ පRbෙරIධය” වැD සට& පාඨ ව=& Oරැ∏ ෙ0ශපාලන වාතාවරණයN 

D3මාණය [\ම අපරාධ හැVයට සලකC&, ක3මා&ත NෙÑතÖෙZ Gනය තර කරන ල7. /0ධය ෙහළා ද[න සහ 

ëv පාලනෙය& පë ඇb w Gයirකා\ තFවය යනාc සාමානBෙය& ෙහළා දැåමට ලNෙවන ෙ0වr වලට 
ඔ¤ෙබ& යන අ≥F ආකාරෙZ GෙරIධතා ද[&නට පට& ගැDණ. 1960 ගණ& වල c ඇ&ෙගIලාෙ" ආ3Õකය 

සමෘ0âමFව b¶ණ, ඒF 1975 c එය කඩා වැQÇ. රජය G6& ක™මය පාලනය කරf ලැ´වා iවF ආ3Õකය 

ක™ම ක™මෙය& ෙඩාල3කරණය eම 6vෙවනවා යැW පRbNෙÑප කර&නට ආó¨වට එ&න එ&නම තව තවF 

අ,රැ wෙZය. සාමානB CDë&ට වඩා ෙවන# ෙල6& sවFවන ආó¨ කරන පංbයN ඇb ෙව&නට පට& 
ගFෙFය. එයට එක අ3ධ ෙ÷_වN wෙZ MPLA ෙවත බලය සLබ&ධෙය& b´ණ ඒකාâකාරයW. අෙනN අ3ධ 

ෙ÷_ව wෙZ කúකඩෙZ c එP Dල අගෙය& පන# ∆ණයN පවා වැáෙය& ඉහළ éය Gෙ0ශ GDමය ලබාගත 

හැ[යාෙ" vÑකර බවW. දශකයටF වැá කාලයN uරා රෙE ඇ_ළත තFවය& සැබැG&ම ෙකෙ# wවාදැW ගැන 
සෑÛමකට පFGය හැ[ අදහසN ලබාගැjමට හැ[යාවN [6ෙ#Fම නැb Gය. නාග*ක ෙවළඳෙපාල —ෙතr 

අපනයන ව=& එයට අාධාර සැප!ම _ã&—සහ ප*#ථාjය DÑපාදකය& එ[ෙනකාෙග& ෙව& කර&නට රජය 

සා3ථක Gය. එෙ#ම /0ධෙය& Gනාශ w OVසරබද එP ඉරණමට පFව&නට අ¨ වැá වශෙය& රජය G6& 
අFහැර දමන ල7. අ3†දෙZ ෙදපැFෙFම wව& G6& බලාFකාරෙය& තම තම හxදාවට බලාFකාරෙය& බඳවා 

ගැjම 60ධ Gය. “සාගතය” යන වචනය Dල O*# අතර පRෙ"සL සහගතව මඟහ*න ල0ද[. ඒF ‘ෙලIක ආහාර 

සංGධානය' G6& 1985 c එය අන_රැ ඇඟeමට භාGතා Gය. ෙසIGයE /DයනෙZ ෙපෙර#ෙටØාWකා (perestroika) 
ආරLභයF සමඟ, ඇ&ෙගIලාෙ" ආó¨ව පR60âෙZම සාගත තFවෙZ බරපතළකම OãගFහ. 1987 වසර xr 

කාලෙZ c ඇ&ෙගIලාෙ" සාගතෙය& දස දහ# ගණනක දරැව& ඊට කã& වසෙ3 c Cය éයා යැW UNICEF G6& 
කරන Dෙ"දනයකට මඟ පෑ7ණ. 

 ෙතr DÑපාදනය කරන ක¶&ඩා (Cabinda) පRෙ0ශෙZ ධන ව#_ D3මාණය iවF, රජෙZ ප*පාලනමය 

සහ හxදා සLපF ඉතාමF ,Cත wහ, සහ ෙරHමය G6& ස≠හකරණය සහ OVසරබද පRbසංGධාන [\L 
සඳහා ගF වෑයL wෙZ අrපයN පමÇ.  එෙ# නxv, OVසරබද පැbවල රජය ගැන සෑෙහන තරමක අපRසාදයN 49

පැවbණ. බv එක_ [\ෙL ගැටú, යVතල පහëකL සඳහා ආෙයIජන ෙනාeම, වාDජB සඳහා බාධක, සහ 

අ_රැදහ&ව éය නාග*ක ෙවළඳෙපාල යනා7ෙය& අ3ථ දැNwෙZ OVසරබද තම&ට අවශB ෙ0 තම& G6& 

ලබාගැjමට අFහැර දමා ඇb බවW. Dදහස ලබා වසර දහ_නN DNම éය පëව, ඇ&ෙගIලාෙ" රජය ෙරෙන 
¨ෙමා&E (René Dumont) නමැb කෘl GදBාෙ"7යාෙo ෙසායා  ගැjL මත පදනL කරගF Dල වා3තාවN පළ 

කරන ල7, ඇ&ෙගIලාෙ" ගLබද වැ6ය&ෙo දායකFවෙZ සැබෑ අගය හzනාග&නට අසමF eම Dසා 

ඇ&ෙගIලාෙ" ෙවළඳ තFවය& ගැන ඔt b/∏ ෙල6& Gෙ"චනය කෙ^ය.  ඒ තFවෙය& MPLA  තන_රැ 50

 The Portuguese Trotskyite review Aççao comunista, quoted in Gabriel, Angola, p. 329.47

 Ibid.48

 පෘ_}6& G6& 1956 c ඇ&ෙගIලාවට ක¶&ඩා (Cabinda) ඈඳාෙගන b´Ç, නxF ෙකා&ෙගI ගඟ පට& ග&නා තැෙ& c එය රෙE 49

අෙනN පැb ව=& ෙව&e ඇත. එP වාසය කරන බෙකා&ෙගා (Bacongo) ජනතාව c3ඝ කාලයN b#ෙ# Dදහස ගැන 6Pන මවb, 
ඔi&ෙo ෙතr Dâ ව=& ලැෙබන ලාභය& ඔi&ට තබාගැjමට එP c හැ[යාව ලැෙ¤. 1975 පට& ඇ&ෙගIලාf හxදා භටය& 
10,000 N සහ [/බාf භටය& 2,000 N G6& එය වළNවW.

 Républica Popular de Angola, Sintese do plano de recuperaçao economic a nivel global para o bieno 1989-90, (Luanda, 1988).50
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ෙහාබවන ලද ෙබාෙහාමයN w [™ෙයIල නැFනL Cශy වා3éක ජනතාවෙo (assimilados) මාN#වාc සං#කෘbය 

පRධාන වශෙය& පැbර b´ණ ෙවරළබඩ ෙපෙද#වලට දNවන ලද හ_රැකL තවF වැá wහ.  

 එP පRභවය& හටගF ඔGL´&¨ §C පRෙ0ශෙය& එහා පැb වල c ෙජIනා# සැGL¶ෙo UNITA පNෂයට 

එ&න එ&නම වැáෙවන ආධාරකරැව& එක_ wෙZ Gෙ0øකය&ට 0ෙ"ෂය දNවන ලද ෙබාෙහාමයN 6V 

OVසරබද ජනගහනෙයD. සැGL¶ G6& ජනගහනෙය& උ0යාචනය කරන ල0ෙ0 ද රජය ඉrලා 6Vන ලද ඒවාම 
wවF, UNITA ෙවත ලැෙබන සහාය ව3ධනය Gය. #ටා=&වාc /0ධයN ෙවfවට ඒ Dසා හටගF අ3†දය Dසා 

MPLA G6& ගLබද වැ6ය&ට එෙරPව කට/_ කරන මඟට වැQණ අතර එය ගLබද වැ6ය& G6& ෙබාෙහI 

Gට එ[ෙනකා සමඟ ගැQL ඇb කරගF /0ධයN බවට පF Gය. ෙ3ග& (Reagan) ප*පාලනෙය& ආධා ර 

ලබC&, ඒF ඔi&ෙo අදහ# ෙබාෙහාමයN මාඕවාදෙය& ලබා ගDC&, UNITA නායකය& හැම Gටම නගරය 
සහ ගම අතර අ3†දය ඇb කර&නට උFëක wහ; ඔi& Dර_රැවම “අOක™ාf ජනතාවෙo” නාමෙය& MPLA P 

6Vන [™ෙයIල රදළය&ව පR60âෙZ ෙහළා ද[න ලදහ.  එෙ# iවF, ෙසIGයE රටවr කාóඩය හ76ෙZම කඩා 51

වැêම පට& ග&නට ෙපර සැGL¶ෙo අරxණ ෙවfෙව& ගLබද වැ6ය& ෙකාතරL vරකට එක_ wවාද ය&න 
මැjම vÑකර ෙවW. 1988 ෙදසැLබ3 22 වැDදා D" ෙයI3N P c සාම éGëL අFස& කළ පëව අ&bමට 

ද•∏ අORකාfව& සහ [/බාfව& ඉවFව ය0c, MPLA  නායකFව ය G6& ෙවළඳෙපාල ආ3ÕකයN සහ 

බtFවවාc w ෙ0ශපාලනයක අවශBතාවය Oãග&නා ල7. එම ෙවනස Dසා UNITA  ප*හාDයට පFeම පට& 
ගැDණ. 1992 මැbවරණ වල c UNITA G6& මහF පරාජයකට පF wහ. 

 Dදහස ලැÊ වසර පහෙළාවක කාලයක c MPLA G6& හë w පRbNෙÑප කළ ෙනාහැ[ ෙවන#කL යf 

පRධාන වශෙය& MPLA  පNෂ රාජBයක අදහස සහ වසර පහෙළාවක ආ3Õක අ#ථාවරFවෙZ කLපjය 

අFදැåම, බලාFකාරෙය& හxදාවට බඳවා ගැjම, සහ අbමහF ෙල6& ජනගහනය ෙවනF තැ&වලට යැeම 
යනා7ය දැවැ&ත w ෙල6& ජනORය w ෙල6& පRbNෙÑප [\ෙL පRbඵලයW. 

 බt පාNlක පRජාත&තÖවාදයN කරා ප*ණාමය ෙවC& පැවෙතන /ගය පැහැ7=වම රහ# ෙපා¡6ය බාරව 

6VෙZ කiදැW [යා ෙහI මාf«ය අW»& උrලංඝණය [\මට වග[ව /FෙF කiදැW [යා ෙහI ෙසeම පට& 
ගැjෙL කාලය ෙනාwෙZය. ෙසIGයE /DයනෙZ c ෙම&ම, ඒවාට වග[ව /_ ෙබාෙහI ෙදෙනN ë≥ 

ජනවා3éකය& wවා ෙම&ම ඔi& ක=& කළ [™යා සඳහා [6Gෙටක Oã_රැ ෙද&නට 60ධ ෙනාw අයW, ඒF ඒ 

රජය ඇ_ළත පRධාන වශෙය& ෙනාකැ® පවbන පැවFමN අවශB w Dසා නL ෙනෙවW. Ÿ0ධකරණ ව=& ගැලe 
6V&නට සමF w •ඩා කóඩායL අrපයක O*සN හැෙර&නට, පRධාන පNෂ වල [6ෙව• ෙහI අ_රැදහ& w 

දස දහ# G&7තය&ට අFw ඉරණම ගැන Gම3ශනයN ඉrලා 6VෙZ නැත. ඉතා පRෙ"සC& වචන හරඹය 

ෙයාදාගF ‘ඇLෙන#V ඉ&ටනැෂනr’ වා3තා G6& එය දNවන ප*0ෙද&, එP c,  “ජාතB&තර ෙල6& හzනා 

ගැෙනන /Nb සහගත පRCbය& වලට අfගතeමN” 60ධ ෙනාiÇ. 

ෙමාසැ?@A 

 1974 ෙදසැLබ3 25 වැDදා, =#බ& P c, පෘ_}6 /ද හxදා Dලධා\& G6& බt පාNlක 

පRජාත&තÖවාදයN OPQeෙම& පëව, ඔi& ෙමාසැL¶N රෙE ඉරණම එක පNෂයකට භාර කරන ල7, එය 
ෙමාසැL¶N ජාbක Dදහ# ෙපරxණ (Frente de Libertação do Moçambique) ෙනාෙහාF ෙෆª=ෙමI (Frelimo) නL 

Gය.  1962 ·D මාසෙZ c එÍවා3ෙඩI ßවLෙබI ෙමා&Íෙr& (Eduardo Chivambo  Mondlane) නමැb මානව 52

GදBා ශා#තÖපbවරයාෙo නායකFවය යටෙF පට& ගF ‘ෙපරxණ’ ජාතB&තර පRජාවෙo පRසාදය ෙම&ම Áනය 
සහ ෙසIGයE /Dයනය යන ෙදපා3ශවෙZම හxදාමය සහාය 7නාග&නටF සමF wහ. ඇ&ෙගIලාෙ" c ෙම& 

ෙනාව, ෙෆª=ෙමI G6& 1974 අෙpRr 25 වැDදා පෘ_}6 Gpලවයට ෙපර 7න ස&ධBාෙ" c බtතරයN අORකාf 

 Christine Messiant, “Angola, les vois de l’ethnisation et de la décomposition,” Lusotopie, 1994.51

 Frelimo was basically the result of a merger of various nationalist organizations made up of émigré Mozambicans in Tanganyka, 52

Rhodesia, and Nyassaland. See Luis de Brito, “Une relecture nécessaire: La genèse du parti-Etat Frelimo,” Politique africaine, no. 29 
(March 1988).
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සLභවෙය& /_ w යටF GHත ෙ#නාංක වලට දැá ගැටú ඇb කර&නට සමF wහ.  ජාbකවාc G0වF එ¡E 53

අතර සැල[ය /_ සාමාfපාbකයN තම& පැFතට හරවා ග&නට ඒ වන GටF ෙෆª=ෙමI G6& සමFව 6êම 

Dසා, ‘ෙපරxණ’ G6& G0ව_& අතර පවැb GGධ අWáයෙලාHමය පRවණතා Oã¶À කරන ල7. එෙ# iවF 1974 

ෙව0c ෙෆª¡ෙමI නායකFවය අතර ඉහã&ම ද[&නට ලැෙබ&ෙ& මාN#වාc-ෙලD&වාදය බව පැහැ7= Gය. 
“Dදහ# කරගF කලාප” යන Áන මbය අfව යC& සෙමාරා මෙචr (Samora Machel) G6& ෙගාf කරන ලද 

අâරාජB-GෙරIJ අරගලෙZ වැදගFකම, 1968 ෙෆª=ෙමIෙo ෙදවැD ෙකාංග¿සෙය& පëව ෙමා&Íෙr& 1969 c 6ය 

මරණයට ෙපර ෙයIජනා කරන ප*7 ක™ම ක™මෙය& හැඩ ගැ6ණ: “ෙෆª¡ෙමI යf වඩා සමාජවාc w, Gpලeය w, 

සහ ෙමෙතN ෙනාw ෙලස[& පRගbÃ¡ යැW අද මම Dගමනය කරනවා, එෙ#ම දැ& අෙp දැNම මාN#වාc-
ෙලD&වාc සමාජවාදය ෙවත #Õර ෙල6& හැඩ ගැෙසන ල0දN.” ෙL ප*ණාමය පැහැ7= කර&නට, ඔt ෙමය ද 

එක_ කෙ^ය: “ෙමාසැL¶N P sවන තFවය& ෙමයාකාරෙය& bෙය0c, අෙp හ_ර& G6& අOට ෙවනF ෙතIරා 

ගැjමN ඉb* කර නැහැ.” 

 Dදහස ලැÊෙම& පë NෂÇක ආcනවෙZ c, ෙL “හ_රා” G6& රෙE අ≥F පාලකය&ට යL ඉ#පාëවN 

ෙදන බවN ෙපj éෙZය. ෙL නව ක™මෙZ පRධාන §CකාවN ගF ëv අය, Cශy ජා»&, සහ #වෙ0Ã ඉ&cය 

#eකරණ (assimilado) කාරකය& රෙE වැදගF පRbසංGධාන ෙමෙහ/මN 7යF කළහ. ඒåය ෙ0ශපාලන පNෂ 

රාජBයN _ã& පමණN පRධාන වශෙය& OVසරබද w ෙමාසැL¶N රට හැඩ ගැ,ම 60ධ ෙ" යන Gmවාසෙය& 
ඔi& “ගLකරණය” යන [™යාව=ය හරහා රට පාලනය කර&නට වෑයL කළහ.  ෙL පR bපFbය x=&ම 54

ෙයාදවන ල0ෙ0 1970 ගණ& xල c “Dදහ# කරගF කලාප” _ළ c ය, එP c එයට GGධ පRමාණ ව=& 

සා3ථකFවයN ලැÊ b¶ණ. ෙෆª=ෙමI G6& §C පRෙ0ශය uරා ක™මවF ෙල6& එය ප_රැව&නට »රණය කළහ. 

රෙE ගLබද වැ6ය& ෙග& (ජනගහනෙය& 6යයට 80 N) ඔi&ෙo සාLපRදාWක Dවහ& අFහැර දමා ෙගා# නව 
ගLමාන වල c යã කóඩායL ගැෙසf ඇතැW අෙpNෂා Gය. Dදහස ගැන b† ≠=ක උෙදBIගෙය& ජනගහණය 

රජෙZ ඉr¡L වලට ඉතා ස_Qදායක ෙල6& පRbචාර දැNwහ. ජනතාව G6& සා≠Pක ෙගාGපල D3මාණයටF 

සහ සමහර අව#ථා වල c සා≠Pක ෙගාඩනැ–= ඉ7 [\මටF සහෙයIගය v&නා iවF ඔi& ඒවාෙZ වාසය 
[\ම ෙපාvෙ" පRbNෙÑප කරන ලද අතර සා≠Pක වගා ¶L ඉතාමF ඉNමÇ& අFහැර දමන ලදහ. 

ෙකාC/D#E ආඩය& ප0ධbයN හරහා ˝රාව=මය w ප*පාලනය[& පRෙ"සC& පාලනය ෙවන රටN ෙල6& 

නBාWක ෙල6& ෙපDණ. 

 1977 c ෙෆª=ෙමI නායකය& 6ය ෙබාrෙෂGN පරමාද3ශයට ඇb පNෂපා»Fවය පR60âෙZ පRකාශ කළහ. 

ජාතB&තර ෙකාC/D#E වBාපාර සමඟ සñප සබඳතා සහ ස≠හකරණය තවF uúr කළ /_ යැW ඔi& 

කැඳwහ. 6Lබා¤ෙ" අORකාf ජාbක /DයනෙZ (Zimbabwe African  National  Union  -ZANU) P ෙරාෙÍlය& 

ජාbකවාc&ෙo සñප සහාය ෙවfෙව& tවමාරැ කරගැjම සඳහා අG සහ හxදා උපෙ0ශකය& සපයන ෙසIGයE 
රටවr සමඟ GGධ éGëL අFස& ෙක*ණ.  

 (ඉතා ඉNමÇ& රට ඇ_ළත බලවF ෙවන) නැෙගනPර රටවr කóඩායම සමඟ ෙමාසැL¶N රාජBය 

G6& éGëL අFස& කරC& අGෙ"åව 6Vය c, OVසරබද පට& ෙගන b´ණ පRbෙරIධ වBාපාරයකට සහාය 
ෙදC& පRbපRහාර එrල කර&නට ëv ෙරාෙÍlය& අයට නායකFවය v& ඉය& #CF (Ian Smith) ෙවෙහස ෙවන 

ල0ෙ0ය. ඇrෙෆා&ෙසා 0ලාකමා (Alfonso Dhlakama) ෙo නායකFවය යටෙF ෙමාසැL¶N P ජාbක පRbෙරIධ 

(National Resistance  of  Mozambique  -Renamo) ෙනාෙහාF ෙරනාෙමා G6& 1980 c 6Lබා¤ෙ" Dදහස 
ලබාග&නා _රැ ෙරාෙÍlය& Gෙmෂ හxදාවල ආධාරෙය& වා6 ලබාගFෙFය. ඒ අව#ථාෙ" c ෙරනාෙමා ෙවතට 

කා3ය සංGධාන සහාය ලබාෙදන වගåම බාරග&නා ල0ෙ0 ද•∏ අORකාf රජයW. D\Nෂකය& ගණනාවN 

uvමයට පF කරC&, ෙරාෙÍlයාfව& ද ¶ය ග&වC& පවා ෙරනාෙමI ෙගන éය Lෙr“ඡ ක™මෙ"ද මධBෙZ 

iවද ගLමාන වල මහF ජනකායN පRbෙරIධ වBාපාරය සමඟ එN wහ. 1975 & පëව හැම තැන ද[&නට 
ලැෙබන ලද ජනතාවෙo ආරNෂාව සඳහා w ජාbක ෙ#වය (Serviço Nacional de Segurança Popular -SNASP) P 

“පRbඅධBාපන කඳiරැ” ව=& පැන එන ලද ජනතාව ෙරනාෙමI P අධාරකරැව& අතර 6Vයහ.  ෙබාෙහI 55

 On the weakness of Mozambican nationalism, see Claude Cahen, “Sur quelques mythes et quelques réalités de la colonisation et 53

de la décolonisation portugaises,” paper presented at the conference “Décolonisations comparées,” Aix-en-Provence, 30 
September-3 October 1993.

 Christian Geffray, La cause des armes au Mozambique. Anthropolodie d’une guerre civile (Paris: Karthala, 1990), p. 27.54

 මලාG මාWම අසල OPV Cලා&˚ (Milange) P Gශාලතම කඳiරැ ව=& එකක ෙයෙහIවාෙo සාNlකරැව& 10,000 N රඳවා 6Vයහ.55
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ජනතාවN තම පැFතට හරවා ගත ෙනාහැ[ iවF, අ¨ වශෙය& ඒ අය තම පාලනය යටෙF තබාගත හැ[ 
යැW SNASP G6& අභ˛පගමනය කර b¶ණ. ජනහනය පාලනය [\ම යf පNෂ ෙදකටම ඉතාමF අතBාවශBය 

w ඵලGපාකය[. 6Gr ජනගහනයකට එෙරPව ෙදපැFත G6&ම ෙගන éය පRචóඩFවෙZ දැá බව සහ 

ප*මාණය ¶L මEටෙම& කරන ලද අධBයන [Pපය[& තහiරැ e ඇත.  xúමD& ගF Gට ෙෆ=ෙමI G6& 56

රාජB මEටC& කරන ලද පRචóඩFවය& සලක0c, ෙරනාෙමI කරන ලද [™යාව& සැල[ය /_ ෙලස[& අ¨ 

ෙවb. ෙරනාෙමI ෙවත දNවන ලද සහෙයIගෙය& ෙප&ව&ෙ& ෙරHමයට ඇb 0ෙ"ෂය ෙකාතරL දැá wවාද 

ය&නW. Dදහස ලබ0c ෙපරxණ G6& පRbNෙÑප කරන ලද, “වැඩවසLවාදය” යැW ප*භවයට ලN කළ 

ෙගIතÖවාදයට, යrපැන éය සහ ෙපෟරාÇක ආගCක OãෙවF වලට, සහ ෙපළපත ගැන සහ පරLපරාගත 
D&දගL ගැන xrබැස ගF Gmවාස වලට එෙරP අරගලයN යැW [යC& ෙෆ=ෙමI G6& 6ය [™යා සාධාරˆය 

කෙ^ය.  57

 ෙරනාෙමI G6& ඉ7*පF කරන අන_රැදායක තFවෙZ වපස*ය •මNදැW මuෙටI P අâකා\& G6& 
හzනාග&නටF ෙපර SNASP P වරපRසාදය& සැල[ය /_ අ&දC& uúr ෙල6& පැවbණ. 1975 c OPQවන ලද 

SNASP G6& ෙ0ශපාලන ෙහI ආ3Õක ෙ÷_ මත රජෙZ ආරNෂාවට එෙරP ඕනෑම සැකකරැෙවN අF අඩං∆වට 

ගැjම ෙහI රඳවා ගැjම ගැන වගåම බාරෙගන 6Vයහ. SNASP  G6& සාමා නB අâකරණමය [™යා ව=ය 
අfගමනය කළ /_ Gය සහ ඔi&ෙoම අ‡ෙචIදන ඉ7*පF [\ෙL හැ[යාෙව& /_ Gය, නxF එයට ජනතාව 

ඍÂවම “පRbඅධBාපන කඳiරැ” ෙවත යවන අWbෙය& ද /_ Gය. ෙL Oãෙවත සඳහා ඉඩ සැකෙසන ල0ෙ0 

දóඩ jb සංග¿හෙZ 115 වැD වග&bෙයD, එW& රඳවා 6Vන u0ගලය& එෙ# රඳවාෙගන 6êම /NbමF බව 

දැNeම සඳහා ඉ7*පF [\ෙL අWbය ඉවF කර දැCණ. එය සැලසා3 ෙරHමෙZ c පැවbෙZ ද ඉතාමF ,Cත w 
ෙලස[D. පRbෙරIධ වBාපාරය G6& එrල කරන ලද පRථම මහා ප*මාණ පRහාරය 1977 c සා‹ස (Sacuze) P 

පRbඅධBාපන කඳiරක c 60ධ Gය. සෙමාරා මෙචr G6& GV& Gට ෙගන jතBාf‹ල බවට එෙරP සට& 

(ofensivas pela legalidade) ව=& SNASP ෙo වරපRසාද ඉවF කර දැxෙ& නැත. ඒ ෙවfවට ෙL ෙමෙහ/L ඉලNක 

wෙZ ඇFත වශෙය&ම පවbන තFවය ෙවතට jbය ෙගන ඒමW. ජනතාවෙo සහ ජනතාවෙo රජෙZ ජාbක 
ආරNෂාවට එෙරP අපරාධ සඳහා 1979 ෙපබරවා* 28 වැDදා පනවන අංක 2/79 jbෙZ ත3කය OQපස wෙZ 

එයW. එම jbය G6& 1867 c පෘ_ගාලෙZ සහ එP යටF GHතවල යන ෙදෙNම ≠ෙලIFපාටනය කරන ලද 

මරණ ද˘වම ද යã හz&වා ෙදන ල7. ෙෆª=ෙමI අපගාñ&ව _ර& [\ම සඳහා හැෙර&නට මරණ ද˘වම 
එෙහF ක™මවF ෙලස[& ෙයාදා ගැfෙó නැත. එවැD ඉරණමN අයF wෙZ ලසාෙරI නකවා&ඩෙම (Lazaro 
Nkavandame), ෙජාආනා 6මාWෙයI (Joana Simaiao), සහ උ*යා 6ම&ෙගා (Uria Simango) යන 1983 c රඳවාගන 

6Vය c _ර& කරන ලද අයටW, ඔi&ෙo මරණ පNෂෙZ මාN#වාc-ෙලD&වාc /ගය Dල වශෙය& අවස& 

ෙවන _රැ රහ6ගතව තබා ගැDණ.  1983 c මuෙටා GmවGදBාලෙZ OPV එÍවා3ෙඩI ෙමා&Íෙr& jb ‘ඨය 58

වසා දමන ල7. එය එතරL ෙලා• අPCයN ෙනාeය; රජෙZ jb වා3තා වලට අfව, ආයතනෙZ [™යා කලාපය 

G6& ජනතාවෙo උවමනා අfව ඔi& ආරNෂා කර&නට j»ඥය&ව fiදානL කර ෙනාb¶ණ, ඒ ෙවfවට 

j»ඥය&ව ut∏ කර b´ෙó ජනතාව fiරා ක&නටW.  59

 වBාපාරයට වසඟ eෙම& උග_& ඉතා ඉNමÇ& ගැලiණහ, ඒF ඔi& ඔi&ෙo උවමනාව& ආරNෂා 

කරනවා යැW නBාWකව [යන ලද සංGධානයN ෙවත සෑෙහන තරමකට පNෂපා»FවයN දැNwහ, ඒ 

ෙමාසැL¶N ෙrඛකය&ෙo සංGධානයW (Associaçao Escritores  Moçambicanos). ඔi& G6& CIA, KGB, වැD 
සංGධාන සමඟ පමණN ෙනාව SNASP සම–&ද රහ6ගත සබඳතා පැවැFwහ.  මාන6ක ෙරIහලක වාසයට සහ 60

OQවහr [\මට භාජනය w ෙජIර˚ eගා# (Jorge Viegas) වැD අපගාñ& ඉතාමF vලබ ෙවb. 

 ෙසIGයE ක™මෙZ xr අiරැv වල ත3කය අfගමනෙය&, ෙ0ශපාලන මතවාදය දැá කර¡ම ආ3Õකය 

Gවෘත [\මF සමඟ අbන’ත ෙගන යන ල7. ‘අෙනBIනB ආ3Õක සහාය සඳහා w කi&6ලය’ (Council for 

 Human Rights Watch, Conspicuous Destruction: War, Famine, and the Reform Process in Mozambique (New York, 1992).56

 Michel Cahen, “Check on Socialism in Mozambique: What Check? What Socialism?” Review of African Political Economy, no. 57 57

(1993), 54.

 At the Fifth Frelimo Congress, July 1989.58

 Amnesty International, Mozambique: Independence and Human Rights (London, 1990), p. 24.59

 Michel Laban, “Ecrivains et pouvoir politique au Mozambique après l’indépendance,” Lusotopie, 1995.60
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Mutual  Economic  Assistance  -COMECON) ෙවතට ඇ_reම U.S.S.R. G6& තහනL කරන ලද රටකට උßත 
ෙල6&, ආෙයIජන හැම Gටම Gෙ0ශය& ෙවb& පැCෙණන ල7, එය ෙෆª=ෙමI යටෙF ද එයාකාරෙය&ම 60ධ 

Gය.  1983 c ෙෆª=ෙමI P හතරවැD පNෂ ෙකාංග¿ සෙය& පëව, සංGධා නය එP අවධානය OVසරබද 61

ජනගහණය ෙවත ෙයාx කර, මහF Gනාශකා\ ඵලGපාක ෙගෙනන ලද ස≠හකරණ පRbපFbය නවතා දමන ල7. 
සෙමාරා මෙචr ඔtෙo සාමානB ෙහළා ද[න බ# වහෙර& ෙමෙ# [යා 6VෙZය: “අෙp රෙE වැáෙය& ඉ&ෙන 

ගLබද වැ6ය& [යල අO අමතක කර&න uරැv ෙවලා 6V&ෙන. වැඩ කරන පංb ගැන අO කතා කරC& සහ 

රෙE මහා බtතරයN පë¶මට ඇද දමC& 6Vනව.”  ගLකරණෙZ ෙකIටා සහbක [\ම සඳහා ආó¨ෙ" 62

C¡lයා G6& තවF Ovරැ එක_වN u“චා දමන සෑම අව#ථාවක c ම, එW& ෙරනාෙමා ෙවත ලැෙබන සහාය 
වැá Gය. සාLපRදාWක කෘlක3ම ක™ම සඳහා කරන ලද දරැ∏ හාDය සමඟ පා*ෙභIéක භාóඩ වලට එෙරPව 

ආහාර ’වB සඳහා පනවන ලද මහF ෙසW& අGâමF GDමය අfපාත Dසා ආහාර සැප/ෙL උග¿ ගැටú හට 

ගැÇන. 

 ආó¨ව ෙහI ෙරනාෙමI ෙහI •සé&න යන අGය ක™මවF ෙලස[& ෙයාදා ග&නා ලද බවN ෙනාෙපෙ&. 

නxF ෙදපැFත අතර මතෙıදකා\ w පRෙ0ශ ව=& ජනගතාව ෙවනF පැb වලට යව0c, ආහාර සැප/ම පාලනය 

[\ම ෙෆª=ෙමI හට නැbවම බැ* උපකරණයN wෙZය. ඔi&ෙo ඉඩL ව=& ෙගාGය& ෙව& [\ම යන 
Gනාශකා\ පRbපFbය ද රෙE ආහාර Pඟය& සඳහා ëú පQ ෙනාවන ෙලස[& දායකFවය ෙදන ල0ෙ0ය. 

‘P/ම& රWE# ෙවා“’ (Human Rights  Watch) සංGධානයට අfව, 1975-1985 දNවා කාලෙZ  c, අGගF 

පRචóඩFවයට වඩා මරණ සංඛBාවN ආහාර Pඟය& Dසා 60ධ wහ.  ෙL දැNමට UNICEF  G6& ද එකඟ 63

ෙවW. UNICEF  G6& ගණනය කර ඇb ප*7 ෙL කාලෙZ c •සé&න Dසා  600,000 N Cය éයහ, ඒ sGත 
අPCය සංස&දනය ෙව&ෙ& ඉbෙයIOයාව _ළ හටගF සාගතෙය& Cය éය සංඛBාවටW. ජාතB&තර සහනාධාර 

බලපෑමට ලN w ජනගහනෙZ 7G ගලවා ගැjමට උද" ෙවන පRධාන සාධකයN Gය. 1987 ජනවා* මාසෙZ c, 

C=යන 3.5 N තරL ෙමාසැL¶N වැ6ය& •සé&න Dසා අවදානමට පFව 6Vනවා යැW මuෙටI P ඇෙම*ක& 
තානාපbවරයා රාජB ෙදපා3තෙL&_වට වා3තා කෙ^ය,  එW& ෙවාlංට& ව=& සහ තවF ජාතB&තර 64

සංGධාන [Pපය[& NෂÇක පRbචාර දැNGණ. ෙL වෑයම හxෙ" iවද, [6දා xúමD& සැල[rලකට පාතÖ 

ෙනාe ඇb ප*මාණය[& ¶ය•රැ සාගතය Dසා වඩාFම Dරාවරණය w ෙපෙද# G&7ත තFවය&ට ඇද 
වැQනහ. ෙමLබා (Memba) §C පR ෙ0ශෙZ පමණN 1989 වස&තෙZ c 8,000 N •සé&න Dසා  Cය éය බව 

මානව Pතවාc සංGධාන වා3තා කළහ.  Gෙ0ශය& ෙවb& ආධාර ලැ´∏ ෙපෙද# වල ෙවළඳෙපාල බලය& 65

හDකට පRxඛFවය ග&නා ල7. 1991 c /ෙරI‘ය පRජාව (European Community) වා3තාවක පාඩමN හැVයට 

දැNiෙ& එවැ&න[, එකඟ w Cලට ආහාර සහනාධාර ව=& 6යයට 25 N පමණN G•ණන ලද අතර අෙන•F 
6යයට 75 සාමානBෙය& 6vවන Vෙක& Vක ෙහාරකL කර ගැjෙම& පëව කúකඩෙZ c G[ෙණන ආකාරෙය& 

අâකා\& යටෙF bෙබන ලදැW ෙහãදර" Gය.  සෙමාරා මෙචr සහ ඔtෙo C_ර& G6& ඉතා උන&vෙව& 66

ව3ධනය කර&නට වෑයL කරන ලද ෙමාසැL¶N “නව CDසා” යf “සෑම ඒåය u0ගලෙය•ෙoම අභB&තරෙZ 
6Vන සමé සLxb වල ගැÀරැ වBාâක DÑපාදනයN w, අවමානය, රäවêම සහ ‡&ෙනIFමාc උම_ෙව& /_ 

wෙව[. ඒåය u0ගලයාට sවFව&නට උවමනාW, ඒF ඒ සඳහා ඔt තම&ව ෙදකට කැáය /_W, සහ සැඟiන 

සැබෑ sGතයN සහ ෙබාරැ මහජන sGතයN යනාc වශෙය& ෙදවැ&න ෙවb& පළxවැ&න ආරNෂා කරෙගන 
0GFව sGතයN ෙගGය /_W, තම& ෙවfෙව& සතBය áංගN තබාගැjම සඳහා ඔt G6& Dර_රැවම ෙබාරැ 

[ව /_W.”  67

 See Michel Cahen, Mozambique, la révolution implosée, (Paris: L’Harmattan, 1987), pp. 152-154.61

 Speech by President Samora Machel at the December 1985 session of the Popular Assembly, quoted in M. Cahen, Mozambique, p. 62

163.

 Human Rights Watch, Conspicuous Destruction, p. 4. UNICEF calculated that 600,000 people died from starvation over that ten-63

year period; the same number died of hunger in Ethiopia in 1984-85.

 Jean-François Revel, “Au Mozambique aussi, le marxisme-léninisme engendre la famine,” Est et ouest, no. 40 (March 1987).64

 Geffray, La cause des armes, p. 209.65

 H. Gebaver, “The Subsidized Food Distribution System in Mozambique and Its Socio-Economic Impact,” Technical Assistance, EC 66

Food Security Department, Maputo, 1991, quoted in Human Rights Watch, Conspicuous Destruction, p. 120.

 Alain Besançon, “La normalité du communisme salon Zinoviev,” Pouvoirs, no. 21 (1982).67
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 නැෙගනPර /ෙරIපෙZ ෙකාC/D#E රාජBය& හ76ෙZ කඩා වැêම _ã& ෙL ෙරHම ෙකාතරL කැෙඩන 
ëú දැW [යාF 6Gr සමාජයට ෙකාතරL පRbෙරIධයN දැNGය හැ[ දැW [යාF ජනතාවට අවෙබIධ කරeය. 

ෙමP c ෙගනහැර පාන අiරැv පහෙළාව යන කාලෙZ c, අORකාf ෙකාC/D#EවාදෙZ මහජන හැඩගැ,ම ය&න 

“flතන ෙ0ශපාලන jතBාf‹ලකරණයN” හැVයට ඒ පRෙ0ශෙය& එන GmවGදBාල කÕකාචා3යවරෙය•ට ෙ"දනා 
සහගත ඵලGපාක අFකර v&න ද, ඒ දැNම යL පැහැ7= [\L බලය[& /_ ෙ".  ෙකාC/D#Eවාදය සමඟ 68

කරන අORකාf අFහදා බැ¡ෙL ෙකV #වභාවය Dසා එය පට& ගD0cම සැලëL කරන ලද වBාපෘbෙZ සටහ& 

ෙබාඳ කර දමන අවදානC& /_ ෙවW. එම ආශාව මැඬල&නට නL, අO සමහර Gට දැNම ඇ_ළතට හැරGය 

/_W. ෙL මාN#වාc-ෙලD&වාc රාජB _ළ පැවb Gෙmෂ පRචóඩFව #වභාවය දැåම vÑකර wවF, අßෙල 
මෙබLෙබ (Achille Mbembe) ෙයIජනා  කරන ප*7, 6Gr වැ6ය& xtණ ෙදන සාගත සහ ස≠ල ඝාතන 

හටගFෙF අORකාf රටවr “යටFGHත කරෙගන තැÊමF සහ Dදහසට කැඳවාෙගන යෑමF බටPර බලය& 

G6& 6v කළ Dසා, ඔi& තම ආකෘbය හැVයට ෙසIGයE Gලා6තාෙ" ෙරHමය& ෙතIරා ගැjම” Dසාය. 
ෙබාෙහI අORකාf රාජBය& වල ගැÀරැ ෙලD&වාc #වභාවය ෙවන# කර&නට [යා පRජාත&තÖවාදය පRව3ධනය 

[\ෙම& එතරL වැඩN 60ධ ෙනාeම ෙL හැඩගැ,ම ෙවb& සහbක කරන ල7.

 The term is that of Jean Leca, quoted in M. Cahen, Mozambique, p. 161.68
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27 ඇෆග&'ථානෙ, ෙකා./&'0වාදය 

	 !"ෙ$% &'( 

	 	  

 හතර,- .ෙල01ට3 640,000 .% 89 ම9;ට ප=ෙ>ශය( ඇෆගD-ථානය ස9I, සහ ඒ Dසා එය ප=ංශයට 
වඩා OශාලPවය.% 89 ෙවI.  1991 ෙත( රට තවP ෙ>ශය% හතර( මැ>ෙ> ර,U පැවVණ: උ9ෙර% ෙස0OයZ 1

8Dයන ද, බට]ෙර% ඉරානය ද, නැෙගන]ෙර% සහ ද_`% පා.-ථානය ද, සහ නැෙගන]ෙර% .ෙල01ට3 

a!b -ව"පයක, dනය ද eහ. රෙZ 9ෙන% එකකට වැfය ඇPෙP කgකරයI, එ] කg ha% .]පය( අf 

22,900 කට වඩා ඉහළ ෙවV. 1979 m noයන 15 ක ජනගහනය( OOධ ජනවා3sක කtඩායb අතර ෙබm 
!uයහ. ප=ධාන වශෙය% ද_ෙt vවP e සහ noයන 6 කට වැf සංඛxාව.% 89 e මහා ජනව3ගය eෙy 

තම%ෙzම භාෂාව කතා කරන ලද, }%D ~�Ä% (Sunni Pushtuns) ය. රෙZ නැෙගන]ර ෙකාටෙ- ප=ධාන 

වශෙය% vවP e noයන 4 කට වැf සංඛxාව( e ටÉ( (Tajiks) අය ද }%D h-ob eවP ඔÖ% කතා කෙÜ 
ප3!යාá අá භාෂාව( e ඩාà (Dari) ය%නI. noයන 1.5 ( පමණ දළ වශෙය% !u උ-ෙබ( (Uzbeks) අය ද 
}%D e අතර ඔÖ% 93.යාá භාෂාව( කතා කර අතර ඔÖ% උ9ෙ3 vවP eහ. noයන 1.5 ( e හසාරා 

(Hazaras) ෙබාෙහ0 ෙසI% âයIZ (Shiite) e අතර ඔÖ% රට මැ>ෙ> vවP eහ. ට3(ෙම% (Turkmens), .3s- 
(Kirgiz), බ'ä (Baluchis), අIමැ( (Aymaqs), ෙකා]-ථාã (Kohistanis), සහ áà-ථා% (Nuristans) යනාm 
අෙන_P ජනවා3sක කtඩායb ån ප=ෙ>ශය ~රා හැම තැන O!ර !u අතර ඇෆගD-ථානෙy ඉVà !යයට 10 

Dෙය0ජනය කළහ. 

 සාbප=දාIකව, ඇෆගD-ථානය එක9ව( ෙල!% !uෙy ප=ධාන වශෙය% එ] පැවV h-ob භ(Vය 
9çD. ජනගහනෙය% !යයට අéනවය( h-ob eහ; !යයට 80 ( }%D, සහ ඉVà අය âයIZ eහ. ë( 

(Sikh) සහ ]%a }'තරය( ද සමඟ ඉතා _ඩා 8ෙද$ ප=ජාව( ද එ] !uයහ. ඇìගD-ථාන Oලාසෙy ඉ-ලාb 

දහම නගරබද ෙම%ම ගbබද 9ළ ද සාbප=දාIකව ඉතා මධx-ථ ෙල!% පැවVණ. ගb ප=ධාã% ප=ජා නායකය% 
ෙල!% කට89 කරන ලද e එය ස1ප ෙලස.% සාbප=දාIක ෙග0Vîක වïහයට අáගතව Vñ`. ජනගහනෙය% 

බóතරය ඈත ;uසර පළාP වල vවP eහ; 1979 m රෙZ Vñණ Oශාලතම නගරය, 500,000 කෙz වාස-ථානය 

e නැෙගන]ර ;]u කාñ" (Kabul) අගáවර පමණ.. ජනගහනය 200,000 ට අôෙව% බැs% !uන ලද, 
බට]ෙ3 ;]u ෙöරාP (Herāt), ද_ෙt ;]u ක%ඩහා3 (Kandahār), සහ උ9ෙ3 ;]u මසා3-ඊ-ශùì (Masār-i-
Sharīf) සහ _%û- (Kundūz) _ඩා නගර වලට අයP eහ. Oෙüෂෙය%ම ෙමා%ෙග0†ය සහ රැ!යාá ආක¢ම`ක 

ප=හාර වලට ප=Vෙර0ධය ද(වන m3ඝ සbප=දායය( ඇìග% වැ!ය%ට දායද eව.. නව වැD !යවස මැද m !ට 

1919 m පළh ෙල0ක 8>ධය අවසානය පමණ ෙත( ඇෆගD-ථානය §•තානx ආර(ෂාව යටෙP පැවVණ. 
එංගල%තය සහ රැ!යාව (ප}කා†න ෙස0OයZ 8Dයනය) O!% මධxම ආ!යාෙ$ ජනතාව සමඟ ගැÄb 

ගණනාවක Dයැ¶ !uය m, ඒ මහා බලව9% ෙදෙදනාෙz පැPෙත% පැPත ගDn% තම -වාßනPවය 

 For the history of Afghanistan, see Mike Barry, La résistance afghan du Grand Moghol à l’invasion soviétique (Paris: Flammarion, 1

1989) (an earlier version appeared in 1984 under the title Le royaume de l’insolence); Olivier Roy, Islam and Resistance in Afghanistan 
(New York: Cambridge University Press, 1996); Assem Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan (Paris: Balland, 1996); Pierre 
Centlivres and Michèle Centlivres, eds., Afghanistan, la colonisation impossible (Paris: Le Cerf, 1984); Jacques Lévesque, L’URSS en 
Afghanistan (Brussels: Complexe, 1990); Eric Bachelier, L’Afghanistan en guerre. La fin du grand jeu soviétique (Lyon: Presses 
Universitaires de Lyon, 1992); and André Brigot and Olivier Roy. The War in Afghanistan: An Account and Analysis of the Country, Its 
People, Soviet Intervention, and the Resistance, trans. Mary Bottomore and Tom Bottomore (New York: Harvester Wheatsheaf, 1988). 
See also Les nouvelles d’Afghanistan, which since 1980 has provided regular information of extremely high quality. For ease of 
reading, proper names are transcribed according to European conventions.

659



පවPවාෙගන ය%නට ඇෆගD-ථාන රාජාtôව හැම Oටම සමP Oය. 1963 m ස©3 ෂා (Zahir Shah) ර™ බලයට 
පP e ප}ව, ඔó සං-කෘVක, ආ3¨ක, සහ ෙ>ශපාලන éතනකරණය කරා පàශ≠මය කfනb කෙÜය. 1959 % 

ප}ව කා%තාව% තව aරටP ]- ආවරණ පැළUම අතxාවශx ෙනාe අතර පාසැ" සහ OüවOදxාල ප=ෙ$ශයට 

අවසරය ලැ§ණ. ප=ජාත%තîවාදය( හා සමාන eව( හටෙගන ඇV බව 1965 m ර™ O!% Æරණය කළ ප}ව, 
සbØ3ණ බලතල ඇV ෙ>ශපාලන ප(ෂ වo% 89 පා3oෙb%9 ක¢මය( ව3ධනයටP සහ Dදහ- මැVවරණ 

පැවැP∞මටP රට පට% ග%නා ල±. 1978 අෙ≤=" මාසෙy m ෙකාn8D-Zවාm% O!% Dයැෙළන ලද රජය 

ෙපරළන _ම%තîණය සහ අන9රැව එන ෙස0OයZ මැ±හP∞b 9ç% රෙZ ෙ>ශපාලන සමබරතාවය Oනාශ ∞ 

ෙහා≥% ±යP ∞ Vñණ éතනකරණ .¢යාවoය කැ¥ sෙyය. 

1917 6ට 1973 ද9වා ඇෆග&'ථානය සහ U.S.S.R. 

 ඇìගD-ථානය සහ ෙස0OයZ 8Dයනය අතර සbබ%ධයට m3ඝ ඉVහාසය( ඇත. 1919 අෙ≤=" මාසෙy m 
ෙමා-ක$ ] නව ආtôව සමඟ රාජx තා%Vîක සබඳතා ඛා% අමාá"ලාö  (Khan Amanullah) O!% ;]Äවා 

ගPෙP රෙZ තානාපV කා3යාල පහ( Oවෘත කර%නට ෙබා"ෙෂO(වාm%ට ඉඩ ෙදnD. ෙb sO}ෙb 

ප=Vඵලය( ෙල!% ෙස0OයZ 8Dයනය O!% අ'P ෙටoග∑ාì ර,හැන( ඉ± .ùම සඳහා සහාය සපය%නටP, 
ර™ට වා3âකව ෙඩාල3 500,000 ( බැs% ෙග∞මට ද ෙපාෙරා%a ෙවන ල±. ෙමය අ3ධ ෙලස.% ෙස0OයZ 

ආtôව එ] ෙහාඳ ]ත ෙප%ව%නට ගP උPසාහය( ෙම%ම එෙත( වැfමන( §•තානx බලපෑb යටෙP පැවV 

රට ප=V9ලනය කර%නටP ග%නා ලද වෑයම..  නhP එෙ-ම එය තවමP යටPOÉත බලපෑb යටෙP පැවV 2

රටව" 9ළ O≤ලවය පැVර∞ෙb වෑයම( ද eෙyය. 1920 සැ≤තැbබ3 මාසෙy m බා_ (Baku) වල පවPවන ලද 
‘නැෙගන]ර ජනතාවෙz ෙකාංග∑සෙy' (Congress of Eastern Peoples) m, යටPOÉත Oෙර0ß සහ අªරාජx Oෙර0ß 

සට% පාඨ වo% 8ෙර0Ωය යටPOÉත බලපෑb යටෙP පැවV රටව" ෙකාn8D-Z රටව" කtඩායම පැPතට 

ආක3ශණය කරග%නට හැ. ෙ$ යැI ෙකාn8D-Z ජාතx%තරෙy ප=ධාã% Dගමනය කළහ. Éහාæ (jihad) යන 

පදය ෙවáවට “පංV අරගලය” යන පද වහර ෙයාදන ලද Dෙ$දන .]පය( ෙකාn%ට3% O!% වහාම D_P 
කරන ල±. ෙකාංග∑සයට ඇෆගD-ථා% ජාVකය% Vෙදෙන( සහභා¡ e බව ෙපã යI: ඇìගD-ථාන 

ෙකාn8D-Zවාm%ෙz අගසාæ (Agazade), .! Oෙüෂ ප(ෂ සbබ%ධය( ෙනාමැV ජනතාව Dෙය0ජනය කරන 

ලද අ!b (Azim), සහ තවP .!a ප(ෂ  මතය.% ෙනා !u Dෙය0Éතෙය( e කාරා ටæv$ (Kara Tadjiev).  3
එයාකාර e හැ±යාව.%ම, 1922 ෙනාවැbබ3 7 වැDදා ආරbභ කරන ලද ෙකාn8D-Z ජාතx%තරෙy හතරවැD 

ෙකාංග∑සෙy ෙය0ජනා ම¬% “එ(සP අªරාජx Oෙර0ß ෙපරh√” D3මාණෙය% සහ සංOධානෙය% අªරාජx 

බලය% a3වල කර%නට අ±ට% කරගැDණ. 

 1920 සැ≤තැbබ3 මාසෙy m, ෙb !>ß% වලට මඳකට ෙපර, ර9 හhදාෙ$ නායකෙය( e සහ ෙන-ට3 
මƒෙන0 (Nestor Makhno) ෙz 8(ෙ3න අරාÉක වxාපාරය ම3දනය .ùමට ද සහභා ¡ ෙවන ලද nකාෙය" 

ෆෲ%ස (Mikhail Frunze) O!% නායකPවය ෙදන ලද ෙස0OයZ හhදා O!% ඇìගD-ථාන රාජxෙy ෙකාටස( 

හැuයට කාලය( පැවV ñඛරා ඛනාෙට (Bukhara Khanate) ෙස0OයZ 8Dයනයට ඈඳා ග%නා ල±. ෙස0OයZ 
Dලධාù% O!% “ෙහාරැ කtඩායb” (basmachis) යැI ෙ"බ" කරන ලද ප=Vෙර0ධ සට%කා1% සහ ගbබද 

වැ!ය%ට එෙර]ව ම3දන ෙමෙහ8b .]පය( පැවැPeහ. බැ-මාd O!% රැ!යාවට සහ ප}ව ෙස0OයZ 

ආªපතxයට එෙර]ව සට% වැaනහ. ඇෆගD-ථානෙy m ෙස0OයZ 8ද හhදා ;à- O!% භාOතා කළ ක¢මෙ$ද 

රැ!යාෙ$ කැරoකාර ගbබද වැ!ය%ට එෙර]ව ෙයාදා ගP ඒවාම eහ. 1924 ෙව>m ප=ෙ>ශය Düäත ෙල!%ම 

ඈඳාෙගන V§ණ. ඒP යb සට% 1930 ගණ% ද(වා ඇm sයහ. බැ-මාd noයනකට වැf සංඛxාව( 
ඇෆගD-ථානෙy සරණගාතය% eහ. වැf ක" ෙනාය>m ෙකාn8D-Zවාm% ඇìගD-ථානෙy නායකPවයට 

බලපෑb එ"ල කර%නට පට% ගPහ, U.S.S.R. ] ~ó√ව ලබ%නට ඇìග% Dලධාù% සංඛxාව( ;ටPව sයහ. 

ඒ කාලෙy m ම, ෙස0OයZ රාජx තා%Vîකය% O!% OOධ පාතාල කට89 ගණනාවක ද Dයැ«නහ, චර~රැෂ 
කට89වල ෙයaනා යන ෙච0දනාවට හ}ව එ( රාජx තා%Vîකෙය( සහ ඉංÉෙ%රැව% .]ප ෙදෙන( 

 See Louis Fisher, The Soviets in World Affairs: A History of the Relations between the Soviet Union and the Rest of the World, 2

1917-1929 (Princeton: Princeton University Press, 1951), esp. chaps. 13 and 29.

 Nicholas Tandler, “Désinformation à props de l’Afghanistan,” Est et ouest, no. 616 (1-15 June 1978), 19-20.3
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ඇìගD-ථානෙය% ;Äවහ" කරන ල±.  රට 9ළ GPU  ඒජ%තවරැ% ද !uන බවට සා(â ලැ§ණ. 1920 !ට 4

ෙචකා ] සාමාÉකෙය( e සහ එ] Oෙ>…ය අංශෙy සාමාÉකෙය( ද e Éෙය03É අගෙබෙකා$ (Geogry 
Agabekov) එ] m කැΩ ෙපෙන%ෙන.. ho% කාñ" වල ãVOෙර0ßව සහ ප}ව ඉ-තා%ñ" ] vවP ෙවn% 

!u අගෙබෙකා$, ඇìග% ෙමෙහ8b බාරව !uෙyය, 1930 m ඔó GPU ෙවV% අවසානෙy m කැ¥ sෙyය.  5

 1929 m ඛා% අමාá"ලාö O!% කෘâකා3nක ප=Vසං-කරණ ප=VපPVය( හg%වා ෙදන ලද අතර ඒ හා 

සමඟම ආගnක Oෙර0ß ෙමෙහ8b ද පට% ගPෙPය. ෙb නව ආගnක Oෙර0ß ãV හැඩ ගැë Vñෙt ෙකම" 

අටාට3( (Kemal Ataturk) ෙz 93. ප=Vසං-කරණ අáවI, එI% “ව9ර ෙගන ය%නාෙz ~තා” ෙනාෙහාP බචා-

I ස(ෙකා (Bacha-i Saqqao) ෙz නායකPවෙය% e ගbබදවාë කැර,"ල( උPපාදනය Oය, ඔó ෙරÉමය ෙපරළා 
දම%නට සමP Oය.  ho% ෙb කැර,"ල ෙකාn8D-Z ජාතx %තරය O!% ධනවාm Oෙර0 ß eව( හැuයට 6

ද(වන ලදහ. ඒP ප}ව ෙස0OයZ Dලධාù% O!% ඔÖ%ෙz මතය ෙවන- කරෙගන, ෙමා-ක$ ] ඇìගD-ථාන 

තානාපVවරයා e  ලාb-න§ ඛා% (Gulam-Nabi Khan) ෙz අණ යටෙP e පරණ ෙරÉමෙy හhදා කාtඩ වලට 
ආප} ඇìගD-ථානය බලා එ%නට උද$ .ùමට වෑයb කළහ. ඇìග% 8ද හhදා Dල ඇgb ෙවo% ෙව-වලා 

ගP ෙස0OයZ හhදා (ෙස0OයZ  ව% හhදා වල සහාය ඇVව, ටැ�ෙක%Z (Tashkent) ෙවV% එන ෙහාඳම 

කාtඩ) ඇìගD-ථානයට àංගා ගPහ. රජය ෙවáෙව% සට% වැෙදන ලද ඇìගD-ථාáව% ප%දාහ( මරා 
දමන ල±. ර9 හhදාවට hණ ගැෙසන ඕනෑම ගbවැ!ෙය_ව ද (ෂ`කව ෙවf තබා මරා දැh`.  සට%§b 9ළ 7

යb ජයග∑හණය% අP eවP, අමාá"ලාö !හ}න හැරදා ;ටරටට පලා sයා යැI දැනග%නට ලැෙබ>m  ලාb-

න§ෙz හhදා උ9රට ප}බ]න ල±. ෙb අව-ථාෙ$ m ස(ෙකා Oෙර0ß හhදා ෙවත යවන ලද ෙස0OයZ සහාය 

නැවVණ. මහා §•තානxයට ස1ප සබඳතා ඇV රදළෙය( e ද, ;Äවහ" ∞ !u ප=ංශෙය% ආපó පැnණ 
ඇìගD-ථාන හhදාෙ$ නායකPවය තම% අතට ගP නf3 ෂාö (Nadir Shah) O!% සටන බාරග%නා ල±. 

ප=å% සහ ෙග0Vîක නායකය% O!% ඉතා ඉ(ම`% ඔó ර™ යැI Dෙ$දනය කළහ. බචා-I ස(ෙකා තම%ට 

Oනෙය% 89 හhදාව( ෙනාමැVව පරාජය අසලට පැnණ !uෙyය, ඔó සැඟÖණ ද ඒP ඉ%ප} ඉ(ම`% අP 
අඩං වට ෙගන ෙවf තබා මරැhවට පh√වන ල±. නf3 ෂාö O!% §•තානx සහ ෙස0OයZ 8Dයනය යන 

ෙදපැPත සමඟ යb .! එකඟතාවයකට එ%නට උPසාහ කෙÜය. බැ-මාd ෙවතට ඇìගD-ථාන සහාය ඉවP 

කරන ෙකා%ෙ>!ය මත ඔóව ෙමා-ක$ ] ;çගැãමට පාතî Oය. නf3 ෂාö O!% ෙb ෙකා%ෙ>!යට එකඟ e 
ප}ව, බැ-මාd නායකයා e ඊබ•]b ෙබ( (Ibrahim Bek) ව ඇìගD-ථාන හhදා O!% ෙස0OයZ ån ප=ෙ>ශයට 

ප}බ]න තPවයට කට89 කරන ල±, එ] m ඔóව අP අඩං වට ෙගන ෙවf තබා මරැhවට පh√වන 

ල>ෙ>ය.  1931 ÃD 24 වැDදා ෙස0OයZ 8Dයනය සමඟ ආක¢මණය ෙනා.ùෙb නව sO}ම( අPස% ෙකàණ. 8

1933 m Õෂxෙය( O!% නf3 ෂාö ඝාතන කරන ල±, එOට ඔóෙz ~P ස]3 ෂාö (Zahir Shah) ඔóෙz තැන 
ෙගන ර™ බවට පPOය, ඒP සැබෑ බලය පැවVෙy ර™ෙz මාමාවරැ% සහ ඥාÆ සෙහ0දරය% අතI. 

 1945 % ප}ව අගáවර Oෙüෂෙය%ම සැල."ලට පාතî ෙවන ලද, තවP éතනකරණ ර,o .]පය( 

පැවVණ, ඒවාෙy m ප-- සහ හP-අÖරැa සංව3ධන සැල}b .¢යාPමක eහ. අභx%තර කට89 වලට මැ±හP 
ෙනාව%ෙ% යැI .යන 1955 sO}ම ද ඇ9«ව, ෙස0OයZ 8Dයනය සමඟ තවP nතî සහ සහෙය0¡තා sO}b 

ගණනාව( අPස% කරන ල±. ඇìගD-ථානෙy 8ද හhදාව éතනකරණය .ùමට සහාය ෙදá ;`ස ෙස0OයZ 

උපෙ>ශකය% සංඛxාව( ද රටට සාදරෙය% ;çග%නා ල±. 

 1953 !ට 1963 ද(වා රට පාලනය සඳහා වගœම පැවVෙy ර™ෙz ඥාV සෙහ0දරෙය( e අගමැV හැuයට 

ෙ-වය කළ ෙමාහbමæ ඩාÖæ _මරා (Prince Mohammed  Daoud) ය. ෙනාබැ≥ ජාÆ%ෙz වxාපාරය D3මාණය 

කර%නට ඩාÖæ O!% ෙදන ලද සහෙය0ගය පැවVය ද, කාලය ෙග∞ ය>m රට 9ළ ෙස0OයZ බලපෑම එ%න 

එ%නම වැf eෙyය. ක¢ම ක¢මෙය% ඇìග% හhදාෙ$ සහ !O" ෙ-වෙy වැදගP තන9රැ වලට ෙස0OයZ 
Dලධාù% පP eහ. ඩාÖæ _මරා O!% එ(සP ජනපදයට ළංෙව%නට ගP වෑයb පැවVය ද, ආ3¨ක sO}b 

 Ibid., p. 204

 Georgi Agabekov, OGPU: The Russian Secret Terror (New York: Brentano’s, 1931).5

 Ludwing Adamec, “Le fils du porteur d’eau,” Les nouvelles d’Afghanistan, no 48 (July 1990), 16-17.6

 Marc Lazarévitch, “L’intervention soviétique en Afghanistan de 1929,” Les cahiers d’histoire sociale, no. 1 (1993), 158. For more on 7

this uprising see Roy, Islam and Resistance, pp. 83-84.

 Barry, La résistance afghan, p. 241.8
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Düäත ෙල!% ෙස0OයZ 8Dයනට වා! ෙවන ෙල!% සැක!ණ. 1963 m ස]3 ෂාö O!% දාÖ> පැPතකට කරන 
ල±. ස]3 ෂාö O!% ඊ ළඟ වසර දහය 9ළ m ඇìගD-ථානය වxව-ථාදායක රාජාtôව( බවට හරව%නට 

උPසාහ කෙÜය. ෙ>ශපාලන ප(ෂ ãVගත ෙකàණ. පළh Dදහ- මැVවරණ 1965 m පැවැPOණ. ෙදවැD 

මැVවරණ වටය( 1969 m !a eහ. පà-ථාãය ප=å% සහ ආtôවට සහාය ෙදන කtඩායb කැමV ප=Vඵල ඒ 
අව-ථා ෙදෙ( m ම ද.%නට ලැ§ණ. ඇìගD-ථානය ෙහn% බට]රකරණය ෙව%නP වඩා éතන ෙව%නP 

පට% ෙගන Vñණ ද රට තවමP සෑබෑ ප=ජාත%තîවාදයකට ස1පව ෙනා!uෙyය. මIක" බැà (Michael Barry) 
ද(වන පà±, “ෙරÉමය ස3ව සbØ3ණ බැO% ෙබාෙහ0 ඈතක !uෙyය: එය ]9ව(කාර, වරප=සාද ලP, සහ 

ෙබාෙහ0 Oට –âත eව.. නhP එය ඇìගD-ථාන ෙකාn8D-Zවාm% .යා !u තරb bෙ"—ඡ ෙරÉමය( බවට 
පP∞මට ඉතා aර-තරව පැවVය.. 1905 m රජ පÖල O!% ශාùàක වධ]ංසාව ãVOෙර0ß කර Vñ`, 

ෙක0රානෙy ãV අáව සාමානxෙය% ෙදන ශාùàක ද”වb ද ප=ෙය0ජනයට ෙනාගැෙනන තPවයට පPව Vñ`. ඒ 

අáව බල>m, ෙකාn8D-Z ෙරÉමය O!% Dෙය0ජනය කරන ල>ෙ> ආප-සට යන මහා ;යවර..”  9

ඇ=ග&'ථාන ෙකා./&'0වා>? 

 ස©3 ෂාö ෙගන sය ප=ජාත%තîවාmකරණෙය% m3ඝ කාලය( V-ෙ- පාතාල සංOධානය(ව පැවV 
ඇìග% ෙකාn8D-Z ප(ෂයට Oවෘතව කට89 කර%නට අව-ථාව ලැ§ණ. ෙකාn8D-Zවාm% 1960 ගණ% 

වල m ‘ඇìගD-ථාá ජනතාවෙz ප=ජාත%තîවාm ප(ෂය’ (Democratic Party of the People of Afghanistan -
DPPA) යන නම යටෙP මැVවරණ වලට ෙපã !uයහ. 1956 h" කාලෙy m DPPA පවPවන ලද ෙකාංග∑සෙy m 

é3-ෙමාහbමæ ටරා. (Nur-Mohammed Taraki) නැමV ෙස0OයZ 8Dයනය O!% උද$ කරන ල>දා මහ ෙ"කb 
හැuයට ෙPù පP eෙyය. එෙ- නha ප(ෂෙy එ(සP hó√වර ;Äපස දැf ෙග0Vîක ෙබmb සහ ෙපෟ>ගoක 

එ±àවා±කb පැවVණ. DPPA  ] D3මාතෘවරැ අතෙර% එ( අෙය( e බ÷ර( ක3මා" (Babrak Karmal) රජ 
පÖල.% එන ලද රදළෙය( Oය: “ක3මා"” යන අ%ව3ථ නාමෙy අ3ථය “ෙ-වකය%ෙz n9රා” ය%නI; ඔóෙz 
සැබෑ නම ෙමාෙහාbමæ óෙ-% ඛා% (Mohammed Hussein Khan) Oය. KGB අPහැර ෙවනP රටකට මාරැ e 

අෙය_ට අáව, ක3මා" වසර ගණනාව( V-ෙ- KGB  ෙවත ෙතාර9රැ සපයන ල>ෙද ..  ප(ෂෙy අD( 10

D3මාතෘවරයා e á3-ෙමාෙහාbමæ ටරා. නැමැPතා ඝ-D (Ghazni) ප=ා%තෙy ගමක ධනවP ගbබද 
වැ!ෙය_ෙz ~ෙත.. ඔó ~�Ä% (Pushtun) e අතර ඔóෙz ඉං¡∑! දැáමට -◊V ෙව%න ට රජෙy  ඉහළ 

Dලය( දරn% !uෙyය. හÿ}"ලාö අn% (Hafizullah Amin) ද ~�Ä% e අතර ඔó !O" ෙ-වක පÖලකට 

දාව කාñ" නගරබදව උ≤පPVය ලැñෙව..  1965 මැVවරණ වල m බ÷ර( ක3මා" සහ තවP 11

ෙකාn8D-Zවාm% ෙදෙදෙන_ පා3oෙb%9ෙ$ ආසන ±නා ගPහ. 1969 m ක3මා" යçP ෙPù පPව අn% සමඟ 
පා3oෙb%9වට එක9 eෙyය. 

 DPPA  ප(ෂය පා3ශව ෙදක.% හැm Vñ`. ‘ජනතාව' (Khalq) සහ ‘ෙකාfය' (Parcham), යන ඒ නb 

ෙයaෙ% ඒ ඒ පා3ශවෙy ~වPපP අáවI. s`ෙකාන ±s% ආ ~�Ä% ජනව3ගෙy ~වPපත ‘ෙක"(’ (Khalq) e 
අතර එ(සP ෙපරhණක නxාය ප=ාෙය0sක ෙල!% ෙයද∞ම තම වxාපෘVය e මැද පංVෙy e ප3!යාá බස කතා 

කරන ජනව3ගය O!% ‘ප3චb' (Parcham) ~වPපත ප=ධාන වශෙය% .යවන ල±. කtඩා යb ෙද කම 

සතxල÷ªක ෙකාn8D-Zවාm% e අතර ෙස0OයZ ප=VපPVයට ඉතා ස1පව ආධානග∑ා© eහ. ෙස0OයZ මතයට 
යb තරමක වැf ස1පPවය( ප3චb O!% දැ(Oය. කtඩායb ෙදක අතර ෙŸදය 1966 !ට 1976 ද(වා 

පැවVණ. ඇìගD-ථාන ෙකාn8D-Z ප(ෂය තම% යැI හg%වා ගැãෙb සහ සම-ත DPPA ෙවáෙව% .¢යා 

.ùෙb අIVය ඇPෙP තම%ට යැI ෙදපැPත O!%ම .යා !uයහ. 1976 m ෙමා-ක$ කරන ලද ඉ"†ම( අáව 

ෙදපැPත එකh9 eහ. ප(ෂය 9ළ .! Oෙටක 4,000-6,000 P අතර සාමාÉකය%ට වැf සංඛxාව( 
ෙනා!uයහ.  DPPA  ] ෙb පා3ශව ෙදකට අමතරව, මා(-වාm පැPතට බර e අIfයෙලාÉ ඇV කtඩායb 12

 Ibid., p. 253.9

 Christopher Andrew and Oleg Gordievsky, KGB: The Inside Story of Its Foreign Operations from Lenin to Gorbachev (New York: 10

HarperCollins, 1990), p. 569.

 For more details on these leaders, see Barry, La résistance afghane, pp. 294-297.11

 Etienne Gille, “L’accession au pouvoir des communistes prosoviétiques” in Centlivres and Centilivres, Afghanistan, p. 184; 12

Lévesque, L’URSS en Afghanistan, p. 35.
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ගණනාව( ද !uයහ. ‘සදාකා†න sD දැ"ල’ ෙනාෙහාP Shola-i-Javaid ප(ෂය 1970 ගණ% hල m D3මාණය 
කරන ලද මාඕවාm කtඩායම.. ඔÖ% !ය සාමාÉකය% බóතරය බඳවා ග%නා ල>ෙ> âයIZ සහ !}% 

අතෙරD. එය ප} කාලෙy m පා3ශව .]පයකට ෙබm sෙyය, ඒ !ය"ල%ම ෙස0OයZ Oෙර0ß ප=Vෙර0ධ 

වxාපාරය%ට එක9 eහ. 

 1965 !ට 1973 ද(වා !ය« ඇෆගD-ථාන ෙකාn8D-Z කtඩායb ක¢මවP ෙල!% රජය සහ රාජාtôව 

අපœ3Vයට පP කළහ. ෙපළපාo එ%න එ%නම සාමානxය( බවට පPOය. එෙ-ම පා3oෙb%9ෙ$ ඇ9ළත m 

බාධා ඇV .ùb ද සාමානxය( eෙyය. DPPA  O!%, Oෙüෂෙය%ම  ෙ>ශපාලන එ†Z අතෙර%, සාමාÉකය% 

බඳවා ගැãම ~«" ෙල!% කරන ල±. 

ෙමාෙහාAමB ඩාDBෙE රජය ෙපරළන Jම?තLණය 

 ස©3 O!% 1963 m පැPතකට ෙකා% කරá ලැ& ඩාÖæ O!% ෙකාn8D-Zවාm 8ද හhදා Dලධාù% 
සංඛxාවකෙz සහාය ඇVව 1973 m රජය ෙපරළන _ම%තîණයක Dයැ«ෙ%ය. ෙb !>ß% ගැන බා]ර 

Dù(ෂකය% O!% OOධ Oවරණ ඉ±àපP කර ඇත. රෑකඩ é" ඇ>ෙ> ෙමා-ක$ O!% යැI සමහර අයෙz 

OüවාසයI;  අෙන( අය Oüවාස කර%ෙ% ඩාÖæව ෙමෙහයවන ල>ෙ> ෙකාn8D-Zවාm% .යාI. සතxය _ම( 13

ÖවP, ප3චb පා3ශවෙy සාමාÉකය% හP ෙදෙන( ඩාÖæ රජෙy ඇමVවරැ% හැuයට පP eහ. _ම%තîණෙය% 

ප}ව වxව-ථාදායක Dදහ- ඉඩකඩ තාවකාoව නැවVණ, එෙ-ම, ෙකාn8D-Zවාm%ෙz උවමනාව අáව රජය 

O!% ම3දන ර,"ල( ±යP කෙÜය. එක Oüෙ"ෂකෙය( සඳහ% කරන පà±, “හâb මIව%æව" (Hashim 

Maiwandwal) නමැV (1965-1967 m රෙZ oබර" අගමැVවරයා හැuයට !uන ල>දා) ජාVකවාm නායකයාව තවP 
හතç- ෙදෙන_ පමණ සමඟ රජය ෙපරළ%නට _ම%තîණ කළාය .යා අP අඩං වට ග%නා ල±; ඔÖ% අතà% 

හතර ෙදෙන_ව මරැhවට පh√වන ල±. Dල වශෙය% .යැෙව%ෙ% මIම%æව" !රෙගදර m ‘!ය±Oනසා 

ගPතා’ .යාI. ෙකාn8D-Zවාm ෙනාවන Oරැ>ධ ප(ෂෙy අ"පෙය% ඔó රට ෙවáෙව% සැබෑ Oක"පය( 
Dෙය0ජනය කර%නා ∞ම Dසා ඩාÖæ O!% ඔóව ඝාතනය කරන කට89 සලසන ල>ෙ>ය ය%න ෙබාෙහ0 

ෙදෙන_ෙz OüවාසයI.”  ශාùàක වධ]ංසා සහ ⁄ෂණය සාමානxය( බවට පPOය, එෙ-ම 1974 m D%±ත 14

ෙපා"-ඊ-ච3. (Pol-e-Charki) !රෙගදර Oවෘත කරන ල±. 

 ෙකෙ- Öවද, 1975 m ඩාÖæ O!% ෙකාn8D-Zවාm% ඉවP කර ග%නට සමP eෙyය. ඔó නැෙගන]ර 

ෙකාn8D-Z රටව" කtඩායාම සමඟ පමණ( ෙනාව ඉරානය සහ ඉ%±යාව සමඟ ද නව වාDජx sO}b 

අPස% කර%නට සමP eෙyය. U.S.S.R. සමඟ පැ වV සබඳතා පàහාDයට පPOය. U.S.S.R. ෙවත sය Dල 

සංචාරයක m ඩාÖæ O!% ෙබ•�ෙන$ සමඟ දබර කරෙගන තම රට සඳහා ආ3¨ක -වාßනPවය ප=!>ªෙyම 
ප=ව3ධනය කර%නට පට% ගPෙPය. එI% ප}ව ඔóෙz කාලය ënත eව., 1978 අෙ≤=" 27 වැDදා රජය 

ෙපරළන _ම%තîණය.% ඔóව ෙපරළා දැh`. _ම%තîණයට ෙපර ±න ස%ධxාෙ$ රෙZ පැවV තPවය 

ෙමයාකාරෙය% eෙy යැI බැù O-තර කරI: “1978 ට ෙපර ඇìගD-ථානය Dරාගnක රාජxය( eෙyය, h-ob 
අ%තවාදය ගැන එය එතරb සැල."ල( ෙනාදැ(∞ය, Dල වශෙය% පැPත( ෙනාෙගන, ෙස0OයZ 8Dයනය 

පැPතට වැfෙය% බර ∞, සහ එ] මාIb ෙහ0 අෙන_P h-ob රටව" සමඟ ඇV සබඳතා ගැන ප=üන ෙනාකර 

!uන ල>ද.…U.S.S.R. O!% h-ob අ%තවාදය ඉහළ යන ෙ- කට89 කෙÜය ය%න සැබැO%ම සතxය eව( 
ෙනාෙ$: ඩාÖæව බලෙය% ෙනරΩම 9ç% U.S.S.R. O!% ඒ ෙවáවට h-ob අ%තවාm%ට ඉහළට එ%නට අත 

ෙදන ල±, ඔÖ%ෙz ශ(Vය සමහර Oට එතරb යැI අවත(ෙ-රැ කළා Oය හැ.I. ඉතා පැහැ±oවම, ෙස0OයZ 

8Dයනය O!% ෙකාn8D-Zවාm%ෙz රජය ෙපරළන _ම%තîණයට සහාය a%ෙ% අ%Vම nDP9ෙ$ m 

ඔÖ%ෙz ග∑හණෙය% ඇìගD-ථානය so © යාමට ඉඩ ෙනාmම තහÖරැ කරගැãමටI.”  15

 Olivier Roy, “De l’instauration de la République à l’invasion soviétique,” in Brigot and Roy, The War in Afghanistan, pp. 29-30.13

 Ibid., p. 30.14

 Barry, La résistance afghane, p. 252.15
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1978 අෙPQR S රජය ෙපරළන Jම?තLණය, නැතෙහාV “සDX YPලවය” 

 ෙකාn8D-Zවාm% O!% රජය ෙපරළන _ම%තîණයට 9ô ෙදන !>ªය eෙy 1978 අෙ≤=" 17 වැDදා, 

තවමP  ≤ත ෙල!% පවVන තPවය% යටෙP m, DPPA D3මාතෘවරෙය( e n3-අ(බා3 ඛාIබා3 (Mir-Akbar 
Khaybar) ඝාතනයI. ප3චb පා3ශවය O!% බලය අ"ලා ගP ප}ව ඉ±àපP වන එක නxාය( eෙy හÿ}"ලාö 
අn% නායකPවය ෙදන ‘කල(’ පා3ශවෙy ඒජ%තවරැ% O!% ඔóව 9ර% කර දැhවා .යාI. තවP නxාය( 

වáෙy එය අනාගත ඇìග% රහ- ෙ-වෙy නායකයා බවට පPෙවන ෙමාෙහාbමæ නÉñ"ලාö (Mohammed 
Najibullah) O!% ෙස0OයZ රහ- ෙ-වා වල සහාය ඇVව කරන ල>ද( .යා I.  ඝාතනෙය% ප}ව ඇVවන 16

(ෂ`ක ප=Vඵලය eෙy Oශාල ෙකාn8D-Z ෙපළපාoය( පැවැP∞මI. එයට අන9රැව ඩාÖæෙz රජය ෙපරළා 
දැnණ. බලය අ"ලා ගැãම කç% !ට ‹දානb කරන ල>ද( ෙලස ෙපã යI. 8ද හhදාෙ$ Oෙüෂ ෙලස.% 

Dෙය0ජනය ෙවn% !u ‘කල(’ පා3ශවෙy ප=ධාDයා e අn% 1980 අෙ≤=" මාසෙy m !>ධ ෙව%නට Dයnත e 

රජය ෙපරළන _ම%තîණය( සැල}b කරn% !uෙyය.  -පා›ඤෙy m ව3ධනය කරන ලද සහ අන9රැව 17

අෙන_P “ජනතා ප=ජාත%තîවාදය%” ] m භාOතා කළ ක¢මෙ$ද ෙයාදා ගDn% ඇìගD-ථානෙy 

ෙකාn8D-Zවාදය ප9රැවා යැ∞ම !a කරන ල±. පළhෙව%ම, ප(ෂ සාමාÉකය% ෙසායා ග%නා ල>ෙ> 

ක3මා%ත, 8ද හhදා, සහ !O" ෙ-වෙy ඉහළ තන9රැ දරණ අය අතෙරD. ෙb àංගා ගැãමට අන9රැව 
එ%ෙ% 1978 අෙ≤=" ] m “සÖ3 [ෙගානා] O≤ලවය” (Saour) 9ç% සැබැ O%ම බලය අ"ලා  ගැãමI. 

ෙකාn8D-Zවාm%ව උපාය…† ෙලස අ·බවා ය%නට ගP වෑයම සහ n3-අ(බා3 ඛාIබා3 ඝාතනය DසාP ෙමම 

.¢යාවoය කfනb කරන ල±. ඝාතනෙය% ප}ව වැf ක" ෙනාය>m ෙකාn8D-Z උ>ෙඝ0ෂණ එ%න එ%නම 

වැfෙය% පැVර යන ල±. ප=ධාන ෙකාn8D-Z නායකය% අP අඩං වට ෙගන ඔÖ% ගැන ස1ප Oපරn% ඉ%න 
යැI ඩාÖæ Dෙය0ග කෙÜය. අn%ව ද Dවාස අඩ-!ෙy තබන ල±. නhP ඔóව hර.ùම සඳහා එවන ලද 

ෙපාo- Dලධාù%, ඔÖ% DPPA සාමාÉකය% eහ, ෙවV% ඔóට රහෙ- සහාය ලැñ`. එ] ප=Vඵලය( වශෙය% 

ඔóට Dවෙ- !ටම සbØ3ණ රජය ෙපරළන _ම%තîණය සංOධානය .ùමට හැ.යාව ලැ§ණ.  18

 1978 අෙ≤=" 27 වැDදා 8ද ටැං. සහ  ව% යානා වo% ජනාªපV ම%±රයට පහර ෙදන ල±. ඩාÖæ, 

ඔóෙz පÖෙ" අය, සහ ජනාªපV hරකරැව% යටP∞ම ප=V(ෙ�ප කළහ. ඊ ළඟ ±නෙy m ජනාªපVවරයා සහ 

ඔóෙz පÖෙ" සාමාÉකය% දාහP ෙදෙන_ව ඝාතනය ෙකàණ. 8ද හhදාෙ$ ෙකාn8D-Z ෙනාවන අය සඳහා e 
පළh ‚>ධකරණය අෙ≤=" 29 වැDදා !>ධ Oය. රජය ෙපරළා දැෙමන _ම%තîණෙය% ප}ව, පැර` ෙරÉමෙy 

අාධාරකරැව% ම3දනයට ල( .ùෙම% 10,000 ක පමණ ජනතාව( nය sය අතර ෙ>ශපාලන ෙö9 Dසා 14,000 

P 20,000 P අතර ප=මාණය( !රගත ෙකàණ.  19

 නව රජය ප=කාශ කර%ෙ% අෙ≤=" 30 වැDදාය. ‘කල(’ e, é3-ෙමාෙහාbමæ ටරා. ‘ඇìගD-ථාන 
ප=ජාත%තîවාm ජනරජෙy’ ජනාªපVවරයා හැuයට නb Oය; ප3චb පා3ශවෙy බ÷ර( ක3මා" උප 

ජනාªපVවරයා සහ උප අගමැVවරයා හැuයට නb Oය; ‘කල(’ e හÿ}"ලාö අn% ෙදවැD උප ජනාªපV සහ 

Oෙ>ශ ඇමVවරයා හැuයට නb Oය. ෙස0OයZ 8Dයනය, නව ආtôව ;çග%නා ලද h"ම රට e අතර,  20

ඉතාමP ඉ(ම`% සහෙය0¡තාවෙy සහ අෙනx0නx සහාය සඳහා sO}ම( අPස% ෙකàණ. ටරා. 

ප=Vසං-කරණ මාලාව( ෙය0ජනා කෙÜය, Dù(ෂකය%ට අáව, ඇìග% සමාජෙy සාbප=දාIක ක¢මෙය% කැ¥ 

sෙyය. ;uසරබද ණය සහ ඉඩb ණය „ෙල0Pපාටනය කරන ල±. !ය« දරැව%ට පාසැලට පැn‰ම අDවා3ය 
කරන ල±. ආගb Oෙර0ß ෙප=ාපගැ%ඩා  §]ෙව%නට පට% ගැDණ. “O≤ලවෙy ;යා සහ මා3ෙග0පෙ>ශකයා” 

ටරා. ෙ$යැI .යා !uන ල±. ප=Vසං-කරණ අªක ප=මාණය ෙö9ෙව% අස9ට ~«" ෙල!% පැVර sෙyය. 

s`ෙකාන ±ග ;]u අ-මා3 (Asmar) ] m පළh කැරç ෙක0ලාහල 1978 Ão මාසෙy m ඇV eහ. ෙ>ශපාලන 

ප=චtඩPවය ~«" ෙල!% පැVර ය%නට පට% ගV. 1979 ෙපබරවාà 14 වැDදා, “ජාVෙy Ωඩනය” (Setem-i-
Milli) නමැV මාඕවාm කtඩායම O!% ඇෙමàක% තානාපVවරයා e ඇෙඩා "ì  ඩ÷- (Adolph Dubs) 

 Ibid., p. 301; and Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan, p. 93-95. Akram produces testimony by Mohammed Najibullah as 16

evidence for this theory.

 Barry, La résistance Afghane, p. 300.17

 Ibid., p. 302.18

 Amnesty International, Annual Report, 1979, covering the year 1978 (London, 1979), p. 101.19

 Barry, La résistance Afghane, p. 304.20

664



පැහැරෙගන යන ල±, ඔóව Dදහ- .ùම ;`ස ඔÖ%ෙz නායකෙය( e බරැඩb බාහ- (Barrudem Bâhes) 
Dදහ- කර%න යැI උ>යාචනය කළහ. ෙකෙ- නha ඒ වන Oට ද බාහ-ව ෙස0OයZ KGB යටෙP පැවV KHAD 
එනb ඇìග% ආර(ෂක ෙ-වය O!% මරණයට පh√වා V§ණ. KHAD O!% මැ±හP ව%නට වෑයb කළ නha 

අවසානෙy m තානාපVවරයා සහ පැහැරෙගන යන ලද අය යන !ය"ල%වම මරා දැnණ.  තPවය _ම( Öවද 21

එයට සbබ%ධ e .!ෙව( ±O ගලවා ෙනාගPහ. එuෙය% É" (Etienne Gille) .යා !uෙy ෙමෙ-ය, “සමහර 

අය .යනවා ‘කල(' ෙරÉමෙy රාජx තා%Vîක තPවය අවදානමට පP .ùමට ෙb ෙමෙහ8ම රහ!ගතව 

.¢යාPමක e බව.”   22

 වැf ක" ෙනාය>m ආtôව O!% ආගb Oෙර0ß කෲෙ-ඩය( ආරbභ කරන ල±. ෙක0රානය ප=!>ªෙyම 
~«-සා දැ1ය, ඉමාb සහ අෙන_P ආගnක නායකය%ව අP අඩං වට ෙගන මරා දැ„හ. 1979 ජනවාà 6 

වැDදා ප=ධාන âයIZ කtඩායම( e ෙමාජ>ෙද± (Mojaddedi) ෙපළපෙP ;àn 130 ( ස„ල ඝාතනය කරන ල±.  23

!ය« ආගnක වතාවP තහනb Oය. කාñ" සහ ෙöරාZ ] vවP e 5,000 .% බලවP e _ඩා 8ෙද$ ප=ජාව% 
ද එයට ප=Vචාර දැ(eෙy ඊශ≠ාෙය" ෙවත පලා යෑෙමD. 

 සැබෑ අකෘVය( එයට ෙනාVñණ ද කැර,"ල ව3ධනය ෙව%නට Oය. එය නගර වල m ෙ$ගෙය% පැVර 

ෙගා- එතැD% ගb වලට ද යන ල±. එà( බෙචoෙය3 (Eric Bachelier) ද(වන පà±, “ඔÖ%ෙzම e සbප=දාය% 
Vñ√ සෑම ෙග0තîය.%ම සහ සෑම ජන ව3ගය.%ම ප=Vෙර0ධ ප>ධV හටග%නට පට% ගV. ජනගහනය 

සමඟ -¨ර කා†න ෙල!% සබඳතා පවPවා ෙගන !uන කtඩායb මහP ස„හයක ප=Vඵලය ප=Vෙර0ධය Oය, 

ඔÖ% අතර පැවV ෙපාa සbබ%ධය Düäතවම ඉ-ලාb eෙyය.”  ~«" ෙල!% පැVර sය ප=Vෙර0ධය හhෙ$, 24

ඇìගD-ථාන ෙකාn8D-Zවාm%, සහ ඔÖ%ෙz ෙස0OයZ උපෙ>ශකය% මහා පàමානෙය% ⁄ෂණය 
ෙයාදාග%නට පට% ගPහ. මIක" බැù (Michael Barry) එවැD !>ªය( ෙමෙ- O-තර කරI: 

 1979 මා39 මාසෙy m ෙකරාල (Kerala) ගම ඇìගD-ථානෙy ඔරාû3-!83-zෙ"% (Oradour-sur-
Glane) බවට හැ àණ; වැf]uය% සහ දරැ ව% 1,700 (, ගෙb h« ;àn ජනගහනය, ටÖෙb හං±ය 
ෙවත ර,- කරවා, hóණට hóණ ලා !ටෙගන මැâ% 9ව(_ වo% ෙවf තබා මරා දමන ල±. nය sය 

අයව සහ nය ඇෙදn% !u අයව ස„ල nãවළව" 9නකට O!කර ñ"ෙඩ0ස3 වo% ප- දමn% ඒවා 

වසා දමන ල±. එI% ප}ව uක ෙ$ලාව( යනෙත( පලා ය%නට තැP කරන 9වාල ලPතÖ% Dසා 
යා%තමට ප- ෙහළෙවන බව කා%තාව%ට තවමP දැ.ය හැ. ÖවP, ඉ(ම`% ඒ ෙහළ∞b !ය"ල 

නැවVණ. !ය« කා%තාව% පා.-ථානයට පලා sයහ. “ඇෙමàක% සහ dන කැමැPත ෙවáෙව% 

තම%ව O_ණාග%නා ලද වැඩවසb ප=VO≤ල∞යවාm%,” යැI ඇìගD-ථාන නායකය% O!% ඔÖ%ව 

ෙ"බ" කරන ල±, එෙ-ම ඔÖ% ෙb කත%දර පැව}ෙ$ සරණාගත කඳÖරැ වල ලැග !uය m 
සංතාපෙය% හඬnD.  25

 ඇìගD-ථාන ෙකාn8D-Zවාm% Dර9රැව U.S.S.R. ෙවV% සහාය ඉ"ලන ල>ෙ>ය. 1979 මා39 මාසෙy m 

ෙස0OයZ ån ප=ෙ>ශෙy e කඳÖර.% එන nz (MiG) ප=හාරක  ව% යානා .]පය.% ෙකාn8D-Z  Oෙර0ß 
කැරoකරැව% අතට පPව වැf දවස( ෙනාs]% V& ෙöරාZ යන _ඩා නගරයට ෙබ0bබ ප=හාර ෙහළන ල±. 

අන9රැව ඇìගD-ථාන 8ද හhදාව නගරයට ඇ9" ∞ ඉVà ∞ !u ප=Vෙර0ධය ඉවP කර දමන ල±. ටÖම යç 

අ"ලා ගැãෙම% ප}ව !>ධ e ෙබ0bබ ප=හාර සහ ම3දනය Dසා එ] !u 200,000 ක h« ජනගහනෙය% 5,000 
සහ 25,000 P අතර vOත අ]n eහ. ව3තමානෙy m ම3දන වo% ෙකාතරb සංඛxාව( nය sයා දැI 

 Rémi Kauffer and Roger Faligot, Les maîtres espions. Histoire mondiale du reseignement, vol. 2: De la guerre froide à ns jours (Paris: 21

Robert Laffont, 1994), p. 391. See also Patrice Franceschi, Its not choice la liberté (Grenoble: Arthaud, 1981), pp. 41-42; and Gille, 
“L’accession au pouvoir,” pp. 199-200.

 Gille, “L’accession au pouvoir,” p. 199.22

 Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan, p. 516; and Marie Broxup and Chantal Lemercier-Quelquejay, “Les expériences 23

soviétiques de guerres musulmanes” in Brigot and Roy, The War in Afghanistan, p. 41.

 Bachelier, L’Afghanistan, p. 50.24

 Barry, La résistance afghane, p. 314. For the Kerala widows see also Les nouvelles d’Afghanistan, nos. 35-36 (December 1987), 33. 25

Barry also points out that five Soviet officers were in charge of the operation.
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Düäතවම .ය%නට ෙනාහැ.I, සමහර Oට එය .!දා .ය%නට ෙනාහැ. වá ඇත.  ෙමම .¢යාෙව% ප}ව 26

කැර,"ල රට ~රා පැVර sෙy ෙකාn8D-Zවාm%ට නැවත වර( ෙස0OයZ 8Dයනෙය% ආධාර ඉ"†මට !>ධ 

ෙවන පà>ෙදD. ෙb අව-ථාෙ$ m, අපගා1ෙය( වන $ලැfn3 ñෙකා$-. (Vladimir Bukovsky) වා3තා කරන 

අ%දමට, ෙස0OයZ සහාය සඳහා අයP eෙy “රෑබ" noයන 53 ( සඳහා Oෙüෂ Êවxාධාර, කාල9ව(_ ෙකාට- 
140 (, ස%න>ධ 8ධ රථ 90 ( (එයට sල% රථ 50 ( ද ඇ9« Oය), 9ව(_ සහ රIෆ" 48,000 (, ෙග∑ෙ%æ 

යවන උපකරණ 1,000 (, සහ  වD% යවන ෙබ0bබ 680 ( ද…(ෂ`ක ප=Vචාර ෙල!% [ෙස0OයZ 8Dයන 

O!%] ගෑ- ෙබ0bබ ෙතාග 100 ( සහ ෙබ0bබ ෙපZu 150 ( යවන ල±, ඒP Oෂ වා8ෙව% ~රවන ලද ෙබ0bබ 

සහ රසායන අO ඉ"ලා කරන ලද ඇìගD-ථාන ඉ"†ම ස~රාල%නට අසමP eහ. එෙ-ම ෙහoෙකා≤ට3 
කtඩායb සඳහා  ව% Dයhව% යව%නට ද ඔÖනට ෙනාහැ. eහ.”  ඒ කාලෙy m කාñ" ] ⁄ෂණය රජයන 27

ල±. නගරෙය% නැෙගන]ර පැPෙP ;ටV% e ෙපා"-ඊ-ච3. (Pol-e-Charki) !රෙගදර ෙ>ශපාලන !රකරැව% 

සඳහා ර,ඳÖb කඳÖර( eෙyය.  !රෙග දර අධx(ෂකවරයා  e සIÁæ අ÷a"ලාö (Sayyed Abdullah) 28

!රකරැව%ට ෙමෙ- පැහැ±o කෙÜය: “ෙම] m ඔබ !u%ෙ% ක√ ෙගාඩ( බවට හැර∞ම සඳහාය.” ශාùàක 

වධ]ංසාව සාමානxය( eෙyය; වැ!.çයට පණ;u%ම ඇද දමා nය යෑමට සැලැ-∞ම එ] !>ධ e නරකම 

ද”වම Oය. සෑම ර,යක m ම !රකරැව% !ය ගණD% ඝාතනය කරන ල±, nය sයÖ% සහ nය ඇෙදn% 
!uනÖ%ව ñ"ෙඩ0ස3 වo% වළ දමන ල±. එක සාමාÉකෙය( කළ වරදට h« ජන වා3sකය ෙවතටම ද”වb 

කරන -ටාo%ෙz ක¢මය .¢යාවට නංවන ල±. ඒ අáව 1979 අෙග0-9 15 වැDදා හසරා- (Hazaras) ජන වා3sක 

ෙකාZඨාශෙy 300 ක ;àස( ප=Vෙර0ධයට සහාය ෙදනවා යැI සැකකරැව% හැuයට අP අඩං වට ගැãම !>ධ 

eෙyය. “ඔÖ%ෙග% එක!යපන- ෙදෙන_ව පණ;u%ම ñ"ෙඩ0ස3 වo% වළදමන ල±, ඉVà අයට ෙප=ට" දමා 
පණ;u%ම sD තබන ල±.” 1979 සැ≤තැbබ3 මාසෙy m !රකඳÖෙ3 අªකාù% O!% !රකරැව% 12,000 ( මරා 

දමන ලදැI ;çගPහ. ෙපා"-ඊ-ච3. !රකඳÖෙ3 අධx(ෂකවරයා අහන ඕනෑම ෙකෙන_ට .යා !uෙyය: “අ; 

noයනයක ඇìගD-ථාáව( පමණ( ඉVà කරනවා—සමාජවාදය ෙගාඩනඟ%න අ;ට අවශx එ—චර ;àස( 
පමණI.”  29

 රට එෙ- දැවැ%ත !රෙගදර( බවට හරව>m, DPPA  ඇ9ළත ‘කල(' සහ ‘ප3චb' අතර ගැ Äb ±s% 

±ගටම ඇm sයහ. ක¢ම ක¢මෙය% ‘කල(' වැf බලය( ලබාග%නට සමP Oය. ප3චb නායකය%ව එ%න එ%නම 
බල තන9රැ වo% ඉවP කරn% “අෙය0මය කඩ9රාව” (Iron Curtain) ;Äපස e රටව" ෙවත තානාපVවරැ% 

හැuයට යවන ලදහ. ෙස0OයZ ෙ>ශෙy Oෙüෂ ඉ"†ම මත බ÷ර( ක3මා" ෙචෙකා-ෙල0වැ.යාවට යවá ලැÈය. 

පාලනෙy ෙයm !u ‘කල(’ අතර ද ගැÄb ඇVOණ. 1979 සැ≤තැbබ3 10 වැDදා අn% O!% ටරා.ව බලෙය% 

ෙපරළා දැhෙ$ය; ඔó DPAA ] මහ ෙ"කb සහ අගමැVවරයා බවට පP eෙyය. ‘කල(’ ඇ9ළත !u ඔóෙz 
Oරැ>ධවාm%ව හDකට 9ර% කර දමන ඔó ටරා.ව ඝාතනය කරවන ල±. ඒP Dල වශෙය% ~වPපP ද%වා 

!uෙy m3ඝ කාලය( ~රා ෙර0ගා9රව !Íෙb ප=Vඵලය( හැuයට ටරා. nය sය බවI. Oෙ>…ය Dù(ෂකය% 

සඳහ% කර%ෙ% එවක m ඇìගD-ථානෙy ෙස0OයZ උපෙ>ශකය% 5,000 ( පමණ !u බවI, එෙ-ම ෙස0OයZ 
පාබල හhදා වල අණ ෙදන ප=ධාDයා e ජනරා" ඉවා% s∑ෙග0àO— පැ$ෙලා$-. (Ivan Grigorievich Pavlovsky) ද 
ඇìගD-ථානෙy Oෙüෂ සංචාරය( කරන ලද බවI.  30

 ෙකාn8D-Zවාm% O!% රජය ෙපරළන ලද _ම%තîණෙය% වසරකට ප}ව රෙZ තPවය §ය_රැ eෙyය. 
ෂා බ-ගා3 (Shah Bazgar) පැහැ±o කරI: 

 Lévesque, L’URSS en Afghanistan, p. 48; Gille, “L’accession au pouvoir,” p. 200. See also Amnesty International, “Violations of 26

Human Rights and Fundamental Liberties in the Democratic Republic of Afghanistan,” 11 April 1979. This report, which draws only on 
official cases, mentions cases of children in detention.

 Vladimir Bukovsky, Reckoning with Moscow: A Dissident in the Kremlin’s Archives (London: John Murray, 1998), pp. 380-382. The 27

author reproduces excerpts from discussions between Aleksei Kosygin and Nur-Mohammed Taraki, who was asking for aid from the 
Soviet Union. The initial response from Moscow was not particularly favorable. An English translation of the full transcript was 
published in the Cold War International History Project Bulletin, nos. 8-9 (Winter 1996-97), 146-150.

 Barry, La résistance afghane, pp. 306-307.28

 Kauffer and Faligot, Les maîtres espions, p. 390.29

 Shah Bazgar, Afghanistan, la résistance au coeur (Paris: Denoël, 1987), pp. 65-66. Shah Bazgar died on 23 November 1989 in an 30

ambush while researching a report on irrigation systems. The only weapon he had was a camera. See Gilles Rossignol and Etienne 
Gille, “Un témoin: Shah Bazgar,” Les nouvelles d’Afghanistan, no. 45 (December 1989), 6.
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ඔóට කo% පාලනය කරන ලද ටරා. සහ අn% O!% ෙගන sය ‚>ධකරණ Dසා 15,000 ක 
ජනතාව( nය sයා යැI බ÷රා( ක3මා" ප=කාශ කෙÜය. සතx සංඛxාව අôම වශෙය% 40,000 ( 

පමණ ෙවI. අෙහ0, ඔÖ% අතර ෙපා"-ඊ-ච3. ] m nය sයා, මෙz ම$ පා3ශවෙය% e ඥාÆ% 

ෙදෙදෙන( ද eවා. එI% එ( අෙය(, ෙ-ල÷ සෙì (Selab Safay) භාෂාමය ප=∞ණෙය(, ෙ3fෙය0 සහ 
ෙටoOෂ% හරහා ඔóෙz කO අහ%නට ලැñණා. මම එයාට ෙගාඩ( ළැ±යාව දැ(eවා. මෙz අDP 

ඥාVයා, ඔóෙz සෙහ0දරයා  රැවරෙය(. රෙZ සම-ත එ†Z අය !ය"ල%වම ‚>ධකරණයට ල( eවා. 

vOත ෙ÷රාග%න සමP e අ"පය O!% §ය_රැ ෙකාn8D-Z අපරාධ ගැන පැව}වා. !රකාමර වල 

ෙදාරව" ඇරලා ලැI-9 අV% ගP9 ෙසා"දාaව% ර,ඳÖbකරැව%ව නb වo% අඬගහන හැu ගැන. 
ර,ඳÖbකරැව% ]n]ට නැ¬uන හැu ගැන. nDP9 .]පයකට ප}ව හඬ අÖරන ලද මැâ% 9ව(_ 

ෙවf Vයන ස>ෙ> ඇෙහන හැu ගැන.”  31

 nය sය දPත වලට කාñ" සහ අෙන_P නගර පමණ( අIV ෙවV. ;uසරබද !>ධ e ෙවf තබා මැùb, 
සහ ෙබ0bබ ෙමෙහ8b වo% !aෙවන සැබෑ ⁄ෂණ පාලනය( 9ç% ප=Vෙර0ධය ඉවP කර දැ1මට 

ෙකාn8D-Zවාm% O!% වෑයb ගP ප=ෙ>ශෙy තවP අමතර 100,000 ක ජනතාවකෙz මරණ !>ධ eහ. ෙb 

ස„ල ඝාතන වo% මහP Oශාල ;à- හැuයට පලා sය සරණගාතය% සංඛxාව 500,000 කට වැf යැI 
ඇ-තෙb%9 ෙවI.  32

ෙස\Yය0 මැ]හV^ම 

 1979 !!රය ෙව>m ඇìගD-ථානය !O" 8>ධෙය% ඇO¶ ෙගා- Vñ`. ම3දන Vñණ ද රට 9ළ 
ඔÖ%ෙz අªකාàය බලාPමක කර%නට ෙකාn8D-Zවාm% අසමP e බැO% නැවත වර( ෙස0OයZ 

8Dයනෙය% සහාය ඉ"ල%නට ඔÖනට !>ධ eහ. අn%ෙz ආtôව !9වාට වැfෙය% ෙb සහාය අVමහP 

eෙyය. අn% ෙමා-ක$ ෙවV% ඈP ෙව%නට කට89 කරn% !uෙyය, ඍ™වම ෙස0OයZ බලපෑම යටෙP 
ෙනාවන රටව" සමඟ, ඔó ඇෙමàකාáව% සමඟ පවා (තරැණ කාලෙy ඔó එ(සP ජනපදෙy අධxයනය කරන 

ල±) සබඳතා වැf කරn% !uෙyය. ඔÖ%ෙz පාලනය යç තහÖරැ කර ගැãම ;`ස ෙස0OයZ නායකය% 

මැ±හP ෙව%නට Æරණය කළහ. 1979 ෙදසැbබ3 12 වැDදා ෙස0OයZ ෙපාou§8ෙර0ව O!% Æරණය අáමත 
කරන ල±. ෙදසැbබ3 23 වැDදා ‘333 _ණාÄ ෙමෙහ8ම’ (Operation Storm 333) ±යP කරන ල±. ෙස0OයZ හhදා 

ෙ>ශ ëමා මාIb හරහා ඇìගD-ථානයට ඇ9" eහ. දෘශxමාන ෙල!% ඔÖ% nතî සහ සහෙය0¡තා sO}මට 

ෙගෟරව කරn% !u අතර කාñ" අªකාù%ට “සෙහ0දරPවෙy” නාමෙය% සහාය ඉ±àපP කරn% !uයහ. ]ට~ 

KGB  Dලධාàෙය_ට අáව, “ක3න" [s∑ෙග0à] ෙබායàෙනාì (Grigory Boyaninov) O!% නායකPවය ෙදන ලද 
සට% ප=හාර එ"ල කරන කමා%ෙඩ0 කtඩායම( මාoගාවට පහර a%හ, අn%ව සහ !>ß% ගැන වා3තා කළ 

හැ. !ය« සා(âකරැව%ව ඝාතනය කළහ.”  ඔóෙz  මරණයට ෙපර, අn%ට සැල.ය 89 Oශ≠ාම වැÄප( 33

සමඟ Oශ≠ාම ය%නට අව-ථාව( m Vñ`. ඒP ඔó එය ප=V(ෙ�ප කළ ප}ව ඔóව ඝාතනය කර ඒ ෙවáවට 
බ÷ර( ක3මා" පP කෙÜය. අn%ව මරා දම%නටP ෙපර ෙස0OයZ 8Dයනෙy ෙ3fෙය0 Oකාශය.% අ'P 

ආtôව ;çබඳව රටට දැáb ෙදන ල±.  34

 ෙස0OයZ මැ±හP∞ම ගැන උපනxාස ගණනාව( පවÆ. සමහර Oචාරකය%ෙz දැ(ම එය ෙමා-ක$ O!% 
ද_ණට වxා≤ත ∞ම සඳහා ගP උPසාහය( බවI. අෙන_P අය ද.%ෙ% ර,fක" ඉ-ලාb පැVර යාමP සමඟ 

ඇVවන පැහැ±o ත3ජනය( පැවV ån ප=ෙ>ශයකට -ථාවර බව( ෙගන ඒෙb වxාපෘVයක ෙකාටස( හැuයටI. 

මැ±හP∞ම සරල ෙල!% ෙස0OයZ අªරාජxවාදෙy !>ªය(, !ය«ම ජනතාව ෙකාn8D-Z බවට හරවන 

ආශාෙව% 89 මා(-වාm ෙරÉමය%ෙz ගැලÖbකාර ච3යාෙ$ තවP Oභාවනය( ෙල!% ද.%නට ද හැ.I. 

 Roy, Islam and Resistance, p. 125; Gille, “L’accession au pouvoir,” p. 199.31

 Andrew and Gordievsky, KGB, pp. 570-571. The authors note that Boyarinov was killed by his own men when he was mistaken for 32

an Afghan.

 Politburo archives, quoted in Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan, pp. 149-150; and Bukovsky, Reckoning with Moscow, pp. 33

385-386.

 Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan, pp. 150-154, explores the various possibilities concerning Soviet expansionism.34
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“අªරාජxවාදෙy ඒජ%තවරැ%” යටෙP ප=හාරයකට ල(ෙවn% !uන ලද තවP ෙකාn8D-Z ෙ>ශය( ආර(ෂා 
කරගැãෙb අවxාජ ආශාව ෙස0OයZ ආtôවට දැáනා Oය හැ. ද ෙවI.  35

 h"ම ෙස0OයZ හhදා භට කtඩායb ඇìගD-ථානයට ඇ9" ෙව%ෙ% 1979 ෙදසැbබ3 27 වැDදාය; 1980 

ගණ% hල m 100,000 කට ආස%න ප=මාණය( එ] O‹හ. 8>ධය පැහැ±o අ±යර හතර.% 89 Oය. පළh 
අ±යෙ3 m, 1979-1982, ෙස0OයZ බළ ඇ` රෙZ අªවාසය කළහ. ෙදවැ%න, වඩාPම a�කර e අ±යර 1982-1986 

ද(වා e “සම-ත 8>ධයI.” ෙතවැD අ±යර, 1987-1989, සල_√ eෙy ෙස0OයZ හhදා ප}බැëෙමD. අවසාන 

අ±යර, 1992 ද(වා පවV%න, පට% ග%ෙ% 1989 ෙපබරවාà 15 වැDදා ෙස0OයZ හhදාව ඉවPව යෑමP සමඟ 

ෙමාෙහාමæ නාÉñ"ලාö (Mohammed Najibullah) රෙZ ප=ධාDයා හැuයට පPව ෙගා3බෙචා$ අáකරණය.% 
ජාVෙy එ(සP බව D3මාණය .ùම සඳහා ගP වෑයම සමඟය. 1989 m ෙස0OයZ ආtôව රෑබ" §oයන 2.5 

( වuනා හhදා තා(ෂණෙy ආකාරෙය% සහාය එවන ල±. තවP රෑබ" §oයන 1.4 ( වuනා අO අා8ධ ඊ ළඟ 

වසෙ3 m එවන ල±. 1992 m ෙස0OයZ 8Dයනෙz කඩා වැÍමP සමඟ හhදා සහාය නැවÆම Dසා 
නාÉñ"ලාöෙz රජය කඩා වැuණ.  36

 ෙb කාලය ~රාම රට ⁄ෂණ ආකාර ෙදකකට අ} ∞ පැවVණ: ෙස0OයZ හhදාව O!% සම-ත 8>ධ 

ආකාරය( සහ ස9රාට ප=ෙය0ජනවP Oය හැ. !ය"ලට sD තැÈෙb ;çෙවත( අáගමනය කළහ. ෙස0OයZ 
ප=හාර ඍ™වම !>ධ ෙනාe ෙපෙද- 9ළ O‹ ඇìගD-ථාන ජනතාව O!% ෙකාn8D-Z ෙරÉමෙy සාbප=දාIක 

⁄ෂණ ක¢මෙ$ද අP O%ඳහ. සැබෑ ෙහ0 පàක"පãය Oරැ>ධවාm% ක¢මවP ෙල!% 9ර% කර දැ1ම !>ධ eෙy 

ඇìගD-ථාන අIÆ% ආර(ෂාව සඳහා e සංOධානෙy (Organization for the Protection of Afghan Interests -
AGSA) ] Oෙüෂ !රබ%ධනාගාර 9ළ eහ. AGSA O!% OOධාකාර e යç ඉපmb රාÕයකට hóණ ෙදන ල±, එය 
රාජx ෙතාර9රැ ෙ-වය KHAD  බවට පP Oය, අන9රැව එය රාජx ආර(ෂාව සඳහා අමාතxාංශx WAD  බවට 

පPOය. 1986 ෙව>m රහ- ෙපා†!ෙy අංශ hලx සහ උපෙ>ශකය% යන ෙදකම සඳහා ඍ™වම KGB  මත 

යැෙපn% !uයහ. ෙb ⁄ෂණෙය% ආtô කරන ක¢මය 1989 ද(වා පැවVණ. එ] m ෙස0OයZ හhදා රට අPහැර 
sයහ. ප=ාෙය0sකව, ෙකෙ- ÖවP, එය 1992 ෙමාෙහාbමæ නාÉñ"ලාö ෙz ආtôව කැ¥ වැෙටන ෙත( 

පැවVණ. 

 8>ධය පැවV වසර නවය ~රාම, රෙZ !යයට 20 කට වැf ප=ෙ>ශය( ෙස0OයZ හhදාව සහ ඇìගD-ථාන 
ෙකාn8D-Zවාm% O!% h«මD%ම පාලනය ෙනාකළහ. නගර, ධානx D�පාදනය කරන පළාP, සහ පාෂාණ 

වා8 සහ ෙත" Dª පැවV පළාP—ඒ !ය"ල Dසැකෙය%ම යැÖෙt U.S.S.R. ෙවතI—යන බලෙy ප= ධාන 

ෙ(%Ê-ථාන පාලනය .ùෙම% පමණ( ඔÖ% සෑ©මකට පP eහ. “සbපP D-සාරණය සහ ඇìගD-ථානය 

සංව3ධනය .ùම ය%න !>ධ eෙy සාමානx යටP OÉතවාm Oලාසය.D. „oක සbපP යටP OÉතය O!% 
D�පාදනය කළ අතර නගරෙy කා3nක D�පාදන සඳහා ෙවළඳෙපාල( සපයා ෙදන ල±, එI% ක3මා%ත 
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 Oෙüෂ ෙමෙහ8b (Spetsnaz) බලකාය%]  එ†Z ඒකක හැෙර%නට, ඇìගD-ථානය ෙවත යවන ලද 
ෙස0OයZ ෙසා"දාaව% ප=ධාන වශෙය% එ%ෙ% 8(ෙ3නය, ලැZOයාව, එ-ෙට0Dයාව, සහ o9ෙ$Dයාව යනාm 

 Bukovsky, Reckoning with Moscow, pp. 493-494. Christophe de Ponfilly and Frédéric Laffont report in Poussières de guerre (Paris: 35

Robert Laffont, 1990), p. 91: “රැ!යාáව% O!% ඔÖ%ට එවක m Vñණ වඩාPම éතන අO භාOතා කළහ, Su-25 වැD  ව% යානා 
වo% ඔÖ%ෙz ෙබ0bබ අf 32,000 කට වඩා ඉහළක m !ට §මට පVත කරන ල±.”

 Les nouvelles d’Afghanistan, no. 7 (November 1981), 9. A survey titled “Intérêts économiques soviétiques en Afghanistan,” detailing 36

the extent to which the Soviet Union pillaged the natural resources of the country, can be found in the same issue.

 G. F. Krivosheev, Grif sekretnosti sniat: Poteri Vooruzhennykh sil v voinakh, boevykh deistviyakh, i voennykh konfliktakh (The stamp of 37

secrecy lifted: Losses of the armed forces in wars, combat operations, and military conflicts) (Moscow: Voenizdat, 1983), p. 407.
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 S. Jenis, “Un bonjour d’Afghanistan,” L’alternative, no. 19 (November-December 1982), 43. See also Svetlana Aleksievitch, Les 38

ceruceils de zinc (Paris: Christian Bourgois, 1991).

 De Ponfilly and Laffont, Poussières de guerre, p. 175.39

 See Bukovsky, Reckoning with Moscow, pp. 263, 460; and Françoise Thom, “Le KGB et le Juifs,” Pardès, nos. 19-20 (1994), 7-24.40

 Bachelier, L’Afghanistan, p. 52. On the various resistance groups, see also Roy, Islam; and Akram, Histoire de la guerre 41

d’Afghanistan, chap. 8.

 On the pattern of mass suffering under total war and the way that civilization seems to disappear, see Annette Becker and Stéphane 42

Audoin-Rouzeau, “Violence et consentement: La culture de guerre du Premier conflit mondial,” in Pour une histoire culturelle, ed. 
Jean-Pierre Rioux and Jean-François Sirinelli (Paris: Le Seuil, 1997), pp. 251-271; and François Furet, The Passing of an Illusion: The 
Idea of Communism in the Twentieth Century (Chicago: University of Chicago Press, 1999), chaps 2 and 3.

 Olivier Roy, “Les limites de la pacification soviétique en Afghanistan,” L’alternative, no. 31 (January-February 1985), 14.43
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ග%නා ආtô සහ බලාPමක බලෙy ක¢මය( ;]Äවා ගP ඇìගD-ථානෙy !uන ලද ෙකාn8D-Zවාm% යá 
ෙකාn8D-Z වxාපාරෙy ඉVහාසෙy අඛtඩ ෙල!% දැ.ය හැ. ෙ>ව" ෙවV. 

මXදනෙ, ප_මාණය 

සරණගාත ගැට«ව 

 සරණාගත සංඛxාව Dර9රැවම ඉහළ sෙyය. 1980 අග ෙව>m, ඇìගD-ථානෙය% පලා sය සරණාගතය% 

සංඛxාව noයන 1 කට වැf යැI ඇ-තෙb%9 eෙyය. 1982 මැද ෙව>m O>ව9% ෙග% !යයට අ‹ව( රට 

හැරදා s]% !uයහ. 1983 වසර hල m 8>ධයට ෙපර !u h« ජනගහනය e noයන 15.5 % සරණාගතය%ව 
!u අය noයන 3 කට වඩා වැf eහ. 1984 ෙව>m සංඛxාව noයන 4 ඉ(මවා sෙyය,  1990 h" කාලය ෙව>m 44

එය noයන 5 ( ∞ V§ණ. රට අPහැර දමා sය අයට අමතරව, 8>ධෙය% සහ ම3දනෙය% ගැලෙව%නට 

තම%ෙz ගb අPහැර යාමට බලාPමක e අභx%තර සරණාගතය% noයන 2 ( ද eහ. ඇbෙන-u 
ඉ%ටනැෂන" .යන පà±, ඇìගD-ථානෙය% ඉවPව sය සරණාගතය% සංඛxාව “ෙල0කෙy Oශාලතම 

සරණාගතය% කtඩායම”  ෙවI. !ය« සරණාගතය%ෙග% 9ෙන% ෙදකකට වැf සංඛxාව( පා.-ථානය ෙවත 45

පලා sයහ; ඉතා _ඩා සංඛxාව( බට]ර 8ෙර0පයට නැතෙහාP එ(සP ජනපදයට ;O!යහ. “1985 !!රෙy m, 
‘nDසාෙz අIÆ% ;`ස e ජාතx%තර සbෙbලනය’ (International Federation  for  the  Rights  of  Man) 
ෙවáෙව% නැෙගන]ර සහ මධxම ඇìගD-ථානෙy ප=ා%ත හතරක අüවෙය( ;u% රහ- –ත ගමන( ය>m, 

-∞ඩ% ජාVක ෛවදx ෙය0හා% ලාග3ෙෆ"Z (Johann Lagerfelt) සහ මම ගbමාන O! 9න( ගැන 

ස1(ෂණය( පවPවා ෙසායා ගPෙP ජනගහනෙය% !යයට 56.3 ( අවතැ% e බවI,”  .යා මIක" බැù !] 46

කෙÜය. h« ån ප=ෙ>ශය ~රාම, ජනගහනෙය% බාගයකට වැf ;àසකට ෙවනතක ය%නට !>ධ ∞ Vñෙt 

ෙස0OයZ හhදාව සහ එ] ඇìගD-ථාන සහායකය% O!% ෙයාදා ගP ⁄ෂණ ෙ>ශපාලනෙy ඍ™ ඵලOපාකය( 

හැuයටI. 

8ද අපරාධ සහ ගbමාන Oනාශ .ùම 

 ආරbභෙy m !ටම ෙස0OයZ ප=හාර පළාP හතරක m වැf වශෙය% !>ධ eහ: ෙ>ශ ëමා මාIb අáව; 
ප%ÒÓ3 (Panjshir) nuයාවත; රෙZ ද_ෙt  ;]u ක%ඩහා 3 ån ප=ෙ> ශය; සහ නැෙගන]à% e ෙö රා Z; ඒ 

අවසාන කලාප ෙදක 1982 ෙපබරවාàෙy m ෙස0OයZ අªවාසයට පP eහ. ෙස0OයZ හhදාව O!% හඹා sය 

සම-ත 8>ධ ක¢ෙම0පාය ෙවත 1981 m -ෙටා(ෙහ0b සහ ල%ඩ% ] ;]u '-¨ර ජනතා අªකරණය' (Permanent 
People’s Tribunal) හDකට ෙහ ළා ද.න ල±, එය ‘ජාතx %තර 8ධ අපරාධ අªකරණය%’ ෙනාෙහාP “රස" 
අªකරණය%” (Russell Tribunals) ] උරැම(කාරයා e අතර “ඍ™වම áෙර%බ3z අªකරණ වo% අáප=ාණය 

ලබා, ඒවාෙy ãVමය ± ව( හැuයට” පවVන ල>ද..  ‘-¨ර ජනතා අªකරණය' O!% එක ස„ල ඝාතනය( 47

සbබ%ධෙය% Oම3ශනය( පට% ගV. ඇìගD-ථාන කට89 සbබ%ධෙය% Oෙüෂඥෙය( e මIක" බැù; 
ãVමය Oෙüෂඥෙය( e àකාෙඩ0 ෙìÚ" (Ricardo Fraile); සහ ඡා යාරෑප Õ";ෙය( e nෙෂ" බෙරZ (Michel 
Baret) ෙවත එය බාර ෙද න ල±. 1982 සැ≤තැbබ3 13 වැDදා  (කාñ" වo% ද_ෙt ;]u ෙල0ගා 3 (Logar) 
ප=ා%තෙy) පæඛව÷-ඉ ශානා (Padkhawab-e Shana) ] ෙපාළෙ$ යu% aවන ±ය ඇල මා3ගයක සැඟ∞ !u 
ගbවැ!ය% 105 ෙදෙන(ව ෙස0OයZ හhදාව O!% පණ;u% ~«-සා දමන ලදැI Oම3ශනෙය% තහÖරැ 

ෙකàණ. ෙස0OයZ හhදාව O!% ෙපටÛ", ෙප%ටÛIZ (pentrite), සහ fDෙටÛාෙටා'ඒ% (dinitrotoluene) (අVශෙය% 

 Amnesty International, Annual Report, 1989, covering the year 1988 (London, 1989), p. 172. See also “Les réfugiés afghans,” Les 44

nouvelles d’Afghanistan, nos. 35-36 (December 1987).

 Barry, La résistance afghane, p. 18.45

 Marina Isenburg, “Les origines du Tribunal permanent des peuples,” Bulletin d’information et de liaison du Bureau international 46

afghanistan. La Letter du BIA, special issue, “Afghanistan, Tribunal des peuples. Stockholm: 1981—Paris: 1982, compete rendu des 
travaux,” p. 3.

 Quoted in Barry, La résistance afghane, p. 80. On the massacre in the village of Padkhwab-e Shana, see Bulletin d’information and 47

Barry, chap. 1.
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ඉ(ම`% ඇOෙළන }« Êවxයය() nශ≠ණය.% ඔÖ% ෙගෙනන ලද 8ද ටැං. වo% එන ෙපාbප හරහා දමා 
ඇìගD-ථාáව% මරා දමන ලදැI Oම3ශකය% Æරණය කළහ. 1982 ෙදසැbබ3 20 වැDදා ෙස03ෙබා% ] පැවV 

‘ජනතා අªකරණෙy’ සැ!වාරයක m ෙb අපරාධයට Dල වශෙය% ෙද0ෂාෙර0පණය එ"ල Oය. පැù!ෙy !u 

ඇìගD-ථාන ආtôෙ$ Dෙය0Éතයා එම අªකරණය අªරාජxවාm%ෙz උපකරණය( යැI ප=කාශ කරn% 
අපරාධය !>ධ eෙy නැතැI යැI .යා !uෙy “ඇìග% ව9ර පI≤ප වල ඇ9ෙ" ඇV !Ooම (kârêz) 
ෙස%u1ට3 අ"පය( පමණ( උස eව(, ඒ Dසා ඒක ඇ9ෙ" nD-}%ට හැංෙග%න ෙකාෙහPම බැහැ,” යන 

ත3කෙයD.  48

 ෙල0ගා3 ප=ා%තෙy ම ;]u ඛෂාb කාලා (Khasham Kala) ගෙb .!a ප=Vෙර0ධය( ෙනාද(වන ලද !O" 

වැ!ය% 100 ( එයාකාරෙය%ම nය sයහ.  ෙස0OයZ හhදාව ගමකට ඇ9" ෙවන සෑම අව-ථාවක m ම, ඔÖ% 49

⁄ෂණය ඔÖ% සමඟ ෙගන ආහ, එක Dù(ෂකෙය( O-තර කරන පà±: “ර,කව" ඇVව එන කtඩායම ගම 

ෙපෙන%නට හැ. aර.% නතර ෙවV. කාල 9ව(_ වo% තබන දැf ෙවf ප=හාරය.% ප}ව, ඉවPව යා හැ. 

!ය« තැ% අව]ර කරá ලබI; එOට ෙසා"දාaව% ‘හ9ර%’ ෙසාය%නට ස%න>ධ වාහන වo% ගමට ඇ9" 
ෙවV. පමණට වැf ෙලස.% ෙමවැD වා3තා ගණනය කළ ෙනාහැ. සංඛxාව( ඇත, ගම Ωරා ෙස∞ම සමඟ 

අ%ධ bෙ"—ඡ .¢යා !>ධ ෙ$, ඔÖ% .!a §ය ගVයක සංඥාව( ද(ව%ෙ% නb මහ« ;àn සහ කා%තාව% 

මරා දමV. ෙස0OයZ ෙම%ම ඇìගD-ථාන ෙසා"දාaව% ද ෙ3fෙය0 සහ කාපZ ෙසාරා ගDV, කා%තාව%ෙz 
!රැරැ වo% ආබරණ කඩා ගDV.” ඒකාකාù e OªමP බව.% 8ද අපරාධ සහ අVක¢ෑරPවෙy .¢යාව% යç 

යçP !>ධ eහ: “ෙස0OයZ ෙසා"දාaව% O!% ඔÖනට ෙතාර9රැ .!ව( බාර mම ප=V(ෙ�ප කරන ලද 

ෙදම$;ය%ට ද”වb .ùම ;`ස එක ;àn ළමෙය_ෙz අP වලට ånෙත" වPකර ෙදම$;ය% ඉ±àෙy m ම 

ඔóට sD තබන ල±. ඔÖ%ව කතා .ùමට බලාPමක .ùම සඳහා nෙදන …≠ෙත0�ණ තPවය% ] m ]ම මත 
පාවහ% නැVව ]ටෙගන ඉ%නට ගbවැ!ය%ට බලාPමක කරන ල±.” එක ෙසා"දාaෙව( පැහැ±o කෙÜය: “අ; 

.!Oෙටක 8ද !රකරැව% අ"ලා ගPෙP නැහැ, එකම එ(ෙකෙන( වP. අ;ට හhෙවන හැම තැනක m ම අ; 

!රකරැව%ව මරා දැhවා…අ; Dයැ¶ !uෙy ද”වb කරන ෙමෙහ8මක, අ; කා%තාව%ට සහ දරැව%ට උtඩ 
වo% ෙවf තැñෙ$ නැහැ. අ; ඔÖ%ව කාමරය( ඇ9ෙ" අ " දාලා ෙග∑ෙ%æ uක( O! කළා.”   50

 අරhණ eෙy ⁄ෂණය ව~ර∞මI, ජනගහනය §ය ග%වා යටP කරගැãමටI, එෙ-ම ප=Vෙර0ධ වxාපාරයට 

සහාය mෙම% ඇìගD-ථාන !O" වැ!ය%ව වළ(වා †මI. ද”වb කරන ෙමෙහ8b හැම Oටම කරන ල>ෙ> 
එයාකාර ජවෙය%ම Oය. ෙහoෙකා≤ට3 වo% කා%තාව% DරැවPව O! කරන ල±, එක ෙස0OයZ 

ෙසා"දාaෙව_ෙz මරණයට පçගැãම සඳහා h« ගමම Oනශා කර දැnණ. Dù(ෂකය% !] කෙÜ “ක%ඩහා3 

ප=ෙ>ශෙy h—.සාI (Muchkizai) ගම අසල ර,කව" ඇVව sය හhදා කtඩායම( ෙවත පහර mෙම% ප}ව, 

1983 ඔ(ෙත0බ3 13 වැDදා ඒ සඳහා ද”වb කරන ෙමෙහ8ෙb m ෙකා"චබාæ (Kolchabad), h—.සාI, සහ uh3 
කලචා (Timur Qalacha) යන ගbමාන !ය"ෙ"ම ජනගහනය ස„ල ඝාතනය කරන ල±. h« වශෙය% 126 ( nය 

sයහ: uh3 කලචා ] 40 (ඒ ගෙb !ය"ල%ම eහ), ෙකා"චබාæ ] 51, සහ h—.සාI ] 35 (.  ෙබාෙහ0 

O%±තය% කා%තාව% සහ දරැව% eහ—වයස අÖරැa O-සP V-ෙදකP අතර කා%තාව% 50, සහ දරැව% 26 
ෙදෙන(. හhදාවට බඳවා ගැãෙම% වැළœ !Íම සඳහා ර,කව" ඇVව sය හhදා කtඩායම පැn` වහාම 

!ය« තරැණ ;àn ගම අPහැර sයහ.”  ප=Vෙර0ධ හhදා වo% .!යb ආකාරයක ප=Vප=හාරය( එ"ල ∞ම 51

වැළැ(∞ම සඳහා ගbමාන වලට ක¢මවP ෙල!% ෙබ0bබ ෙහළන ල±. උදාහරණය( හැuයට, 1985 අෙ≤=" 17 
වැDදා, ලzමා% (Laghmān) ප=ා%ත ෙy ප=Vෙර0ධ කඳÖරැ සbØ3ණෙය% Oනාශ කර දමá ;`ස 1,000 කට 

ආස%න ජනතාව( මරා දමn% ෙස0OයZ හhදාව ගbමාන Oනාශ කළහ. 1985 මැI 28 වැDදා, ගbමාන “;à!a” 

කළ ප}ව, ෙස0OයZ හhදාව ලzමා%-_නා3 (Laghmān-Kounar) කලාපෙය% ඉවPව sයහ.  52

 Amnesty International, Annual Report, 1983, covering the year 1982 (London, 1983), p. 227; and Bernard Dupaigne, “L’armée 48

soviétique en Afghanistan,” L’alternative, no. 31 (January-February 1985), 8-9.

 Dupaigne, “L’armée soviétique en Afghanistan,” pp. 8-9.49

 Quoted in Roy, “Les limites de la pacification soviétique,” p. 13. Amnesty International, Annual Report, 1984, p. 240, also noted the 50

murder of twenty-three civilians in the village of Raudza, in Ghazni Province. Similar reports of villages destroyed were published in 
every Amnesty report for the period in question.

 Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan, p. 523; Amnesty International, Annual Report, 1986, p. 222.51

 Bulletin d’information, p. 15.52
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 ජාතx%තර ;çෙවP ක¢මවP ෙල!% උ"ලංඝණය කරá ලැ&හ. OOධාකාර ව3ග වල Oෂ වා8 !O" 
ජනගහනයට එෙර]ව Dර%තරෙය% ෙයාදා ග%නා ලද බව !ය« සා(â වo% හැඟෙ$. Oෂ වා8, කg« ගෑ-, 

සහ !] „3ඡා කරන වා8 භාOතා කළ බවට වා3තා ගණනාව( ඇත. ෙස0OයZ  ව% හhදාව O!% 

ඇìගD-ථානෙy ;uසරබදට ෙබ0bබ ෙහළ>m නාපාb සහ ෙෆා-ෙෆ03 (phosphor) ගෑ- දැf ෙ- ෙයාදා ගPහ.  53

1982 ෙදසැbබ3 1 වැDදා ඇìගD-ථාන ප=Vෙර0ධ වxාපාරයට එෙර]ව -නා8 Oෂ වා8ව ෙයාදා ගP බව .යැෙ$, 

එ] m ෙනාද%නා සංඛxාවක O%±තය% !uන ල±.  ෛජව අOය( වන මIෙකාෙටා(!% (mycotoxin) භාOතා 54

කරන ලදැI 1982 m U.S. රාජx ෙද පා3තෙb%9ව O!% වා3තා කෙÜය. 1986 ෙදසැbබ3 මාසෙy m 

‘ඇìගD-ථානෙy ~වP’ (La novellas d’Afghanistan) සඳහ% කෙÜ “ෙb sbහානෙy m ෙස0OයZ O!% ක%ඩහා3 ] 

m රසායන අOය( භාOතා කර ඇත,” සහ 1986 ඔ(ෙත0බ3 6 වැDදා ‘වා3තාව’ (Le point)  සඳහ% කෙÜ පැzම% 

(Paghman) ] m මරා%Vක රසායDක අOය( භාOතා කරන ලද බවI. එයට අමතරව, ජනතාවට සහ ගවය%ට 
මරණය කැඳවn%, ෙස0OයZ හhදාව ව9ර සැප8මට Oෂ එක9 .ùෙb ද Dයැ«න බව සැෙවාම දැන !uන ලද 

කරැණ..  හhදාව අPහැර පලා sය අය සැඟ∞ !uන ගbමාන වලට ෙබ0bබ ෙහළ%නට යැI ෙස0OයZ ඉහළ 55

අණ වo% Dෙය0ග D_P eෙy ඔÖ%ට .!a ආග%9ක සPකාරය( mමට ඇìගD-ථාන වැ!ය%ව 
අෛධ3යමP කර∞මටI.  ෙස0OයZ හhදාව O!% ඇìගD-ථාන ෙසා"දාaව%ව 8ද ෙපරhෙt !uන කtඩායb 56

හැuයට §b ෙබ0bබ ඉවP කරන ෙමෙහ8b වලට ද ෙයාදා ගPහ. ෙස0OයZ හhදා එ%නට ෙපර §ම Oභාග කර 

බල%නට ඔÖ%ව ෙපරගම% යැÖ`. 1988 අග m, ඔÖ%ෙz ඉවPව යෑම සඳහා ප=ධාන මා3ග ෙහçෙපෙහçය 

;`ස ෙස0OයZ හhදා O!% -කæ සහ හàෙ(% nසIල ෙයාදා ගPහ. ප=Vෙර0ධ ප=හාර වo% වැළෙක%නට, 
ඔÖ% ගම% ගP මා3ගයට ප=ෙ$ශ Oය හැ. !ය« අ9රැමා3ග ඔÖ% පාලනය කර%නට ෙහා≥% වගබලාෙගන,

1989 m ෙස0OයZ හhදා O!% ඔÖ% වසර දහයකට කo% ෙපරගම% ගP මා3ගෙy යçP ප}ගම% ආරbභ 

කළහ. 

 ඉවPව යෑමට ෙපර, ෙස0OයZ 8Dයනය O!% සරණාගතය% මරා දම%නට අ'P ක¢ෙම0පායය( පට% 

ෙගන Vñ`. ඇbෙන-u ඉ%ටනැෂන" ද(වන පà± 

ගà"ලා .¢යා වලට ද”වb කරá ;`ස, ඔÖ%ෙz ගbමාන වo% පලා යන ;àn, ගැහැ√, දරැව% 
ෙග% සම%Oත කtඩායb දරැ√ ෙස0OයZ ෙබ0bබ ප=හාර වලට භාජනය eහ. රෙZ ඈත වයඹ ±ග 

ෆ3ය÷ (Faryab) ප=ා%තෙy, ශ3Ùෙඩ0 (Sherkhudo) ගෙම% පැn` පÖ" 100 ක එක කtඩායමකට 

ඔÖ% පා.-ථාන මාIම ෙවත පලා sය .ෙල01ට3 500 ක ගමෙ% m ෙදවර( ප=හාරයට හ} ∞ෙb 

!>ªය Dද}% අතර ෙවV. 1987 ඔ(ෙත0බ3 මාසෙy m !>ධ e පළh ප=හාරෙy m ආtôෙ$ හhදාව 
ඔÖ% වටලන ල±, වයස අÖරැa හයට අô දරැව% හP ෙදෙන_ ඇ9« දහනව ෙදෙන_ව මරා දැ1ය. 

සV ෙදකකට ප}ව ෙහoෙකා≤ට3 O!% නැවතP කtඩාමට ෙවf තබන ල±, එ] m ;àn ප- ෙදෙන( 

nය sයහ.  57

 ප=Vෙර0ධ කඳÖරැ සඟවාෙගන !uනවා යැI සැක .ùම Dසා 1987 ෙපබරවාà 27 වැDදා මාටාසා%ගා3 

(Matasangar) කඳÖර ඇ9«ව, පා.-ථානෙy ;]u සරණගාත ගbමාන වලට .]ප වතාව(ම අෙතාර( නැVව 

ෙබ0bබ ෙහළන ල>ෙ>ය.  58

 ~>ගල නාශක §b ෙබ0bබ ~«" වශෙය% භාOතය ද !>ධ e බව Dù(ෂකය% ද(වා !uV. ආර(ෂක 

කලාප වටා ප=ධාන වශෙය% noයන 20 ( පමණක §b ෙබ0bබ ෙයාදා V§ණ. ෙb §b ෙබ0bබ භාOතා eෙy 

ෙස0OයZ හhදා සහ ෙස0OයZ 8Dයනට D�පාදන සැපÁම සඳහා ෙයාදා ගැෙනන ලද ක3මා%ත සංœ3ණ 

 Pierre Gentelle, “Chronologie 1747-1984,” Problèmes politiques et sociaux, 15 December 1984, p. 14.53

 Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan, p. 523. Gennadii Bocharov reports a similar practice; cattle were then systematically 54

slaughtered; La roulette ruse (Paris: Denoël, 1990), p. 30.

 Bukovsky, Reckoning with Moscow, p. 534.55

 “Afghanistan, assassinate et réfugies,” La chronique d’Amnesty International, no. 19 bis (June 1988), 10. Amnesty repeated the 56

claim in a press communiqué dated 4 May 1988, Amnesty International Archives, London, Afghanistan file for 1988.

 Les nouvelles d’Afghanistan, nos. 35-36 (December 1987), 17.57

 Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan, pp. 178-179; and Anne Guérin, “Une sanglante lassitude,” La chronique d’Amnesty 58

International, no. 2 (December 1986), 9.
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ආර(ෂා .ùමටI. ඉඩb D�ඵල .ùම සඳහා කෘâකා3nක පළාP වලට ෙහoෙකා≤ට3 ම¬% §b ෙබ0bබ 
ෙහළá ලැÈය. ~>ගල නාශක §b ෙබ0bබ Dසා ෙමෙත( අôම වශෙය% 700,000 ක ජනතාව( අංගOකල කර 

ඇV අතර ඒවා අදP ප=ධාන උවaර( ෙල!% පවVI. 8>ධෙy උ—චතම අව-ථාෙ$ m, ෙස0OයZ හhදා O!% 

උවමනාෙව%ම දරැව% ඉල(ක කරන ලදහ, ඔÖ%  ව% යානා වo% ;;රැb ඇටe ෙස"ලb බô §මට ෙහළන 
ල±.  ෂාö බ-ග3 (Shah Bazgar) ක¢මවP ෙල!% ගbමාන Oනාශ කරන ලද ආකාරය O-තර කරI: “ෙස0OයZ 59

O!% සෑම ෙ(වල Dවාසයකටම පහර a%නා, ෙකා"ල කෑවා, කා%තාව%ව oංsකව –ෂණය කළා. bෙ"—ඡPවය 

සහජ ආශයකට වඩා නරක O±යට !>ධ eෙy, එය සැල}b කරන ලද ෙලස.% ෙපã sයා. එවැD .¢යාව%] 
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හැuයට පැවෙතන ල>ද., “කාñ" ] ජවය සv∞ Oය, අසැ§ අ>දරට යන යහපP හාසx OUෙb හැ.යාෙව% 89 
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eව%…අVමහP වැදගPකම( ඇV !රකරැව% ÷ෙලා( අංක 4 ] !uයහ…අෙන_P ඒවා අතරමැ>ෙ> 

 Bazgar, Afghanistan, la résistance au coeur, pp. 101-102.59

 Olivier Roy, “Kabul, la sinistrée,” in Villes en guerre, ed. Eric Sarner (Paris: Autrement, 1986), p. 74.60

 Les nouvelles d’Afghanistan published a special issue on the town, “Hérat ou l’art meurtri,” nos. 41-42 (March 1989), 40.61

 Barry, La résistance afghane, p. 308.62
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කර%නට බලාPමක කර අන9රැව එයට hතîා .ùම; !රකරැව%ට එෙර]ව ෙපාo- }නඛය% ෙයාදා 

ගැãම; කාල ëමාව( ෙනාමැV ෙලස.% ක_" වo% එ"ලා තැÈම; අතපය බ≥න ලද කා%තාව%ව 

oංsක –ෂණය .ùම සහ ඔÖ%ෙz ෙය0D මා3ගයට OOධ ව-9 හg%වා mම.”  67

 ෙb ශාùàක වධ]ංසා වලට ඇ9ලP කළ 89 මෙන0OදxාPමක වධ]ංසා ගණනාව( ද ඇත, ඒවා නb 

ෙ≤çයට Vයා ෙවf තැÈෙම% මරැhවට පP.ùb O±යට මවා පෑම, !රකරැවා ඉ±àෙy m ඔóෙz පÖෙ" 

සාමාÉකෙය(ව oංsකව –ෂණය .ùම, සහ !රකරැවා Dදහ- කර%නට යන බව ෙබාරැවට රඟපෑම.  ෙස0OයZ 68

උපෙ>ශකය% ප=üන .ùb වලට සහභා¡ e අතර අ'ෙග0}ව%ට සහාය a%හ.  69

 Report by Felix Ermacora, a special rapporteur for the United Nations, in application of Resolution 1985/88 of the UN Human Rights 64

Commission, Report on the Situation of Human Rights in Afghanistan, UN Document No. E/CN.4/1985/21 (New York, 19 February 
1985). Ermacora prepared updates on this report (under the same title) twice a year over the next four years.

 Amnesty International, press communiqué, 2 November 1983, Amnesty International Archives, Afghanistan file for 1983.65

 Ermacora, Report on the Situation, p. 11, quoted in Bazgar, Afghanistan, la résistance au coeur, p. 132.66

 Amnesty International, Afghanistan: Torture of Political Prisoners (London, 1986), pp. 19-26; and Cristina L’Homme, “Les soviétiques 67

interrogent, les afghans torturent,” La chronique d’Amnesty International, no. 2 (December 1986), 6-8.

 Statement by Tajwar Kakar, quoted in Doris Lessing, The Wind Blows Away Our Worlds and Other Documents Relating to the 68

Afghan Resistance (New York: Vintage, 1987), pp. 193-204.

 Andrew and Gordievsky, KGB, p. 572.69
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 “-ටාo%වාm 8ගෙy ෙඝ0ර අපරාධ .]පය( ඇìගD-ථාන ån ප=ෙ>ශෙy m KGB O!% යç ඉ±àපP කරන 
ල±,” යැI .¢-ෙට0ෆ3 ඇ%ඩෲ (Christopher Andrew) සහ ඔෙලz ෙගා3¥$-. (Oleg Gordievsky) O!% තරෙy 

.යා !uV.  !O" වැ!ය% 30,000 ( ඇ9«ව ඇìගD-ථාáව% 70,000 ( KHAD O!% ෙ-වයට බඳවාෙගන 70

Vñ√ අතර ඒ අයව පාලනය කරන ල>ෙ> KGB Dලධාù% 1,500 ( O!D.   71

 ෙකාn8D-Z බල ෙපරçෙy _ම%තîණෙය% (ෂ`කව පැn` ⁄ෂණ ෙ>ශපාලනය හhෙ$ Öවද ප=Vෙර0ධ 

කtඩායb මහP ෙසI% වැf eහ. ෙකාn8D-Z මධx-ථාන ෙවත ෙබ0bබ ප=හාර වැuණ. උ>ෙඝ0ෂණ ෙපළපාo ද 

!>ධ eහ. 1980 අෙ≤=" 27 වැDදා Õෂxය% වැඩ ව3ජනයක ෙයaෙ% ඔÖ%ෙzම e Oලා!තාව.% බල ෙපරçෙy 

_ම%තîණය සමරá සඳහාය. ඔÖ%ෙz h" ෙපළපාoය ම3දනය Oය, තරැණ ගැහැ√ ළh% හය ෙදෙන( ඇ9«ව 
!}% හැට( මරා දමන ල±.  වැඩ ව3ජන මාසය( ~රා පැවVණ. ඒවා අවස% eෙy ;àn සහ ගැහැ√ !}% 72

ගණනාව( !රගත .ùෙමD. එI% ෙබාෙහාමය( ප}ව ශාùàක වධ]ංසා වලට ල( eහ. “වාසනාව%තය% 

ඔÖ% sය පාසැ" වo% තාවකාoකව ෙහ0 -¨ර කා†නව ෙනරපා දැhණා පම`.”  ෙබාෙහ0 අව-ථා අව]ර කර 73

ඇතැI ෙකාn8D-Z ෙනාවන අයට දැනග%නට ලැñ`. !}% සහ  රැවරැ% ම3දනය .ùම දැf ෙල!% තව 

තවP !>ධ eහ. “පාසැ" යන ගැහැ√ ළමI §ය ගැ%∞ම සඳහා, අ'ෙග0}ව% O!% ඔÖ%ව ප=Vෙර0ධ 

සට%කා1%ට ශාùàක වධ]ංසා ෙදන §ය_රැ වධ]ංසන කාමර බැ†මට ර,ෙගන sයහ: KHAD ෙගාඩනැ¬"ලක 
එක කාමරයක හැම අත කපා ෙව% කරන ලද අත පය O!ර ඇV හැu ෆùඩා අöමf (Farida Ahmadi) aÄවාය…
ෙb !}% ෙවV% ෙත0රාගP O%±තය%ව ආප} ඔÖ%ෙz ප=ජාව අතරට අන9රැව Dදහ- කරන ල>ෙ> n9රැ 

n9àය% අතර හ±! §ය පැVර∞ම සඳහාය, ඒ ඔÖ%ෙz අPදැœම ෙවනP අයට පාඩම( ෙව%නටI.”  74

 1983 !!රෙy m ඇbෙන-u ඉ%ටනැෂන" O!% !රකරැව% ;àසකෙz Dදහස සඳහා ආයාචනය( ±යP 
කරn% වා3තාව( පළ කරන ල±. කo% හාවæ OüවOදxාලෙy උග%වන ලද සහ ඇìගD-ථානෙy ඉVහාසය 

ගැන Oෙüෂෙය% හදාරන ඉVහාස අංශයක ප=ධාDයා e මහාචා3ය හසා% කාකා3 (Hassan Kakar) ව පා3චb 
පා3ශවෙy සාමාÉකය%ට උද$ කෙÜ යැI සහ තවP .]ප ෙදෙන_ට ර,කවරණය a%ෙ% යැI .යා (ඔó DPPA) 
සාමාÉකෙය( ෙනාeවද) අP අඩං වට ග%නා ල±. ඔó ෙවáෙව% ෙපã !u%නට ãÆඥෙය_ට ඉඩ ෙනාෙදn%, 

ඔóෙz නôව රහෙ- Oමසන ල±. ප=VO≤ල∞ය කට89 සඳහා ඔó වරදකරැ ∞ වසර අටක !ර ද”වම( Dයම 

Oය. ඔóෙz ෙ-වක සගය% e ඔÖ% ද මහාචා3යවරැ% e ෙදෙදෙන_ට ද ;çෙවo% වසර අට( සහ දහය( 
ෙල!% !ර ද”වb Dයම eහ. ඇìගD-ථානෙy !uන ලද එකම ෙගෟරවãය නx�uක ෙභෟVක Oදxාඥයා e, 

ෙමාෙහාbමæ ÏD- අ(බාà (Mohammed Yunis Akbari) ව 1983 m ඔóෙz ෙ-වෙය% ඉවP කර එම අව-ථාෙ$ 

m ම අP අඩං වට ෙගන .!a ෙච0දනාව( නැVව රඳවා ගැDණ. කç% අව-ථා ෙදකක m, එනb 1981 සහ 1983 

m අP අඩං වට පPව !u ෙහෙතම, 1984 m මරණ ද”වමට Dයම ∞, 1990 m අවසානෙy මරැhවට පh√වන 
ල>ෙ>ය.  අ3&දයකට Dමාව( ෙසායන අරh`% ප3ෙyෂණ සහ සංවාද පවPවන ලද කtඩායb වලට අIV e 75

O>ව9%ව ක¢මවP ෙල!% !රගත කරන ල±. එයාකාරෙය%ම ඉරණම( අP eෙy ෙරÉමයට යb .! O±ය.% 

ත3ජනය( ෙගෙනන ඕනෑම අෙය_ටI. 

 ෙකාn8D-Z 8ගය ~රාම ෙතාර9රැ ඉතාමP දැf ෙලස.% පාලනය කරන ල±. ආtôව O!% ;çග%නා 

ෙනාලද Oෙ>Õකය% යá ;çගැãමට ෙනාහැ. ~>ගලය% (personae non  gratae) හැuයට සැල.ණ, ඔÖනට 
~වPපPකලාෙ$m% සහ ෛවදx වෘPVකය% ද අයP eහ. අP අඩං වට ග%නා ලද ප}ව ඔÖ%ව මධxම 
!රෙගදර ෙවත ෙගන ෙගා- ප=üන කරá ලැ&හ. ඔÖ%ව ශාùàක වධ]ංසාවට ල( ෙනාeෙy රෙZ ඔÖ% !uන 

බව දැන !u මානව }භසාධන සංOධාන O!% (ෂ`කව ඔÖ%ව Dදහ- කර%න යැI එOට ඉ"ලා !uන 

 Kauffer and Faligot, Les maîtres espions, p. 392.70

 Amnesty International, Annual Report, 1981, p. 225; and Les nouvelles d’Afghanistan, “Les manifestations étudiantes d’avail 1980,” 71

no. 48 (July 1990), 18-20.

 Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan, p. 169.72

 Barry, La résistance afghane, p. 308.73

 Amnesty International, “Afghanistan,” External Document, SF/83/E/162-ASA 11/13/83, 11 October 1983, pp. 6-7; idem, 74

Afghanistan: Torture; idem, annual reports for 1983-1991. The exact date of the execution is uncertain, according to the 1991 report, 
p. 20.

 See esp. Alain Guillo, Un grain dans la machine (Paris: Robert Laffont, 1989); Philippe Augoyard, La prison pour délit d’espoir. 75

Médecin en Afghanistan (Paris: Balland, 1985).
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DසI. නhP ඔÖ%ව නô මඟට ඉ±àපP කර>m, අ·ෙච0දකයාෙz නôව පදනbව ඇPෙP ෙබාරැ සා(â මත යැI 
එOට පැහැ±o Oය, ඔÖ% මානව }බසාධන කට89 සඳහා පමණ(ම එ] !uයා ÖවP, Oෙ>…ය ආtô 

ෙවáෙව% ඔÖ% ඔP9 බලn% !uයා ය%න සහ ප=Vෙර0ධ හhදා වලට සහාය eවාය ය%න ;çගැãමට ඔÖ%ට 

ෙබාෙහ0 Oට බලාPමක eහ.  76

 Oෙ>Õකය% කරදරය( ÖවP, ඔÖ%ව වධ]ංසාව%ට ල( කරන ල>ෙ> ෙහ0 මරා දැhෙt නැත.  එයට 77

Oරැ>ධ ෙල!% අP අඩං වට ගැෙනන ඇìගD-ථාන සැකකරැව%ව ෙබාෙහ0 Oට වධ]ංසා වලට ල( කර මරා 

දැnණ. උදාහරණය( වශෙය%, 1966 m D3මාණය e සමාජ ප=ජාත%තîවාm ~�Ä% ප(ෂෙy ඇìග% ෙමලාZ 

(Afgan Mellat) ] සට%කා1%ව 1983 මැI 18 වැDදා  අP අඩං වට ගැ ෙන%ෙ%  ඔÖ% ප=Vෙර0ධ වxා පාරයට 
සහාය a% බව( ද(වන .!a සා(â ෙනාමැVවI. ප=VO≤ල∞ය කට89 සඳහා රජය O!% Dල වශෙය% 1980 

ÃD 8 වැDදා !ට 1982 අෙ≤=" 22 වැDදා කාලය 9ළ m මරණ දtඩන පනහකට වැf සංඛxාව( Dෙ$දනය 

කළහ. 1984 m තවP හැPතෑහත( Dෙ$දනය කර අතර 1985 m තවP හතçහ( Dෙ$දනය කළහ.  78

 1986 sbහානය ෙව>m, ෂාö බ-ගා3 කාñ" ] !රකරැව% 52,000 කට වැf සංඛxාවකෙz සහ 

ෙජලාලබාæ (Jelalabad) ] !u 13,000 කෙz ලැI-9ව( හදා V§ණ. ඔóෙz දPත  වලට අáව !රකරැව% 

h« සංඛxාව 100,000 කට වැf eහ.  1992 අෙ≤=" 19 වැDදා ප=Vෙර0ධ වxාපාරය O!% ෙපා"-ඊ ච3. !රෙගදර 79

අ"ලා ග%නා ල±, එ] m ඔÖ% !රකරැව% 4,000 ( Dදහ- කළහ. 1992 මැI මාසෙy m ඒ අසල 12,000 ( 

ජනතාවෙz ෙüෂ ඉVà ∞ ඇV සා„]ක nãවළව" ෙසායා ගැDණ.  80

 1986 m බ÷ර( ක3මා" ඉවP කර දම>m, ඔó ෙවáවට ෙමාෙහාbමæ නාÉñ"ලාö පP කරන ල±. 

ෙගා3බෙචාì හා සමාන ෙපáම.% 89 e ජනාªපV නාÉñ"ලාö, අ"ලාö ගැන සඳහන වළ(වá ;`ස 
තම%ව හg%වා ගPෙP “නාÉ÷ සෙහ0දරයා” .යාI. බලය ලබාගP ප}ව, ඔó !ය වාසගම යç -ථා;ත කෙÜ 

ජාVක එකh9ෙ$ නාමෙයD. නාÉñ"ලාö පා3චb සාමාÉකෙය( e අතර ෙමා-ක$ සමඟ ඉතාමP ස1ප 

සබඳතා පැවැP eෙව( ෙම%ම ඉරානයට රාජx තා%Vîකෙය( ෙල!% යන ලද අෙය( සහ Oශ≠ාම ලP 
ෛවදxවරෙය( ද eෙyය. ඔó 1980 !ට 1986 ද(වා KHAD  ] ප=ධාDයා ව !uෙyය. ෙස0 OයZ ෙකාn8D-Z 

ප(ෂෙy මහ ෙ"කb බවට ප}ව පPෙවන ලද, m3ඝ කාලය( V-ෙ- ෙස0OයZ KGB ] ප=ධාDයා ෙල!% !u Ïà 

ඇ%ෙඩıාෙපා$ (Yuri Andropov) O!% KHAD ප=ධාDයා හැuයට නාÉñ"ලාö කරන ලද ෙ-වය අගය කරන ල±. 
ඔóෙz සෙහ0දරයා e ෙසæf_"ලාö රා] (Seddiqullah Rahi) O!% නාÉñ"ලාö හg%වන ල>ෙ> “ගවයා” 

.යාI, වර( ඔóව ලැ$ෙර%u ෙබàයා හා සසඳන ල>ෙ>ය, වසර හයක කාලය( 9ළ m 90,000 ක ජනතාවකෙz 

මරැhවට පh√∞ෙb Dෙය0ග ඔó O!% අPස% කරන ලදැI සෙහ0දරයා ප=කාශ කරන ල±.  රහ- ෙ-වා වල 81

ප=ධාDයා ෙල!% කට89 .ùමට අමතරව, ගණනය කළ ෙනාහැ. ජනතාවකට නාÉñ"ලාö O!%ම වධ]ංසා 
පh√වන ල±. Oරල ෙල!% ±Oගලවා ග%නට සමP eෙව( ෙමෙ- œෙ$ය: “ෙච0දනා .]ප වතාව( මO!% 

ප=V(ෙ�ප කරන ලද Dසා, නාÉñ"ලාö මෙවත පැnණ මෙz බඩට සහ hóණට පහර .]පය( a%නා. මම 

§මට ඇද වැÄණා. අඩ !]ෙය% §ම !uය m මට මතකI තවP පා පහරව" .]පය( hóණට සහ ;Äපසට 
වැෙදන හැu. මෙz කෙට% සහ නැහැෙය% ෙ" ගලා sයා. තව පැය .]පය( යනෙත( මට !]ය ආෙ$ නැහැ, 

එතෙකාට මම ආපó මෙz !ර_uෙy !uෙය.” 

 අන9රැදායක අව-ථාව% ම3දන ෙමෙහ8b වල ප=ධාන ånකාව( රඟන ල±. ස©3ෙz පාලන සමෙy !ට 
පා3oෙb%9ෙ$ Dෙය0Éතෙය( ෙල!% ද !uන ලද එක ෙවෙළ%ෙඳ(ව වැරmම.% අP අඩං වට පP ∞, 

වධ]ංසා වලට පh√වා අන9රැව Dදහ- කරන ල±. 

 François Missen, La suit afghane (Paris: Ramsay, 1990), reports that he was arrested together with his cameraman, Antoine 76

Darnaud, and his guide, Osman Barai. The latter was never released.

 Amnesty International, “Afghanisan,” p. 8; for Afghan Mellat see the 1989 annual report, for the release of twenty-three of the thirty 77

imprisoned party activists.

 Bazgar, Afghanistan, la résistance au coeur, pp. 227-229.78

 Bachelier, L’Afghanistan, p. 62; and Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan, pp. 207-208.79

 Seddiqoullah Rahi, Connaissez-vous Najibullah? quoted in Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan, p. 210.80

 Amnesty International, “Afghanistan,” p. 13. For obvious reasons, the witness statements quoted are usually anonymous.81
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මාව අP අඩං වට ගPෙP සවස 9:30 ට පමණ… තවP !රකරැව% ෙදෙදෙන( සමඟ මාව !ර_uයකට 
දැhවා, කාñ" වලට උ9ෙර% ;]ටන කාලාහා% (Kalahan) ] ෙගාඩනැ¬o ඉ±කරන අෙය(, සහ 

කෘâක3ම අමාතxාංශෙy ෙ-වය කරන ලද න%ග3හා3 (Nangarhār) වo% එන ලද Dලධාàෙය(. ඒ වන 

OටP ෙගාඩනැ¬o ඉ±කර%නාට සෑෙහන තරමකට පහර mලා Vñණ බව( ෙපã sයා. ඔóෙz ඇgb 
ෙ" වo% ෙතPෙවලා Vñණ, ඔóෙz අP තැ¶b වලට ල( ෙවලා ඇV බව ෙපáණ… මාව ප=üන 

කර%න ෙවනතකට ෙගD—ච. ප}sය සV .]පෙy m මම මසා3-ඊ-ෂාùì (Mazār-i-Sharif) සහ ක%ඩහා3 

ෙවත s]% Vෙයනව .යල මට .$වා, මෙz ඒ ගමෙ% අරhණ එ] !uන ජනගහනය අතර රජය 

ගැන අස9ට ව~රව%න යැI ද .යá ලැñවා… ඇPත නb, මම මාස හයකට වැf කාලය( V-ෙස 
කාñ" වo% ;ටත s]% නැහැ. මම D3ෙද0Ó යැI .යල Oෙර0ධය දැ(eවා, ඒP මම ඒක .ය~ ගම% 

ෙනාකඩවා පහර වැෙද%නට පට% ගPත… පරණ තාෙ" ෙටoෙෆ0% එක( මෙz ක_ෙ" ඇ¬o වලට 

සbබ%ධ කරල Vñණ, ඔÖ% ඒක මට Oao කbපන තරංග ලබාෙද%නට ෙයාදා ගPත… ඊට ප}ව මාව 
නැවත ප=üන කෙÜ නැහැ. දව- ෙදකකට ප}ව ප=üන කර%න සහභා¡ ෙව—ච එක KHAD ;ànෙය( 

මෙz !ර_uයට ඇOP මට .$වා මාව Dදහ- කර%න යනව .යල. මෙz අP අඩං වට ගැãම 

වැරmම( බවට KHAD තෘ≤VමP යැI .$ව.  82

 ඇìගD-ථාන දරැව% ෙවතට ද ⁄ෂණය භාOතා ෙකàණ. ඔÖ%ව පැහැරෙගන ෙස0OයZ 8Dයනය ෙවත 

යවá ලැÈය, එ] m ඔÖ%ව ළමා චර~රැෂය% ෙල!% ප=Vෙර0ධ වxාපාරයට àංගා ගැãම සඳහා ~ó√ කරවන 

ල±. ඔÖ%ෙz -වාßනPවය ëමා කර%නට ඔÖ%ව මPÊවxෙය% මP කර තබන ල±. වැfමහ" අයට 

ග`කාව%ෙz ෙ-වය ලබාෙදන ල±. නIb (Naim) නැමV එක ;àn දරැෙව( ෂාö බ-ග3 ෙවත ෙමෙ- œෙ$ය: 

මම ෙහරාZ වo% එන ෙකෙන(. මට වයස අÖරැa අෙZ m මාව පාසැෙල% එçයට අර% සා-මා% 

(Sazman) [ඇìගD-ථාන ෙකාn8D-Z තරැණ සංOධානය] ට දැbමා, එතැD% මාව මාස නවයකට 

U.S.S.R. ෙවත යැ$වා . මෙz තාPතා ෙකාn8D-Zවා±ෙය(, ඉV% එයා ෙbකට පා(âකව !uෙය. මෙz 
අbමා ඒ ෙව>m nය s]%, සහ තාPතා ආපó Oවාහ ෙවලා ]uෙය. ෙගදර m, මෙz එක සෙහ0දරෙය( 

සහ එක සෙහ0දàය( හැෙර%නට අD( !ය"ල%ම ‘කල(’ අය. මෙz තාPතා මාව ෙස0OයZ අයට 

O_√වා. මාස .]පයකට ඔóට එI% hද" ලැñණ…අෙ≤ ක3තවxය eෙy චර~රැෂය% ∞මI. 

 දරැෙව( nය යනවා කවදා ෙහ0 දැක ඇPදැI .යා බ-ග3 O!% නIb ෙවV% Oම‹ Oට, ;àn ළමයා 

ෙමෙ- ;ç9රැ a%ෙ%ය: “.]ප වතාව(ම. වර( Oao බලෙය%. දරැවාෙz !රැර 1ට3 එක( පමණ ඉහළට O! 

ෙවලා ඊට ප-ෙස §මට වැÄණ. ඒ දරැවා චර ~රැෂෙය( හැuයට වැඩ .ùම ප=V(ෙ�ප කරල. තවP අව-ථාවක 

දරැෙව(ව අප ඉ±àයට ෙගන එá ලැñව. රැ!යාá ස%න>ධ වාහනය( යu% ෙබ0bබය( තබන ලද ඔóෙz 
ප(ෂ සෙහ0දරයා කÖදැI ඔó ෙහç කෙÜ නැVකම ගැනI ඔóට එ"ල e ෙච0දනාව. ඔóව ගහක එ"ලනවා අ; 

බලාෙගන ]uය. “ඔබට .යන ෙ> ඔබ ෙනාකෙළාP ෙbක තමI ඔබට ෙව%ෙන,” .යල ඔÖ% කෑ ගැහ$ව.  83

වයස අÖරැa හයP දාහතරP අතර දරැව% 30,000 කට වැf ;àස( ෙස0OයZ 8Dයනය ෙවත යවá ලැ§ය. 
ෙදම$;ය% ඒ ගැන Oෙර0ධය පා%නට තරb D3⁄ත ÖවෙහාP ඔÖ% ප=Vෙර0ධ සට%කා1% යැI ෙ"බ" කර 

!රෙගදරට යවá ලැÈය. 

 ⁄ෂණය සම-ත ජනගහනය ෙවතම පාP ෙවන ල>ද.. ෙb සම-ත 8>ධෙය% සහ ආtôෙ$ ම3දãය 
ප=VපPV වo% සෑම වයසකම eව% O%±තය% බවට පP eහ.  වගOභාගය( ෙනාමැVව ෙයාදා ගP ⁄ෂණය, 

!O" වැ!ය% ෙවත ෙබ0bබ ෙහ¶ම, h« ගbමාන ;u% ස„ල ඝාතනය .ùම, ගණනය කළ ෙනාහැ. තරb 

ජනතාව( ;Äවහ" .ùම, යනාm හැ. සෑම ක¢මෙ$දය.%ම ප=Vෙර0ධය ඉවP කර දම%නට ෙස0OයZ අªවාë 

හhදාව% වෑයb කළහ. !O" ⁄ෂණය සමඟ අPවැ" බැඳෙගන ෙ>ශපාලන ⁄ෂණය පැn`ෙyය. !ය« Oශාල 
නගර වල ර,ඳÖbකරැව%ව වධ]ංසාවට පPකර අන9රැව ෙබාෙහ0 Oට මරා දමන ලද Oෙüෂ !රෙගව" V§ණ. 

මැ±හP∞ෙb ඵලOපාක 

 Statement by Naim, age ten, in Bazgar, Afghanistan, la résistance au coeur, pp. 25-28.82
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 ෙකාn8D-Zවාm% O!% රජය ෙපරළන _ම%තîණෙය% ප}ව එන ෙස0OයZ හhදාෙ$ මැ±හP∞ෙම% ප}ව 
ඇìගD-ථානෙy ද.%නට ලැෙබ%ෙ% ෙƒදãය ඵලOපාක ෙවV. 1960 ගණ% වල m රට සමෘ>ªයට, 

éතනකරණයට, සහ ප=ජාත%තîවාදයට යන මා3ගෙy ගම% කරn% !uෙyය. ෙකාn8D-Zවාm% O!% සහාය 

ෙදන ල>දා e ඩාÖæෙz බලය ෙපරළන _ම%තîණය Dසා ආ3¨ක සංව3ධනය Dමා කර ඇìගD-ථානය !O" 
8>ධයක ප9ලටම ඇද දමන ල±. 8ද ආ3¨කය.% සෑ©මකට පPව%නට රටට !>ධ Oය. එය ෙස0OයZ 

8Dයනෙy වා!යට ෙබෙහO% හැù Vñ`. ෙහාරබô ප=වාහනය (මPÊවx, 9ව(_, සහ ෙවනP භාtඩ) 

සාමානxය( බවට පPOය. ආ3¨කය ෙ$ගෙය% පàහාDයට පP Oය. වxසනය ෙකාතරb පàමාණය.% 

!>ධ eවාද ය%න මැãම අදටP a�කර eව.. දළ වශෙය% noයන 15.5 ( e ජනගහනෙය% noයන 5 කට 
වැf වැ!ය% පා.-ථානය සහ ඉරානය බලා ;ටPව s]% ඇත, ඔÖ% දැ% ඒ තැ%වල m කාලකt` තPවය% 

යටෙP vවP ෙවV. nය sය සංඛxාව ෙකාතරb දැI .යා Æරණය .ùම ඉතාමP a�කර eව., ඒP 8>ධය 

O!% noයන 1.5 P සහ noයන 2 P අතර සංඛxාව( §oගPතා යැI .යා, එI% !යයට 90 ( !O" වැ!ය% 
eවා යැI .යා, ෙබාෙහ0 Dù(ෂකය% එකඟ ෙවV. noයන 2 P noයන 4 P අතර සංඛxාව( 9වාල ලැ&හ. 

අ%තවාm ඉ-ලා1ය වxාපාර ව3ධනය ෙව%නටP සහ OOධ ජනවා3sක කtඩායb අතර ෙනාස%}%තාවය% 

නැවත ඇV කර†මටP, ෙකාn8D-වාදය O!% වක¢කාර ෙල!% රඟන ලද ånකාෙ$ ප=මාණය දැ(∞ම a�කර 
ÖවP එය ප=V(ෙ�ප කළ ෙනාහැ.I. එක වතාව( ඇìගD-ථානය න∞නPවය ෙවත ගම% කරn% !uෙyය, 

නhP එය සමාජෙy ප=ධාන හැ≥%∞b ල(ෂxය% 8>ධය සහ ප=චtඩPවය හැuයට පPව ඇV රට( බවට හැù 

ඇත. 
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සමා$%ය: ඇ)? 

!ෙටෆ% &'(වා 

  +,ලවෙ. %/ ඇ! දැෙව3ෙ3 කෲර ආවශ9කතාවෙය%. 

  =+ අරෙගා3, Le front rouge 

 ඒBය CDගල ඝාතන Gට සIල ඝාතන දJවා K ෙකාLM%!N ෙලOකෙ. GයP අපරාධ පැSකඩ ගැන සැබෑ 

W3XරයJ ඇYම W[ස ෙමම ෙපාත ද\3නට ෙනාහැ\ !ථාන, එන` පාJaක ලාලසාව3, සහ !ෙbcඡා 

+!මෘSය3 වf3, ඔhබට ය3නට වෑයමJ ෙගන ඇත. +Gවැ% Gයවෙ! ෙකාLM%!N පiපංචය ගැන එය අ'ධ 
ෙලස\3 වඩාl සාමාන9 K පiත9ාෙbJෂණ \oයාවfය\, සහ එය එක ෙbpකාවJ පමණJ ෙවq, නrl එය 

එ3ෙ3 1991 u ෙමා!කb v u කoමෙ. අභ93තරය කඩා වැxමl සහ ඒ %සා මෑත කාලයJ ෙවනyරැ පiෙbශ 

+ය ෙනාහැ\ K ෙතාරyරැ සඳහා සරැ නව Iලාශ{ ලබාගත හැ\යාව යන වැදගl ෙමාෙහාතක u ය. GD|3 ගැන 
වඩා ෙහාඳ දැ}ම නැSවම බැ~ Kව\, නrl අෙ, දැ}ම ෙකාතර` උගl බව\3 My ෙවනවා Äවl, එq3 

පමණJ අෙ, ÅDÇමය &yහලය ෙහO අෙ, ස+ඥානය තෘ,Sමl කරග3නට \Gෙ!lම ෙනාහැ\q. Ifක 

පiÑනයJ ඉS~q: ඇq? àතන ෙකාLM%!Nවාදය, එය 1917 u ඇSෙවDu, Jෂ[කව එය ෙ/ හලන 
ඒකාÇපSවාදයකට සහ අපරාධමය ෙරäමයකට හැරැෙã ඇq? එv අරrå සාJෂාl කරගත හැ\යාව 

ලැෙබ3ෙ3 එවැ% අ3තවාu පiචãඩlවය yç3 පමණJ éම එv සැබෑ තlවය ද? ෙමම අපරාධ සාමාන9 

Wçෙවත හැèයට සලකL3 ඒ තර` දශක ගණනාවJ S!ෙ! පැවêම අෙයJ පැහැpf කර3ෙ3 ෙකෙ!ද? 

 පiථම ෙකාLM%!N ෙරäමය ෙසO+යN රැGයාවq. පළrෙව3 ෙහL3 Wv(වා ෙගන, අනyරැව 1945 3 
පîව ෙbගෙය3 පැSර යන ෙලOක ව9ා,ත කoමයක හදවත සහ එ3äම Kෙ. එයq. GයP àතන 

ෙකාLM%!Nවාදෙ. ෙතාè/ල ෙල%3වාu සහ !ටාf3වාu U.S.S.R. ය. +ෙÑෂෙය3ම ඒ දJවා ෙකාLM%!N 

ව9ාපාරය ව'ධනය K ආකාරය සලකDu, එය ඉතාමl ඉJම[3 අපරාධමය ෙරäමයJ බවට පlKවා යන 
ප~GDÇය ඉතාමl Cïම සහගත Kව\. 

 දහනවවැ% Gයවස Cරාම, +,ලéය පiචãඩlවය ගැන න9ාය3 වf3 පiධානlවය ග3නා ලDෙD පiංශ 

+,ලවෙ. ආර`භක අlදැBමq. පැහැpf ෙවන! ආකාර yන\3 My K පiංශ +,ලවය 1793-94 u අ3ත 
පiචãඩlවෙය3 My කාලයJ ෙගවන ලp. ඒවාෙය3 වඩාlම `ෙ/cඡ Kෙ. පැòGෙ. u උDෙඝOෂකය3 +G3 

ඕපපාSකව 1,000 ක ජනතාවJ මරා දමන ලද “සැ,තැ`බ' සIල ඝාතන,” Kහ. ආãûව +G3 ඒවාට මැpහl 

Kෙ. නැත. \Gï ෙDශපාලන පJෂයJ +G3 ඒවාට උපෙද! ï3ෙ3 නැත. වැüෙය3ම ෙහා†3 දැනග3නට 

ලැෙබන පiචãඩlවෙ. %යැෙළන ලDෙD +,ල+ය අÇකරණ වf%, +පර`°¢ කL( වf%. පැòGෙ. 2,625 J 
සහ පiා3ත වf3 16,600 ක ජනතාවJ •ලèනෙය3 Lය •යහ. u'ඝ කාලයJ S!ෙ! සැඟé SÅණ ßෂණෙ. 

ෙයෙදන ලDෙD ජනරජෙ. “Wç&/ සහගත &På” +G%. ඔÄ3ෙ® ක'ත9වය Kෙ. ෙව3ෙ© (Vendée) v 

කැර¨/ල සමථයකට පl \òමq. ඔÄ3 ඒ පiෙDශෙ. දස දහ! ගණනක අ+ ෙනාගl සහ අvංසක ජනතාවJ 
මරා දැIහ. ඒl ෙ` ßෂණය පැවS මාස ය}, ඒවා ෙ/ වැ•òෙම3 My Äවl, රෙN +,ලවෙ. u'ඝ ඉSහාසය 

yළ එක GDÇයJ පමණJ Kෙ.ය. ව9ව!ථාවJ සvත, ෙතOරා පl කරන සභාවJ My, සහ අව9ාජ ෙDශපාලන 
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+වාදයJ පවSන, පiජාත3ත≠වාu ජනරජයJ %'මාණය එv අවසාන පiSඵලය Kෙ.ය. ස`ෙ`ලනයට එv 
%'ßතlවය යç ලබාග3නට හැ\ K සැ[3 ෙරාෙබ!Wෙය'ව ඉවl කර දැLණ සහ ßෂණය නැවSණ. 

 +,ලවය ස`බ3ධෙය3 +ෙÑෂ අදහසJ එv u උපත ලැØ ආකාරය ගැන ෆ∞ැ3îවා ±ෙ' +G3 ෙප3වා 

ෙදq. ෙ` සංක/පය එv අ3තවාu \oයා වf3 ෙව3 කරත ෙනාහැ\q: “ßෂණය ය} ≤ය yç3 ආãû \òමq, 
ෙරාෙබ!Wෙය' එය සD≥ණෙය3 ආãû \òම යැq න9ායාlමකව සැලBය. වංශවy3 +නාශ \òම සඳහා 

%'මාණය කරන ලද එය ඉතා ඉJම[3 අධම අයව ඉවl \òමට සහ අපරාධ මැඬ¢ම සඳහා K කoමයJ +ය. 

එය +,ලවෙ. නැSවම බැ~ අංගයJ ෙවL3 ජනරජෙ. අනාගත CරවැGය3 හැඩගසන එකම කoමෙbදය ෙලG3 

ෙපµ •ෙ.ය…%දහ! CරවැGය3 Gèන ජනරජයJ තවමl හැpය ෙනාහැ\ න`, ඊට ෙ∏yව ඔÄ3ෙ® 
ඉSහාසෙය3 πaත K, නැlන` තවමl ඇS පම[3 W+yරැ é නැS, සමහර ඒBය CDගලය3 %සා +ය 

හැ\q. අනාගතෙ. නව L%! සlවය3 හදන, තවමl %'මාණය කර3නට ඇS ඉSහාසය සඳහා K +,ලවෙ. 

කoමය ßෂණය Kෙ.ය.”  1

 පැSකඩ ගණනාව\3, ෙබා/ෙෂ+Jවාu3ෙ® Wçෙවl ගණනාවක ßෂණය කf3 ස%(හ3 කර ග3නා 

ලp. ජැෙකO≤ය3 පා'ශවය3ෙ® දJෂ ෙලG3 K සමාජ ෙනාස3î3තාවය3 හැGරéම, සහ එv ෙDශපාලන සහ 

අqüයෙලාäමය අ3තවාදය, පî කාලෙ. u ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 +G3 ෙදOංකාරය කරන ලp. එෙ!ම, පiංශෙ. පiථම 
වරට ග`බද වැGය3ෙ® +ෙÑෂ ෙකාNඨාශයJ yර3 කර දමන වෑයමJ ඇS é S≤ණ. ෙල%3 ßෂණයට ෙයාr 

කරවන මා'ගෙ. පළr ග/ තබන ලDෙD ෙරාෙබ!Wෙය' +G%. ‘තණ ≤` තැ%තලා µS” ගැන ච3දය +මºෙ` 

u පiංශ +,ලවකරැව3 ස`ම3ත≠ණ සභාවට ද3වන ලද ප~p, “ΩතෘæLෙ. හyර3ට දøව` \òම සඳහා අW 

ඔÄ3 කÄදැq \යා ෙසායාග3න අවශ9යq: අWට අවශ9 ඔÄනට දøව` ෙද3න ෙනාෙb; අWට අවශ9 ඔÄ3 
+නාශ කර දම3නq.”  2

 එෙහl ෙමම ßෂණෙ. ආර`භක ෙමාෙහාත +G3 දහනවවැ% Gයවෙ! පiධාන +,ලéය ¬3තකය3 

අත~3 ෙවනl අ}ගාLකය3ව උlපාදනය කරන ලDෙD නැත. මාJ! +G3 ද එයට ෙදන ලDෙD සාෙ,Jෂව ඉතා 
අ/ප අවධානය\. “ඉSහාසෙ. ද\න පiචãඩlවෙ. æLකාව” ඔ√ +G3 අවධාරණය කරන ලද බවl සහ එය 

ෙව}ෙව3 ෙපµ Gèන ලද බවl සැබෑව\, ඒl ඔ√ එය ï(ෙb +ෙÑෂ ජන ෙකාNඨාශයකට එෙරvව ෙයාදන 

+Çමl පiචãඩlව වැඩ සටහනකට වඩා ෙපාï ෙයOජනාවJ හැèයටq. සමාජ අ'Øද පiචãඩ ෙලG3 +සYම 
MJS සගහත කර3නට ßෂණය ඇදƒ W~සJ +G3 මාJ!ෙ® fයැ+f අතර ඇlත වශෙය3ම ඇS 

අපැහැpfතාවය3 අ/ලා ග3නා ලDදහ. ක`කරැව3 20,000 කට වැü සංඛ9ාවJ Lය •ය සහ ෙ/ වැ•ෙරන 

ම'දන ඵල+පාකය3 බවට පl K පැ~! ෙකාLMනෙ. +නාශකාò ඇlදැBම අෙනJ අතට මාJ! දැü ෙසq3 

+ෙbචනය කරන ලp. මාJ! සහ ඔ√ෙ® +රැDධවාpයා හැèයට සැලෙකන ලද රැGයා} අාරාäකවාpයා K 
Lකාෙය/ බ&%3 දැJෙවන, පළr ජාත93තරෙ. r/ වාද+වාද වල u, මාJ! මතය3 ජයග3නා ලp. ඉS3 ඒ 

%සා, පළr ෙලOක MDධය පට3 ගැෙනන ආස3නෙ. u, සමාජවාu3 සහ ක`කරැ ව9ාපාර ඇyළත පැවS 

ත≠!තවාu පiචãඩlවය ගැන +වාදය හමරා Kවා ෙලG3 ෙපµ •ෙ.ය. 

 ෙ` GD|3 හා සාමා3තරව, සමාජවාu උපායමා'ග සඳහා, MෙරOපෙ. පiජාත3ත≠වාu පා'fෙ`3y කoමෙ. 

ෙbගවl සංව'ධනය සහ එJසl ජනපදය නව සහ Ifක සාධක %ෙයOජනය කළහ. ෙDශපාලන කoමය ඇyළත 

අව9ාජ බලයJ බවට පlව3නට සමාජවාu3ට හැ\යාවJ පාදා ï3ෙ3 පා'fෙ`3y Wçෙවතq. 1910 මැSවරණ 
වල u, ක`කරැ ජාත93තරෙ. පiංශ අංශය ආසන 74 J pනා ගlහ. එයට අමතරව, !වා|න සමාජවාu3 30 J 

ද ෙlò පl Kහ. පiථම වරට 1899 u “Å'«වාº” ආãûවකට ඇy/é Gèන ලද ඔÄ3ෙ® නායකයා K එèෙය3 

Lලරා3© (Etienne Millerand) ද ඒ W~සට අයl Kෙ.ය. එpෙන දා  ගැටP ස`බ3ධෙය3 පiජාත3ත≠වාu \oයා 

පiSසං!කරණය \òමl සමඟ +,ලéය වා® ව9හාරය එකy \òමට සමl K තවl ච~තයJ Kෙ. ෙඡO3 
»ෙ'! (Jean Jaurès) ය. වැüෙය3ම ෙහා†3 සං+ධානය é Gèන ලද සහ වඩාlම බලවl K සමාජවාu3 Kෙ. 

ජ'මා}ව3 බවට \Gl සැකයJ නැත. පළr ෙලOක MDධය ඇS ෙව3නට ඔ3න ෙම3න S≤ය u ඔÄ3ෙ® 

සාමාäකය3 සංඛ9ාව Lfයන 1 කට වැü Kහ, පා'fෙ`3y %ෙයOäතය3 110 J ද, පiා3ත %ෙයOäතය3 
(Landtag) 220 J ද, නගර සභා කÄ3G/ %ෙයOäතය3 12,000 J ද, තවl %ෙයOäතය3 89 J ද Gèයහ. 

 François Furet, “Terror,” in Dictionary of the French Revolution, ed. F. Furet and Mona Ozouf (Cambridge, Mass.: The Belknap Press 1

of Harvard University Press, 1989).

 Quoted in Jacques Baynac, Le terreur sous Lénine (Paris: Sagittaire, 1975), p. 75.2
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‘≤…තාන9 ක`කරැ’ ව9ාපාරෙ. ද ෙබාෙහO සාමාäකය3 Gèන ලද අතර බලවl වෘlêය සLS වf3 ලැෙබන දැü 
සහාෙය3 එය ෙහා†3 සං+ධානය é S≤ණ. !කැ3üෙ3+යාව yළ ‘සමාජ පiජාත3ත≠වාu පJෂය’ ද ෙbගෙය3 

ශJSමl é S≤ණ. එය ඉතා \oයා°¢ K අතර පiSසං!කරණ සඳහා බලපෑ` \òමටl සහ පා'fෙ`3yෙb 

මනා %ෙයOජනය\3 My +ය. සාමාන9ෙය3 සලකDu, ++ධ K ෙබාෙහO රටව/ yළ පරම පා'fෙ`3y 
බ√තරයJ ඉතා ඉJම[3 ලැෙh+ යැq ද, එq3 ඔÄනට }ïරැ අනාගතෙ. u Ifක සමාජමය පiSසං!කරණ 

සාමකාÀව ෙගෙන3නට ඉඩ ලැෙබ} ඇතැq ද, සමාජවාu3 බලාෙපාෙරාly Kහ. 

 ෙ` ප~ණාමෙ. පiභවය එv න9ායවාpයා K එ©වා'© බ'3!x3 (Eduard Bernstein) ෙසායා ග3නා ලp. 

කා/ කÄN!\ (Karl Kautsky) සමඟ, බ'3!x3 දහනව වැ% Gයවස අග u Gèන ලද මාJ! ප~ව'තනයට 
මහl ෙ! සමl K බලස`ප3න මාJ!වාu ¬3තකෙයJ Kෙ.ය. මාJ! අනාවැ\ \Ã ප~p ධනවාදය කඩා 

වැෙටන \Gï ලJෂණයJ ෙප3වL3 Gè3ෙ3 නැතැq ඔ√ ත'ක කෙÕය. ඒ %සා අවශ9 ව}ෙ. වැඩකරන 

පංê3 සමඟ පiජාත3ත≠වාදෙ. සහ %දහෙ! \oයාවfය ගැන ෙසෙම3 ඉෙගන ග%L3, සමාජවාදය කරා යන 
පiගSŒ¢ සහ සමාකාÀ Wයවර\. ඇෙම~කාෙb, එංගල3තෙ. සහ ෙනද'ල3තෙ. සාමකාÀ ආකාරය\3 

+,ලවයJ ඇSෙb+ ය3න 1872 u මාJ! ඉp~පl කර SÅණ බලාෙපාෙරාlyව\. ෙ` දැJම තව ïරටl 

ව'ධනය කරන ලDෙD ඔ√ෙ® Lyරා සහ අ}ගාLකයා K œ∞©~c එ3ග/! +G3 1895 u පiකාශ කරන ලද 
“පiංශෙ. පංS අරගලය” (Class Struggles in France) යන මාJ!ෙ® ෙපාෙl ෙදවැ% r–ණයට fයන ෙපරවදෙන3ය. 

 පiජාත3ත≠වාදය ගැන සමාජවාu3ට ෙබාෙහO +ට උභයාෙb•කතාවයJ පවê. Gයවස %මා ෙවDu පiංශෙ. 

හට ගැ}å ‘ඩ—qෆ! පළvලbව’ (Dreyfus Affiar) yළ u, ඔÄ3 එ\ෙනකට පර!පර K !ථාවරය3 \vපයJ 

ග3නා ලp: »ෙ'! පාJaක Kෙ. ඩ—qෆ! පැlතටq, අෙනJ අතට, පiංශ Å'«වාGෙ. අභ93තර කැWf ෙකèf 

වf3 %'දන පංSය පැlතකට é Gèය My යැq එවක u පiංශ මාJ!වාදෙ. පiධාන ච~තයJ K »/! ෙග!ෙඩ 
(Jules Guesde) අවඥාෙව3 \යා Gèෙ.ය. MෙරOපෙ. වම \Gl ෙලස\3 එJසl Äෙ. නැත, එය යè3 ïවන 

ලද—+ෙÑෂෙය3ම ආරාäකවාu3, ස`ෙ`ලනවාu3, සහ =+ ඔග!ෙට hලා3\ (Louis Auguste  Blanqui) 
ආධාරකරැව3 අතර—පටලැ+f SÅණl දැü ෙසq3 නැ”රැ Kෙ., ෙබාෙහO +ට පiචãඩ කoමෙbද ෙයාදාෙගන, 
පා'fෙ`3y \oයාවfෙ. GයP පැSකඩ පiSJෙ‘ප \òමටq. ෙකෙ! Äවද, 1914 MDධය ආස3නෙ. u, %ල 

වශෙය3 මාJ!වාu3 K ‘ෙදවැ% ජාත93තරය’ +G3 මහජනතාව Mද හrදාවට බඳවා ගැµම සහ ස'වජන ඡ3ද 

බලය ගැන මත +Ñවාසය තබාෙගන සාමකාÀ +ස’` මාලාවJ ෙව}ෙව3 ෙපµ Gèයහ. 

 නව Gයවස rල u එකට එකyෙවන ලද ජාත93තරෙ. අ3තවාu පා'ශවයට වඩාlම දැü මතයක Gèන 

ලද රැGය3 සමාජවාu3—ෙල%3ෙ® ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 ඇyලl Kහ. පැහැpfවම MෙරOΩය මාJ!වාu 

ස`පiදාෙය3 පැLෙණන ලද අය Äවl ෙබා/ෙෂ+Jවාu3ට +,ලéය රැGයා} ඉඩ` ව9ාපාරෙ. දැü පiභවය3 ද 

S≤ණ. දහනව වැ% Gයවස Cරාම ෙ` +,ලéය ව9ාපාරෙ. එක අංශයJ පiචãඩlව \oයා සමඟ බැY Gèයහ. 
ව9ාපාරය yළ පiචãඩlවෙ. වඩාlම ර¨üක/ ෙයOජකයා Kෙ. ස'ෙග ෙන÷b (Sergei Nechaev) ය. 

ෙදා!තqෙව!\ +G3 ඔ√ව යJ& (The Devils) කෘSෙ. +,ලéය ච~ත නායකයාෙ® අකෘSය කරෙගන SÅ[. 

1869 u ෙන÷b +G3 ‘+,ලéය කෙථOපකථනය’ (Revolutionary Catechism) පiකාශනය කරL3 +,ලéය ෙමෙ! 

%'වචනය කෙÕය. 

දැනටමl අතරමං é Gèන L%ෙසJ. ඔ√ට +ෙÑෂ උන3ïවJ නැහැ, ෙපෟDගfක ව9ාපාරයJ නැහැ, 
හැÿ` නැහැ, ෙපෟDගfක බැY` නැහැ, සහ ෙDපල \GවJ නැහැ; ඔ√ට නමJ පවා නැහැ. ඔ√ සy 

Gය/ල අවෙශOෂණය කර3ෙන අෙනJ GයP කැමැlත3 පැlතකට දාන එක කැමැlත\3, එක ෙJවල 

Gy+/ල\3, එක ලාලසාව\3…+,ලවය. ඔ√ෙ® පැවැlෙ` පyෙ/, වචන වf3 සරලවම ෙනෙමq 

නrl ඔ√ෙ® \oයා වf3 ද, ඔ√ සමාජය සමඟ සහ Œ‘ටාචාර ෙලOකය සමඟ, එv µS සහ ස`පiදය3 
සමඟ, එv සමාජ ආචාර°¢ පiSපlS සහ ආචාර ධ'ම සංගŸහය සමඟ GයP සබඳතා කඩා දමල. 

+,ලවකරැවා ය} අතෘ,තකර හyෙරJ, සහ සමාජෙ. +නාශය තහÄරැ කරන හැ\යාව ෙව}ෙව3 

පමණJ ඔ√ ⁄වléෙ` %යැෙළනවා.  3

 ෙන÷b +G3 එv u ඔ√ෙ® අරrå ඉp~පl කෙÕය: “ඊ%යා උගl ෙලOකයක Gèන +,ලවකරැවා +G3 

\G+ෙටක ෙDශපාලන ෙහO සමාජමය ෙලOකයට ඇy/ ෙව3ෙ3 නැත, සහ ඔ√ ⁄වlෙව3ෙ3 එv කüන` සහ 

 Quoted in Michael Confino, Violence dans la violence. Le début Bakounine-Netchaïev (Paris: Maspéro, 1973).3
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සම!ත +නාශය ෙව}ෙව3 ඇS භJSෙය3 පමණq. +,ලéය යැq සත9ෙය3ම \ය3න CPව3 යමJ ගැන 
\Gෙව&ට අ}ක`පාවJ දැෙන3ෙන නැහැ.” ඔ√ෙ® \oයාකාò සැලîම සඳහා ඔ√ ත'ක කෙÕ “ෙ` ස`¤'ණ 

ෙරO‹ සමාජය ව'‹කරණ ගණනාවකට ෙබද3නට අවශ9යq. පළr ව'‹කරණයට ඇyලl ෙව3න ඕන 

Jෂ[කව මරා දැLය My ජනතාව…èක කාලයJ යනක` ⁄වlෙව3නට ඉඩෙද3න ඕන ඒBය CDගලය3ට, 
එතෙකාට ඔÄ3ෙ® අමා}aක \oයා වf3 පමණJ ජනතාවෙ® කැර¨/ලJ %සැකෙය3ම ෙbගවl ෙලG3 

ඇSෙවන %සා.”  4

 ෙන÷b අ}කරණය කරන ලDද3 \vපයJ Gèයහ. 1887 මා'y 1 වැ%දා ෙතවැ% Nසා' ඇෙලJසැ3ඩ' 

(Tsar Aleksandr III) ෙ® ⁄+තය නැSකරන වෑයමJ Gï+ය; එය අසා'ථක Äවl අපරාධකරැව3 අl අඩං≥වට 
ගැ%ණ. හÄ/කාරය3 තවl හතර ෙදෙන& සමඟ ඔÄ3 අතර ෙල%3ෙ® වැüමහ/ සෙහOදරයා K 

ඇෙලJසැ3ඩ' ඉfc උfයෙනාb (Aleksandr Ilich  Ulyanov) ද Gèය අතර ඔÄ3ව එ/ලා මරා  දමන ලp. 

එයාකාරෙය3 ෙරäමය ගැන ෙල%3 yළ K Dෙbෂය ගැ”රැ Kෙ.ය, ඒ %සා ෙපාfè≤MෙරOෙb ෙසî අයට 
ෙනාද3වාම 1918 u රාජBය ෙරාමෙනාb පÄල සIල ඝාතනය \òම ඔ√ ෙපෟDගfකවම êරණය කර සං+ධානය 

කෙÕය. 

 +Dවl පiæ3ෙ® එJ පා'ශවයJ +G3 කරන ලද ෙ` පiචãඩlව \oයාව, මාè3 මාfයා (Martin Malia) ට 
අ}ව, “àතන ෙලOකෙ. කoමවl උපාය මා'ගයJ ෙලG3 ෙDශපාලන ත≠!තවාදය (√දකලා ඝාතන \oයා ෙව}වට) 

ෙයාදා ගැµෙ` ආර`භය ෙ` පiංශ +,ලවෙ. [එයාකාර K] GS3 මවා ගlතJ යç දැJéම, %ෙයOජනය ෙවq. ඒ 

අ}ව පහS3 එන මහා කැර¨/ලක ජනWiයවාu උපාය මා'ගය, ඒ හා සමඟ ඉහç3 එන එ¢N ßෂණය සමfl3 

රැGයාෙb u Lශ{ éම %සා, 1789 Gට 1871 දJවා පැවS බටvර +,ලéය ස`පiදාෙය3 සපයන ලද Ifක 
µත9ා}‡ල බවට වඩා පරෙතරකට •ය ෙDශපාලන පiචãඩlවයJ සඳහා තව ïරටl µත9ා}‡ල බවJ සපය} 

ලැ≤ණ.”  5

 සමාජෙ. පැlතක Gèන ලද අය ෙවත එ/ල K ෙDශපාලන පiචãඩlවය ඇ+· •ෙ. රැGයා} ⁄+තෙ. 
Gයව! ගණනාවJ S!ෙ! සාමාන9 ලJෂණයJව පැවS පiචãඩlවෙය%. ‘රැGයා} G3ෙඩ—Oමය’ (The Russian 
Syndrome) යන ඇයෙ® අධ9යනෙය3 ෙහෙ/3 කැ~ෙ.' ඩ’අ3ෙකාස (Hélène Carrière d’Encausse) අවධාරණය 

කළ ප~p, “එv අDéSය K අභාග9ව3තකම සමfl3, ෙ` රට එv ඉSහාසය හදාරන Gî3 සඳහා අ≤රහසJ 

ෙවq. ෙ` ¬රාගත ෙශOකා3තෙ. යè3 ïවන ෙ∏y පහද3නට වෑය` \òෙ` u, බලය බලාlකාරෙය3 අ/ලා 

ගැµම ෙහO නැlන` බලය පවlවා ගැµම සහ ෙDශපාලන Lµමැරැ` පiSපlSය අතර +ෙÑෂ K—හැම +ටම 

හා%කර K—එය ඒBය CDගල Kවා ෙහO ෙපාï Kවා ෙහO නැlන` සංෙJතමය Kවා ෙහO ස`බ3ධයJ ඉ!මy 
ෙවq… ෙ` Lµමරණ u'ඝ ස`පiදාය %සැකවම සාIvක +ඥානයJ %'මාණය කර ඇS %සා සාමාකාÀ 

ෙDශපාල%ක ෙලOකයJ ගැන ඇlෙl අ/ප අෙ,Jෂාව\.”  6

 ඔ√ෙ® අගමැS ‚q!\ &මරා (Prince Chuisky) îනඛය3 +G3 •ල දැI අව!ථාෙb u, එන` 1543 u, 
හතරවැ% Nසා' අqව3 (Tsar Ivan  IV), මy පර`පරාව +G3 ‘≤vîå අqව3” (Ivan the  Terrible) යැq 

හැ†නග3නා ලDදාට වයස අÄරැï දහyනJ පමණJ +ය. 1560 u ඔ√ෙ® භා'යාවෙ®  මරණය ඔ√ව සාහGක 

ෙකOපයකට ඇද දමන ලp. ෙ–OvෙයJ +ය හැ\ යැq \යා Gය/ල3 සැක කර3නටl සහ එ3න එ3නම CP/ 
ෙවන ෙලG3 තම3 වෙN Gèන ඔ√ෙ® සැබෑ සහ GS3 මවාගl හyර3 yර3 කර3නට ෙ∏ පට3 ගlෙlය. 

ඔ,~c%නා (Oprichnina) නL3 K මහl බලතල සy K අ=l ආරJෂක භට හrදාවJ ඔ√ %'මාණය කර 

ජනතාව අතර ßෂණය වCරව3නට ඔ√ පට3 ගlෙlය. 1572 u ඔ√ ඔ,~c%නා සාමාäකය3ව yර3 කර දමා 

අනyරැව තම3ෙ®ම Cතා සහ උරැමJකාරයාව ඝාතනය කෙÕය. රැGයාෙb හyර3, වංශවy3, නැlන` 
සාමාන9 ජනතාව ගැන ඊට වඩා වැü ෙලස\3 අ}ක`පාවJ ෙනාදැJK ‘මහා Ωට'’ (Peter the Great) ද ඔ√ෙ® 

Cත≠යා මරා දැrෙb ඔ√ෙ®ම දෑl වf%. 

 Ibid., p. 102.4

 Martin Malia, The Soviet Tragedy (New York: Free Press, 1994), pp. 63-64.5

 Hélène Carrière d’Encausse, The Russian Syndrome: One Thousand Years of Political Murder (New York: Holmes and Meier, 1992), 6

pp. xvii, 6.
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 අqව3 Gට Ωට' දJවා, පරම බලයJ යටෙl ආඥාදායක සහ ත≠!තවාu ෙDශයකට ජනතාව සහ එ¢N 
අයව වහ=3 කරන පiගSයJ ඈඳා ඇS ශJSමl ස`පiදායJ හට ගැ%ණ. 1861 u පiෙb[ දාස භාවෙ. %මාව 

ස`බ3ධෙය3 වැGf ෙගŸා!ම3 සඳහ3 කළ ප~p: “ෙ` පනත, ඊට පîව එන Gයවෙස3 ෙප3වන ලද ප~p, 

ඔJෙතOබ' +,ලවයට වැüෙය3 අව9ාජ ෙලG3 +,ලéය Kෙ.ය. Ωට' ෙහO ෙල%3 ෙහO යන ෙදෙදනාටම 
ෙහාලව3නට බැ~ K ෙලස\3, වහ/ බෙව3 %දහ! \òම yç3 රැGයා} ⁄+තෙ. සහස‰ක පදනම ෙදදරවන 

ලDෙDය: වහ/ භාවයට පiගSය යටl é පැවêම.”  ඉS3 සෑම +ෙටකම GDධ K ෙලG3, Gයව! ගණනාවJ Cරා 7

ඉහළ මNටම\3 My K !Âර කා¢න පiචãඩlවය\3 වහ/ භාවය පවlවාෙගන යෑම GDධ Kෙ.ය. 

 1918 u ෙචෙකා!ෙලOවැ\යාෙb %'මාතෘ K සහ ෙÑ{‘ඨ රාජ9 කටMyවල පiéණෙයJ K, +,ලවය කාලෙ. 
u රැGයාවට %තර යන ලද සහ ඒ %සා රට ගැන ෙහා†3 දැන Gè ෙතOමා! මස~J (Tomáš Masaryk) +G3 

Nසා'වාදය සහ ෙබා/ෙෂ+J පiචãඩlවය අතර සබඳතාවයJ දJව3නට ඉJම[3 සමl +ය. 1924 u ඔ√ 

ෙමෙ! féය: 

රැGයා}ව3, ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 ද ඇyPව, Gය/ල3ම Nසා'වාදෙ. Cy3 Kහ: Gයව! ගණනාවJ Cරා 

එය ඔÄ3ෙ® සං!කෘSය සහ අධ9ාපනය හැèයට පවSන ලDදq. ඔÄ3 Nසා' ඉවl කර දම3නට 

සමl Äවl, ඔÄනට එක ර¨ය\3 Nසා'වාදෙය3 ගැලෙව3නට ෙනාහැ\q. ඔÄ3 තවමl Nසා'වාදෙ. 
%ල ඇ’ම හැඳෙගන GèS, එv W(ප!ස පැlත ඉp~යට හරවාෙගන SÅණl… ෙබා/ෙෂ +Jවාu3 

ධනාlමක, ප~පාලනමය +,ලවයJ සඳහා Êදාන`ව ෙනාGèයහ. ඍනාlමක +,ලවයJ සඳහා 

අ3තවාu ධ'මයJ, නCරැ ගSෙය3 My ජවයJ, සහ +නාශකාò කටMy ඕනෑ තර` සංඛ9ාවක 

%යැ·ම සඳහා ෙයාදාගත හැ\ ෙපාï සං!කෘSක v! බව\3 My ෙබාරැවJ ඔÄනට උවමනා +ය. 

ඔÄනට ෙපර Gè Nසා'වරැ3 ෙම3ම, Gය/ලටම ඉහç3 මම ඔÄනට එෙරvව දJවන එකම දැය න`, 
ඔÄ3 Lµමැරැ` වf3 ලබාගl ආÑවාදයq.   8

 පiචãඩlවෙ. සං!කෘSය î+ෙÑË ෙලස\3 බලවy3ෙ® Jෙ‘ම æLයJ ෙනාéය. ග`බද ෙපාï ජනතාව 

කැරf පට3 ගl +ට ඔÄ3 ඔÄ3ෙ®ම අයවP3 සැබෑ සාහGක ෙලG3 ßෂණයට පl කරL3 සහ වංශවy3 
සIල ඝාතනෙ. ද ෙයïනහ. රැGයා} ස+ඥානෙ. බලවl සටහනJ තබන ලද එවැ% කැරf ෙදකJ ෙවS, එන` 

1667-1670 දJවා පැවS !ෙට3කා රG3 (Stenka Razin) කැර¨/ල සහ 1773-1775 දJවා පැවS Cගෙචb 

(Pugachev) කැර¨/ලq. ෙවා/ගා æL පiෙDශෙ. හැම අත u'ඝ කා¢න සහ ෙ/ වැ•රැණ කැළැ/ ඉS~ කරL3, 
'මහා කැතò3’ පාලන සමයට දැü ත'ජනයJ ඇS කරL3 ඒවා ඉJම[3 පැSර •යහ. ඔ√ව අ/ලා ගැ}å 

පîව එෙමfය3 Cගෙචb (Emelyan Pugachev) මරණයට පråවන ලDෙD ෙඝOර ආකාරය\%—හතරකට කපා , 

කෑf කෑf වලට ෙව3 කර, îනඛය3ට ක3න uෙම%. 

 මJG` ෙගO'\, 1917 ට ෙපර පැවS රැGයා} සං!කෘSය මනා ෙලG3 ප~ව'තනය කරන ලDදාය, ඉS3 
ඔ√ +Ñවාස කරත හැ\ න`, පiචãඩlවය හටග3නා ලDෙD සමාජෙය3මq. ෙබා/ෙෂ+Jවාu3ෙ® කoම ඔ√ 

අ}මත ෙනාකරන ලp, එෙ!ම 1922 u ඔ√ u'ඝ, πර ද'° තර` K සටහනJ fMෙbය: 

මෙ® rP ⁄+ත කාලය yළ uම කෲරlවය ය3න මාව +!මයට සහ මානGක ෙbදනාවට පl කෙÕය. 
L%! කෲරlවෙ. පiභවය3 ෙමානවා ද? මම ෙ` ගැන ෙබෙහ+3 ක/පනා කර ඇlෙතL සහ ඒ ගැන 

යා3තL3 ෙහO තවමl මම ෙනාද%L… ඒl දැ3, MෙරOWයා} MDධ වල සාහGක +යරැෙව3 සහ 

+,ලවෙ. ෙ/ වැ•රැණ GD|3 වf3 පîව… රැGයා} කෲරlවය \Gï ෙලස\3 ප~ණාමය é ඇS 
බවJ ෙපෙන3ෙ3 නැතැq \ය3නට මට GDධ ෙb; එv ආකාරය3 එෙ!ම පවSq. දාහlවැ% Gයවෙ! 

වංශකථාකරැෙවJ ඔ√ෙ® කාලෙ. ෙමයාකාර වධvංසාව3 ෙයාදා ගlතා යැq වා'තා කර ඇත: “ෙවü 

ෙබෙහl වf3 rව Cරවන ලp, සහ අනyරැව එයට •% Sයන ලp; අෙන&l අයෙ® රහ! අවයවය3 

ෙවü ෙබෙහl වf3 Cරවන ලp. කා3තාව3ෙ® WයMරැ yළ v/ හදා ඒවාෙය3 ලå යවන ලp, සහ 
කා3තාව3ව ඒ ලå වf3 එ/ලා තැෙබන ලp.” 1918 සහ 1919 u එයාකාර Wçෙවlම ෙඩා3 සහ 

ඌරා/ v භා+තා Kහ; W~L3ෙ® පÑචාl භාගෙ. ඩqනමqN දමා CCරැවා හ~න ලදහ. ඉං‹Ÿº3ට 

î+ෙÑË K හාස9 +Yෙ` හැ\යාවJ ඇS ෙලස\3 රැGයා}ව3ට î+ෙÑË K කෲරlවය ගැන අD+êය 

 Vasily Grossman, Forever Flowing (New York: Harper & Row, 1972), p. 214.7

 Tomáš G. Masaryk, The Making of a State: Memories and Observations, 1914-1918 (New York: Frederick A. Stokes, 1927), p. 201.8
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හැÿමJ ඇතැq මම GතL: ïJ +Yම ගැන ඇS L%! පiSෙරOධය3 වල ºමා ෙසායා බල3නට ෙසායන 
සහ ⁄+තෙ.  දෘෙඪOlසාහය සහ !ථාවරlවය අධ9යනය සඳහා දරදø ආකාරෙය3 K කෲරlවයJ. 

රැGයා} කෲරlවෙ. සැහැG K වැü pMå \òමJ ගැන අෙය&ට හැÿමJ ඇSෙb; ඒ ස`බ3ධෙය3 

ඉතාමl GM` සහ îසfත බවJ පවê. සාරා'ථෙය3 \GවJ පැහැpf ෙනාකරන වචන K 
“සqෙකOGයාව” නැlන` “පරΩඩාකාමය” වැ% වචන වf3 ෙමම ≥ණාංගය ස`¤'ණෙය3 පැහැpf 

කරත ෙනාහැ\q… කෲරlවෙ. එවැ% \oයාව3 ය} ඒBය CDගලය3 අ/ප ෙදෙන&ෙ® +කෘත 

මෙනO+ද9ාෙb +භාවනයJ න`, අWට ෙමතැන u ඔÄ3 ගැන පiÑනයJ නැත; ආචාර ධා'Lකයාට වඩා 

ඔÄ3 මානGක ¬\lසකවරයාට බ’3 +ය My අයq. නrl මම ෙමv u සැල\fමl ෙව3ෙ3 සාIvක 
+ෙනOදයJ වශෙය3 පවSන මා}Ëය ïJ +Yම සමඟq… කÄද වැüෙය3 කෲර, ‘îï’ අය ද නැlන` 

‘රy’ අය ද? ඔÄ3 ෙදෙගා/ල3ම රැGයා}ව3 වන %සා, ඔÄ3 ෙදෙගා/ල3ම එක හා සමාන +ය 

හැ\q. ඒ ෙකෙ! Äවl, ඉSහාසය ඉතා පැහැpfව Wçyරැ ෙදq—වඩාlම \oයා°¢ Kවා වඩාlම කෲර 
ෙවq.  9

 ෙමම පiචãඩlව ස`පiදාය S≤ය ද, දහනවවැ% Gයවස මැද ෙවDu රැGයාව තරමJ මධ9!ථ, බටvර, සහ 

පiජාත3ත≠වාu මාවතJ ෙතOරාෙගන Sෙබන බවJ ෙප%ණ. 1861 u y3වැ% Nසා' ඇෙලJසැ3ඩ' පiෙb[ දාස 
කoමය IෙලOlපාටනය කරL3 ප~!ථාµය මධ9!ථාන බලය සyව Gèන ෙසම!Nෙවා! (zemstvos) Wv(වන 

ලDෙDය. 1864 u, µSෙ. òSය ෙවත යන පළr WයවරJ හැèයට ඔ√ අÇකරණ !වා|නlවය අ}මත කරන ලp. 

+Ñව+ද9ාල, කලා සහ Cවlපl මාධ9ය යන Gය/ලම pMå Kහ. සමාජය Cරා Œ‘ටාචාර පiවාහයJ පැSර •ය 

අතර හැම තැනම පiචãඩlවෙ. අû éමJ ද\3නට ලැ≤ණ. 1905 u අසා'ථක K +,ලවය පවා සමාජය yළ 

පiජාත3ත≠වාu උåîමJ කළත3නට සමl K ඵල+පාකයJ Kෙ.ය. +රැDධාභාස ෙලස\3, පiSසං!කරණ +G3 
පiචãඩlවය, පiÅDධlවයට +ෙරOධය, සහ පරණ තාෙ/ කoම ජයෙගන ඇතැq ෙපµ යන ලද ෙමාෙහාෙl u ම, 

1914 අෙගO!y 1 වැ%දා, MෙරOපෙ. එෙතJ \Gදා ෙනාK +රෑ ï‘ටතම මහා පiචãඩlවය පැSර යාෙම3 එම 

\oයාවfයට බාධා පråවන ලDෙDය. 

 මාè3 මfයා fයන ලද ප~p, “ඊ!\ල! (Aeschylus) ෙ® ඔෙර !ටායා  (Oresteia) v rඛ9 +ෂයය න`, 

දාමෙ. පළr අපරාධය එන` කාãඩෙ. ජ3ම පාපය සඳහා එJර¨! කරගl ïෙක3 ව3p ෙගéම Gï ෙවන 

ෙතJ අපාරධ වf3 අපරාධ, පiචãඩlවෙය3 පiචãඩlවය ජාතක කරන බවq. එයාකාරම K +ලාසෙය3, àතන 

MෙරOපය නැමS %වාසය ෙවත පාlෙවන ඇNරqü (Atreidae) ෙ® ය`\G සාපයJ ෙම3 කටMy කරL3, àතන 

Mගෙ. කැΩ ෙපෙනන ජාත93තර සහ සමාජ පiචãඩlවෙ. ද`වැල උlපාදනය කරන ලDෙD 1914 අෙගO!yෙb 
ව≥රැවන ෙ/ +G%. MDධෙ. පiචãඩlවය සහ L%! ඝාතනය එq3 ලැÅණ \Gï වාGයJ සහ \Gï පJෂයJ 

සඳහා ෙනාසෑෙහ3නා Kව\. රැGයා} +,ලවය සහ ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 බලය අ/ලා ගැµම MDධය +G3ම 

ෙගෙනන ලp.”  ෙ` +Ñෙ/ෂණය ෙල%3 +G3 Äවl පiSJෙ‘ප ෙනාකර} ඇත. 1914 u Gට ඔ√ %රyරැවම 10

ධනවාu MDදය\3 සමාජවාu +,ලවයJ මyෙව3ෙ3 යැq අනාවැ\ \යL3 “අÇරාජ9වාu MDධය G+/ MDධයJ 

බවට” හරව3න යැq කැඳéය. 

 ෙලOක MDධෙ. පiචãඩlවය අSමහl K අතර වසර හතරJ S!ෙ! ඇu •ෙ.ය, \Gෙ!lම +ස†ය 
ෙනාහැ\ ෙලස\3 ෙපµ •ය %ර3තර සIල ඝාතනෙය3 Lfයන 8.5 ක ෙසා/දාïව3ෙ® මරණය කැඳවන ලp. 

ජනරා/ Ïඩ3ෙඩO'Ì (Ludendorff) +G3 “සම!ත MDධයJ” යැq ෙ/බ/ කරන ලද එය ෙසා/දාïව3ට පමණJ 

ෙනාව G+/ වැGය3ට ද මරණය කැඳවන නව ප3නෙ. MDධයJ Kෙ.ය. එl ෙලOක ඉSහාසෙ. එෙතJ \Gදා 

දැක ෙනාSÅණ ප~Dෙද3 K මNටමකට පiචãඩlවය ඉහළ  ෙගා!, µS සහ ජාත93තර ස`rS මහl 
ගණනාව\3 තp3 ºමා කරෙගන පැවSෙ.ය. 

 pනපතා කරන ලද ඝාතන, ෙබාෙහO +ට ෙඝOර තlවය3 යටෙl—ගෑ!, WCරැ` වf3 හෑරැå ප!වල 

L%î3 පණ Wè3 වළ දමL3, ෙපරrå අතර u'ඝ කා¢න ෙbදනාෙව3—ඒ හා ස`බ3ධ GයP ෙදනාෙ® 
ස+ඥානයට මහl ෙ! බරJ දමL3 සහ මරණයට pනපතා r√ණ ï3 W~L3ෙ® මෙනO+ද9ාlමක ආරJෂාව3 

ï'වල කරන ලp. ෙ` GD|3 %සා ෙබාෙහO ජනතාවJ ස`¤'ණෙය3ම සංෙbpතාවෙය3 ෙතාර Kහ. ජ'ම3 

සමාජවාදෙ. පiධාන නායකයා සහ න9ායචා'ය K කා/ කÄN!\ (Karl Kautsky) ෙ` ෙlමාවට 1920 u W+Gෙ.ය: 

 Maksim Gorky, O Russian Krestyanstve (On the Russian peasantry) (Berlin: Izdatelstvo Ladyshnikova, 1992), pp. 16-19.9

 Malia, Soviet Tragedy, p. 3.10
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ෙවනෙ! සැබෑ ෙ∏yව… කෲරlවය සඳහා ව'ධනය éම ෙලOක MDධයට පැව~ය හැ\q… එ+ට, ඒ %සා, 
MDධය පට3 ෙගන එv ï`~ෙය3 වසර හතරJ Cරා ඇදෙගන •ෙ. පiාෙයO•කව ස`¤'ණ %ෙරO‹ W~L 

ජනගහනයq, අÑ°ල කරවන හrදාමය පiවණතා කෘෘරlවෙ. අ3Sම පyලටම \ඳා බැ!ෙ!ය, එෙ!ම 

මා}Ëය හැÿ` සහ භාවා}ගS ඉවl කරන ලp. %'ධන පංSයට පවා එv බලපෑෙම3 තව ïරටl 
ගැලෙව3නට ෙනාහැ\ +ය. ඔÄ3ට ඉතාමl ඉහළ තරම\3 හrදාවාදය ෙබOé S≤ණ, සහ ඔÄ3 

නැවත ෙගදර •ය +ට, හැම ආකාරය\3ම &~රැ ෙලG3 සැල\f ලැØහ. MDධයට හැඩ ගැîණ ලද, 

ෙපරrෙණ3 ආපî පැLෙණන ලද L%සා %රyරැවම Gèෙ. සාමකාÀ කාලෙ. Äවද ඔ√ෙ® ජනතාව 

අතර ඔ√ෙ® අqê3 සහ කැමැlත3 පiචãඩlව \oයා වf3 සහ ෙ/ වැ•òෙම3 !ථාWත කරගැµමට 
Êදාන` කරවන ලද මානGකlවෙය3 සහ හැÿ` වf%. එයාකාරෙය3 පැවêම %සා එය G+/ MDධෙ. 

කාරකයJ Kෙ.ය.  11

 \Gï ෙබා/ෙෂ+JවාpෙයJ සත9ෙය3ම MDධෙ. %යැPෙ3 නැත, සමහර +ට ඒ ෙල%3, ෙටÓාN!\, සහ 
Gෙනාéb ෙලG3 එJෙකO ඔÄ3 +වාGය3ව Gè %සා ෙහO නැlන` !ටාf3 සහ කැෙමෙනb ෙලG3, ඔÄ3ව 

සqÔ~යාවට යවා SÅණ %සා +ය හැ\q. ඔÄ3 ෙබාෙහාමයJ වැüෙය3 කැමS Kෙ. රාජ9 ප~පාලනය yළ 

ෙ!වය \òමට සහ මහා ජනතා ර¨ç වල u කතා පැවැléමටq. ඔÄ3 බ√තරයට හrදා අlදැBමJ ෙනාéය, 
එෙ!ම ඔÄ3 \G +ෙටක සැබැ+3 සට3 ෙහO ඊට අඩං≥ ෙවන මරණ දැක ෙනාSÅණහ. බලය අ/ලා ග3නා 

ෙතJ ඔÄ3 දැන Gèෙ. වචන වf3 Gïෙවන අqüයෙලාäමය සහ ෙDශපාලන MDධය පමණ\. ඔÄ3ට SÅෙã 

මරණය, සIල ඝාතනය, සහ මා}Ëය ව9සනය ගැන √ෙදJම න9ායාlමක ෙලG3 බලන දැJමJ පමණ\. 

 MDධෙ. ෙඝOර අපරාධ ගැන පැවS ෙ` ෙපෟDගfක r®ධlවය සමහර +ට එq3 තවl මෘගlවයJ ඇS 
කර¢ෙ` සාධකයJ Kවා +ය හැ\q. ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 +G3 ව'ධනය කරගlෙl පංS Wçබඳ +ශාල වශෙය3 

න9ායවාu K +Ñෙ/ෂණය\, එq3 +චJෂණ ෙලG3 ජාSක K, ජාSකවාu ෙලස\3ම Kවා යැq \යනවා ෙනාෙb, 

අ'Øදෙ. පැSකඩ ෙනාසලකා හ~න ලp. ඔÄ3 ධනවාදය Wට වරද පටවන ලද අතර ක/ Sයාම එයට එෙරv 
+,ලéය පiචãඩlවයට ස`බාධක පනවන ලp. ධනවාu3 නායකය3 ය` සංඛ9ාවJ ඉවlකර දැÀම එq3 GDධ 

Kවl, ධනවාදෙ. %මාව ඉJම3 කරéෙම3, +,ලවය +G3 සIල ඝාතන වලට %මාවJ තබ} ඇතැq 

සැල\ණ. ï‘ටlවය හා සට3 වැpය Mlෙl ï‘ටlවෙය3 යන න9ාය මත පදන` කරගl ෙමය මරය K 
ÊïවJ ෙක·ම\. නrl 1920 ගණ3 වල u, MDධය ෙවත ඇS K Wç&ළ yç3 ය` තරමකට හටගl සාමකාÀ 

තlවය, ෙකාLM%!Nවාදයට ජනතාව හැරéම W[ස දැü ෙ! බලපාන ලDෙDය. 

 ෙකෙ! Äවද, ෆ∞ැ3îවා ±ෙ' +G3 ‘මායාවJ පîකර යාම’  (The Passing of an Illusion) v අවධාරණය කරන 

ප~p තlවය තවමl එෙ!මය,  

MDධෙ. %රත Kෙ. ෙරäෙ`3y කරන ලද G+/ ජනතාවq, ඔÄ3 CරවැGභාවෙ. !වායlත තlවෙය3 
pන %යමයJ නැS කාලයJ S!ෙ! හrදාමය Bකරැ බවකට W+ස Gèයහ. පiධාන අරrණ ÅDÇමl 

éම ෙහO %'ßත éම ෙව}වට p+ ගලවාෙගන Gxම සඳහා ඇ+ෙළන නරකාpයකට ඇද දමන ලDදÄ3ය. 

එv u ජයගŸහණය ය3න පවා ïර!තර ෙලG3 පැවS +MJSය\. G+/ ⁄+තෙය3 උïරා MDධෙ. අග/ 
අතෙ' Gරගතව Gè Lfයන ගණනක W~L3ට වඩා හrදා ෙ!වය අû උදාර බව\3 ෙප}ෙ3 

කලාyර\%… එpෙනදා G+/ ⁄+තෙය3 ඉතාමl ඈත\3 පැවS ෙDශපාලන රාජ9ය MDධය Kෙ.ය…

ෙවනl කැමlත3 සහ +Dවl =√බැඳ යා` වf3 rPම%3 ඈl K එය W+yරැ ෙලG3ම සහජ 
ආශෙය3 My තlවය\… MDධයක %රත é Gèන හrදාවJ ය} ඒBය CDගලය3 තව ïරටl 

ෙනාපවSන සමාජ කoමය\, එෙ!ම එv අමා}aකlවය +G3 කඩා දැLය ෙනාහැ\ ෙලස\3 K &ºත 

බවJ %'මාණය කරq.  12

 MDධය +G3 පiචãඩlවය නව µත9ා}‡ල බවJ පවරන ලද අතර L%! ⁄+තෙ. අගය බාල කරන ලp; 
ඊට කf3 ºඝÒ ෙලG3 ව'ධනය ෙවL3 පැවS පiජාත3ත≠වාu සං!කෘSය එය +G3 ï'වල කරL3 දාස භාවෙ. 

සං!කෘSයට නව පiාණයJ ලබා ï%. 

 Karl Kautsky, Terrorism and Communism: A Contribution to the Natural History of Revolution, trans. W. H. Kerridge (London: Allen 11

and Unwin, 1920), pp. 149, 152.

 François Furet, The Passing of an Illusion: The Idea of Communism in the Twentieth Century (Chicago: University of Chicago Press, 12

1999), pp. 67-68.
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 +Gවැ% Gයවෙ! r/ අÄරැï වල u රැGයා} ආ'Âකය පiබල ව'ධනයකට පා තබන කාලයට W+ස 
Gèෙ.ය. එෙ!ම සමාජය කoම කoමෙය3 වැü !වායlත බවකට පlව Gèයහ. එනrl ජනතාව ෙවත සහ 

%‘පාදන කoම සඳහා MDධය +G3 පනවා SØ î+ෙÑË තද ºමාව3 ඉ!මy කර දJවන ලDෙD තlවය ෙhරා 

ගැµම සඳහා අවශ9 K ජවය සහ πර දැJම පැහැpfවම ෙනාමැS K ෙDශපාලන ෙරäමෙ. ºමාව3 Kහ. 1917 
ෙපබරවා~ +,ලවය ය} ව9සනකාò තlවයකට පiSචාරයJ K අතර එq3 සමාජය ස`භව9 K මාවතJ ෙවත 

හරවන ලp: ව9ව!ථාදායක ස`ෙ`ලනයJ ෙතOරා පl කර ගැµෙම3 “Å'«වාº” පiජාත3ත≠වාu +,ලවයJ, 

සමඟ Lශ{ ෙවන ක`කරැව3 සහ ග`බද වැGය3 අතර සමාජමය +,ලවයJ. 1917 ෙනාවැ`බ' 7 වැ%දා GDධ 

K ෙබා/ෙෂ+J &ම3ත≠ණෙය3 Gය/ල ෙවන! +ය. එq3 පîව එන ලDෙD සැල\ය My තරම\3 පiචãඩ K 
අpයර\. ඉS~ é ඇS පiÑනය, ඇq ය3නq, MෙරOපෙ. GයP රටව/ අත~3, පiචãඩ ෙDශපාලනය රැGයාෙb u 

GDධ Kෙ. ඇq? 

 ෙලOක MDධය සහ රැGයාෙb පැවS පiචãඩlව ස`පiදාය \Gï සැකයJ නැSව ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 +G3 
බලය අ/ලා ගl ආකාරය වටහා ගැµමට ය` ඉඩJ ලබාෙදන සාධක ෙවS; ඒl අ3තවාu පiචãඩlවය සඳහා 

ෙබා/ෙෂ+Jවාu3ෙ® නැ”රැවJ පැවêම ඒවාෙය3 පැහැpf ෙනාකරq. ෙමම පiචãඩlවය ක/ Sයාම ද\3නට 

හැ\ Kව\, +ශාල වශෙය3 සාමකාÀ K සහ පiජාත3ත≠වාu K ෙපබරවා~ +,ලවය හා සසඳන +ට තවl 
වැüෙය3 එය ෙපµ යq. බලය අ/ලා ගl වහාම ෙ` පiචãඩlවය ෙල%3 +G3 පJෂය ෙවත ආෙරOපණය 

කරන ලDෙDය. 

 !වභාවෙය3ම ෙ/ ව≥රැවන සහ ත≠!තවාu K ලJෂණ ෙදකම එයට ඇතැq හ%කට ෙහç කරන 

ආඥාදායකlවයJ ෙල%3 +G3 Wv(වන ලp. මාස ගණනාවකට ෙපර අyරැදහ3 ව •යා K Nසා'වාu හrදා 
වලට එෙරvව කරන පiSචාරමය ආරJෂා යා3ත≠ණයJ ෙලG3 තව ïරටl +,ලéය පiචãඩlවය ෙපµ •ෙ. 

නැත. ඒ ෙව}වට එය  මෘගlවෙ. සහ කෲරlවෙ. පරණ රැGයා} සං!කෘSය යç අවp කරවන, සමාජ 

+,ලවෙ. %¢න පiචãඩlවය අÄPවන \oයා°¢ \oයාවfයJ Kෙ.ය. ‘රy ßෂණය’ ය3න 1918 සැ,තැ`බ' 2 
වැ%දා ෙතJ %ල වශෙය3 උlසවාකාරෙය3 ආර`භ කරන ලDෙD නැS Äවl එය පiSපlSයJ හැèයට 1917 

ෙනාවැ`බ' මාසෙ. Gට පැවyණ\. අෙන&l පJෂ සහ සමාජ ව9ාපාරය වf3 +වෘත +රැDධlවයJ සැබෑ 

ෙලG3 +ද9මාන éමJ Gï ෙනාÄණl ෙල%3 +G3 එය ෙයාදා ගlෙlය. උදාහරණයJ වශෙය3 1918 ජනවා~ 
4 වැ%දා ඔ√ පළr ‘ව9ව!ථාදායක ස`ෙ`ලනය’ කඩා දැÀය, එය ෙතOරා පl කර SÅෙã ස'ව ජන ඡ3දෙය%, 

එෙ!ම épවල උDෙඝOෂණය කරන ලද ඕනෑම ෙකෙනJ ෙවත ෙවü තැÔම Gï +ය. 

 ෙම3ෙශ+Jවාu3ෙ® පiධා%යා K ද, පiධාන රැGයා} සමාජවාpෙයJ K M~ මා'ෙටාb (Yuri Martov) +G3 

ßෂණෙ. පළr අpයර හ%කට සහ දැü ෙලG3 ෙහළා ද\න ලp, 1918 අෙගO!y මාසෙ. u ඔ√ ෙමෙ! féය: 

ඔÄ3 බලයට පl K පළr pනෙ. පට3ම, මරණ දãඩනය IෙලOlපාටනය කළා යැq \යා Gè 

ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 +G3 L%î3 මර3නට පට3 ගlහ. ඔÄ3 G+/ MDධෙ. සට3 වල u අ/ලා 

ගැ}å Gරකරැව3 මරා දැIහ. ඔÄ3ෙ® ⁄+ත ෙhරනවා යන ෙකා3ෙDGය මත යටl K හyර3 ඔÄ3 
මරා දැIහ… ෙබා/ෙෂ+Jවාu3ෙ® Ifකlවෙය3 සං+ධානය කර} ලැØ ෙ` ෙතාග Wè3 කරන ලද 

Lµමැරැ` වලට පîව ආෙb ෙබා/ෙෂ+J ආãûෙb ඍ« %ෙයOගෙය3 GDධ ෙවන Lµමැරැ`ය… නû 

ෙනාමැSව දස දහ! ගණනJ ජනතාව ඝාතනය කර} ලද පîව, ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 +G3 ඔÄ3ෙ® 
මරණයට පråé` උසා+ෙ. ê3ï අ}ව කර3නට පට3 ගlහ. ෙසO+යN ෙරäමයට හyරැ Kව3 

ෙදOaතය3 \òම සඳහා ඔÄ3 +G3 îΩi` +,ලéය Mද අÇකරණයJ Wv(වා ගlහ.  13

මා'ෙටාb හට අ’රැ අÚභ ෙපර%LlතJ පහළ +ය: 

මෘගයා +G3 උåî` L%! ෙ/ ෙලවකා ඇත. L%සා-මරණ ය3ත≠ණය \oයාකාò කරවන ලp. 
ෙම©ෙවෙඩb, බෲෙනO, Ωට'ස3, ෙවෙසෙලාb!\, සහ කෙරf3 [îΩi` +,ලéය Mධ අÇකරණෙ. 

+%îරැව3] යන මහy3 ඔÄ3ෙ® කLස අl උඩට නවාෙගන ම! කප3නාෙ® වැඩට බැස ඇත… ඒl 

ෙ/ වf3 ෙ/ උපදවq. 1917 ඔJෙතOබ' Gට ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 +G3 Wv(වන ලද ßෂණෙ. පාලනය 
රැGයා} වyයාය3 v වාMව Cරවා ඇlෙl L%! ෙ/ වf3 Wටවන වා‘ප වf%. G+/ MDධෙ. මහl 

 Yuli Martov, Down with Executions, pamphlet from 1918 reprinted in The Opposition: At Home and Abroad, vol. 1 (Nendeln: Kraus 13

Reprint, 1975), p. 5.
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ෙදා`නස, සහ එv %යැෙළන ලද W~L3ෙ® S~ස3කම, ව'ධනය ෙවන ආකාරය අW ï(ෙවr. සමාජවාu 
ඉගැ3é` වලට පදන` ෙවන සැබෑ මා}Ëයlවෙ. ෙÑ{‘ඨ Iලධ'ම මතකෙය3 •fÛ යන ප~Dෙද3 

අyරැදහ3 é ඇත. 

 මා'ෙටාb එතැන u කා/ රෙඩJ (Karl Radek) සහ \o!è ය3 රෙකාb!\ (Christian Rakovsky) යන 
ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 සමඟ එකy K සමාජවාu3 ෙදෙදනාට ෙදා! පවරන ලp, එJ අෙයJ ෙපOල3ත ස`භවෙය3 

My MෙදbෙවJ K අතර අෙනකා රැෙ`%යා} සහ බ/ෙ®~යා} Lශ{ණය\3 Kෙව\: “ඔබ අප ෙවත ආෙb 

Nසා'වරැ3 +G3 u'ඝ කාලයJ S!ෙ! ෙපOෂණය කරන ලද, අෙ, Cරාතන `ෙ/cඡවාදය වගා කර3නටq, 

එෙ!ම රැGයා} Cරාණ අ/තාරය මත Lµමැරැ` සඳහා Wද+f තබ3නටq, \Gදා ෙනාදැක ඇS ෙලස\3 
අ}3ෙ® ⁄+ත ගැන ග'හාව ඉහළ යව3නටq; රට Cරාම මරණයට පråéෙ` òSය ෙගෙන3නට ඔබ පැLණ 

ඇත… අ=ෙගOîවා නැවතl රැGයාෙb පiධාන ච~තය é ඇත!” 

 ෙව3ෙ© v ජනගහනෙ. &ඩා ෙකාටසකට පමණJ බලපාන ලද K ව9Sෙ'කය K, පiංශ +,ලවෙ. පැවS 
ßෂණය ෙම3 ෙනාව, ෙල%3 යටෙl ßෂණය GයP ෙDශපාලන පJෂ වලට සහ GයP සමාජ තල ෙවත එ/ල 

කරන ලDෙDය: වංශවy3, Å'«වාº3, ෙසා/දාïව3, ෙපාf! %ලධාò3, ව9ව!ථාදායක පiජාත3ත≠වාu3, 

ෙම3ෂ+Jවාu3, සමාජවාu +,ලéයවාu3, සහ ක`කරැව3 සහ ග`බද වැGය3 ඇyP සම!ත rP ජනගහනය 
ඊට හî Kහ. +Dවy3ට +ෙÑෂෙය3 අයහපl ෙලG3 සලකන ලp. 1919 සැ,තැ`බ' 6 වැ%දා, ÅDÇමය පiජාෙb 

සාමාäකය3 ïG` \vපයJ අl අඩං≥වට ගැµෙම3 පîව, ෙගO'\ +G3 ෙල%3 ෙවත ෙකOපා+‘ට K fWයJ 

යවන ලp: “මට දැෙනන ෙලG3, රටක සරැසාර බව, ජනතාවෙ® බලය මැµමට හැ\යාව ඇlෙl එv ÅDÇමය 

සංව'ධනෙ. පiමාණය සහ ≥ණය අ}වq. +,ලවය පiෙයOජනවl වැඩJ ව}ෙ. එවැ% සංව'ධනයකට එය 
පාJaක ෙවනවා න` පමණ\. +ද9ා'ı3ට කරැණාෙව3 සහ ෙගෟරවෙය3 සැල\ය Myq. නrl අෙ, ජාමය 

ෙhරා ග3නට අW ජනතාවෙ® v! ගසා දම3ෙනr, එq3 අෙ,ම K ෙමාළය ද +නාශ ෙවq.”  14

 ෙගO'\ෙ® fMෙ` පැවS පැහැpf බවට ෙල%3ෙ® පiSචාරෙ. මෘග බව ගැලC[: “Å'«වාº ÅDÇමl 
පiජාවෙ® ශJSය සමඟ ‘ජනතාවෙ® ÅDÇමය ශJSය’ එක හා සමාන \òම අW කරන වරද\…Å'«වාGය සහ 

ඔÄ3ෙ® අ}ගාLකය3, එන` බාල මNටෙ` +Dවy3 සහ ජාSෙ. ෙමාළය ඔÄ3 යැq \යා vතන ධනවාදෙ. 

ලැ\ය3, ෙපරළා දමන අරගලෙ. u ක`කරැව3ෙ® සහ ග`බද වැGය3ෙ® +Dවl ශJSය සහ ව'ධනය ෙවq. 
ඔÄ3 ජාSෙ. ෙමාළය ෙනාෙවS. ඔÄ3 අÊ¬ ෙවS.” +Dවy3 ගැන +ෂෙ. u ෙ` පiSචාරය ෙල%3 +G3 ඔ√ෙ® 

සමකා¢නය3 ගැන, ඔÄ3 අතර K වඩාlම ස`භාවµය Kවා ගැන පවා, දJවන ලද SMå Wç&ල ෙප3වන 

r/ ද'ශක අත~3 පළrවැ3නq. 

 ෙල%3ෙ® Ifක අරrණ Kෙ. හැ\ තාJ කාලයJ Cරා බලය ඔ√ අත පවlවා ගැµමq. සS දහයකට 
පîව ඔ√ +G3 ‘පැ~! ෙකාLMනයට' වැü කාලයJ පාලනෙ. ෙයu Gèන ලp, ඉS3 ඔ√ පාලනෙ. ෙතO3 ල}ව 

\Gදා අl ෙනාහැòම ගැන Gvන මව3නට පට3 ගlෙlය. ඉSහාසෙ. ගම3 මග ෙවන! éම ඇරˆණ, 

ෙබා/ෙෂ+Jවාu3ෙ® අධ9Jෂණය යටෙl K රැGයා} +,ලවය ඊට කf3 ගම3 ෙනාකරන ලද මා'ගයක 
L%!කම ෙගන යෑම පට3 ගැ%ණ. 

 වඩාlම පiාථLක K සදාචාර Iලධ'ම අlහැර දැÀම ෙවත W+ºමl සහ ඒ කoමෙbද Gය/ල MJS 

සහගත éමl Gïෙb න` එවැ% බලයJ පවlවාෙගන යෑම එතර` වැදගl ෙව3ෙ3 ඇq? ඔ√ෙ® අදහ! 
පiාෙයO•ක බවට හැරéම සහ “සමාජවාදය ෙගාඩනැÿම” සඳහා පැවS එකම කoමය එය පමණJය ය3න එ+ට 

ඊට Wçyර +ය Myq. ßෂණය සඳහා පැවS සැබෑ අ˜ෙ,iරණය ෙමv u පැහැpf ෙවq: යථා'ථෙය3 rPම%3ම 

ඉවl K ධ'මයJ සමාජය ෙවත ආෙ/ප කරන ෙල%3ෙ® අqüයෙලාäය සහ උෙතOWයා} කැමැlත %සා හටගl 

පiSඵලයq.  

 ඒ අ}ව සලකDu 1914 ෙපර පැවS, නැlන` 1917 3 පîව පැවS ෙල%3වාදය yළ 1914 ෙපර පැවS 

මාJ!වාදෙ. ෙකාතර` පiමාණයJ %Ñ¬තවම ඇlදැq අෙය&ට අස3නට CPව%. ඔ√ෙ® න9ායය3 සඳහා 

ෙල%3 +G3 පංS අරගලය, ඉSහාසය yළ පiචãඩlවෙ. අවශ9තාවය, සහ ඉSහාසය අ'ථවl කරවන ලද 
පංSය හැèයට %'ධන පංSෙ. වැදගlකම යනාpය ඇyP මාJ!වාu !වGD|3 ගණනාවJ භා+තා කෙÕය. 

නrl 1902 ෙවDu ඔ√ෙ® îපiGDධ කථාව, ‘කළ Mlෙl &මJ ද?’ (What is to Be Done?) v ඔ√ ෙයOජනා කෙÕ 

 Quoted in Arkadi Vaksberg, Le mystère Gorki (Paris: Albin Michel, 1997), p. 111.14
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ෙබෙහ+3 හrදාමය K ෙලස\3 My +නය\3 හැෙදන පාතාල ව¯හයJ සමඟ ස`බ3ධව පවSන වෘlêකය3 
My K +,ලéය පJෂයJ ගැන නව සංක/පය\. ෙ` අරrණ ෙව}ෙව3 ඔ√ ෙන÷bෙ® අකෘSය ෙතOරාෙගන 

එය තව ïරටl ව'ධනය කෙÕය. එය ජ'ම%ෙ., එංගල3තෙ., සහ පiංශෙ. මහා සමාජවාu සං+ධාන වf3 

පැහැpfවම ෙවන! +ය. 

 1914 u ෙල%3 %Ñ¬ත ෙලG3 ‘ෙදවැ% ජාත93තරෙය3' කැ˘ •ෙ.ය. GයPම සමාජවාu පJෂ පාෙ∏ 

ජාSකවාදෙ. හැÿ` වල බලයට r√ණ ෙදන අව!ථාෙb, ඔÄ3ෙ® ඒ ඒ ආãû වෙN එJසl ෙවන ලද 

ෙමාෙහාතක u, “අÇරාජ9වාu MDධය G+/ MDධයJ බවට හරවන” අනාවැ\ \යL3, ෙල%3 පට3 ගlෙl 

ප~¤'ණ ෙලG3 න9යාවාu K මා'ගයක ය3නටq. ජාSකවාදයට WçyරJ ෙද3නට සමාජවාu ව9ාපාරය තවමl 
බලවl නැතැq, සහ %සැකවම GDධ ෙවන MDධෙය3 පîව තව ïරටl MDධ වලට W+ºම වැළැJéම සඳහා 

ඔ√ෙ® හrදාව3 යç එJකාî කර3නට ඔ√ව කැඳව} ඇතැq \යාl, ආෙbග රvත K +චාරය yç3 ඔ√ 

%ගමනය කරන ලp. ෙමය GDධ +ය හැ\ යැq Gතන ලDද ගැන තබාග3නා ලද +Ñවාසය\, Gය/ල ෙහO 
\GවJ ෙනාලැÔ යන ෙදෙක3 එකJ  සඳහා පරïවට තබන ලද Êï ෙකçය\. වසර ෙදකJ යනyරැ ඔ√ෙ® 

අනාවැ\ය ඵල රvත සහ v! ෙලG3 ෙපµ •ෙ. ඒl හpGෙ. එය සැබෑ é රැGයාව +,ලéය අpයරJ ෙවත 

ඇy/ ෙවන ෙතJ ය. ෙ` කාලෙ. K GD|3 ඔ√ෙ® GයP +Ñවාසය3 තහÄරැ කරන ලදැq ෙල%3ට සහSක 
+ය. මාJ!වාදෙ. êරණාlමකවාදයට ඉහç3 ෙන÷bෙ® !ෙbcඡාවදය පැවෙත3නට සමl K ෙලස\3 ෙපµ 

•ෙ.ය. 

 බලය පැවSෙ. අ/ලා ගත හැ\ ෙලස\3 යන අනාවැ\ය %වැරp ෙව3ෙ3 න`, එ+ට පiගSය +ïf 

ෙbගය\3 කර3නට, රැGයාව සමාජවාදයට ප%3නට ÊදානL3 Gèයාය ය3න ර¨üක/ ෙලG3 ෙදOෂ සහගත 
Kව\. ෙවනl \Gවකට වැüෙය3 %දහ! ෙව3නට උවමනා K රැGයාව සහ අlහදා බලන ධ'මයJ ෙයාදා 

ගැµමට පරම බලයක ආශාෙව3 My K ෙල%3 අතර පරතරය ය3න ßෂණෙ. වඩාlම බරපතල ෙ∏yව +ය. 

 1920 u ෙටÓාN!\ අනාවැ\ පළ කෙÕ ඇS +ය හැ\ GD|3 ගැනq: “අෙ, ගැටPව %‘පාදන කoමෙ. ඇS 
ෙපෟDගfක ෙDපල IෙලOlපාටනය \òම න`, ඒ +ස’ම සඳහා යන එකම මා'ගය ඇlෙl රාජ9 බලය 

rPම%3ම %'ධන පංSෙ. අත පැවêම හරහාය, සහ අSෙ'ක ෙරäමයJ yç3 තාවකාfක MගයJ Wv(éම 

මfl%…ෙමය Å'«වාGෙ. පැවැlම ඇS තlවයJ Lෙසක ෙවන!ක` වලට කැමැS ෙනාවන අව!ථාවJ %සා 
ඒකාÇපSවාදයJ අවශ9යq. ෙ` පදනම මත \Gï එකඟතාවයකට එළ˙මට ෙනාහැ\q. êරණාlමක සාධකය 

ව}ෙ. බලාlමක බව පම[… අවසානය ඉලJක කරග3නා ඕනෑම අෙය&ට කoමය පiSJෙ‘ප කළ ෙනාහැ\q.”  15

 ඔ√ෙ® ධ'මය ෙයාදා ගැµමl සහ බලය අ/ලාෙගන Gxමl යන ෙදක අතර vර é Gè ෙල%3 +G3 

ෙලOක ව9ා,ත ෙබා/ෙෂ+J +,ලවෙ. Lථ9ාව %'මාණය කෙÕය. 1917 ෙනාවැ`බ' මාසෙ. u, MDධයට ස`බ3ධ 
K GයP රටව/, අෙනJ Gය/ල3ටම වඩා +ෙÑෂෙය3ම ජ'ම%ය, +,ලවෙ. •3ෙන3 යට කර ගැෙන} ඇතැq 

\යා +Ñවාස කර3නට ඔ√ට අවශ9 Kෙ.ය. ඒl ෙලOක ව9ා,ත +,ලවයJ හට ගැ}ෙ3 නැත. 1918 ජ'ම%ෙ. 

පරාජයl සමඟ, නව MෙරOΩය අ}WçෙවලJ මy +ය, එය හංෙ®~යාෙb, බැෙb~යාෙb, සහ බ'fනෙ. K ඇණ 
vèන ලද +,ලවය3 îP ෙකාට සැල‡ෙbය. ෙවOෙසOb v u ‘රy හrදාව’ පරාජයට පl \òෙ` u ෙමය ඒ වන 

+ටl පැහැpfව ෙපෙන3නJ Kෙ.ය, ඒl එය, ‘ජ'ම3 ඔJෙතOබ'’ පරාජෙය3 පîව, එන` 1923 ෙතJ 

Wçෙනාගැ%ණ. MෙරOΩය සහ ෙලOක ව9ා,ත +,ලවයJ ගැන K ෙල%3ෙ® න9ාෙ. අසා'ථකlවෙය3 
ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 ඉතාමl √දකලා කරන ලද අතර එq3 ඔÄ3ව ආරාäක රැGයාව සමඟ ඍ« අ'Øදයකට 

ෙගන යන ලp. තම3ෙ® \oයා වf3 නැlන` තම3ෙ® සමාජමය, ආ'Âක, නැlන` +Dවl පැවැlෙම3, 

ෙබා/ෙෂ+J න9ායෙ. පැහැpf ෙලG3 ෙපෙනන වැරp ෙප3වන අයව %හඬ කර3නට සහ ෙබා/ෙෂ+Jවාu3ෙ® 

න9ායෙ. Wç≤”ව අ}ව සමාජය නැවත ව¯හගත \òමටl ෙසායL3 ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 +G3 බලය අ/ලාෙගන 
Gxමට ගl දැü වෑයෙ` u ඔÄ3ෙ® එpෙනදා පiSපlS අංශ වලට ßෂණය ෙගෙනන ලp. බලයට පl Kපîව, 

ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 +G3 උෙතOWයාව ඉතාමl ෙ/ ව≥රැවන îP ව9ාපාරයJ බවට පl කළහ. 

 ෙ` D+lව පරතරය—මාJ!වාදය සහ ෙල%3වාදය අතර ඇS පරතරය සහ ෙල%3වාu න9ාය සහ 
යථා'ථය අතර ඇS පරතරය—ෙගන යන ලDෙD රැGය3 සහ ෙබා/ෙෂ+J +,ලවෙ. අ'ථෙ. Ifක පiSපlS 

ගැන පළr +වාදයJ ෙවතටq. 1918 අෙගO!y මාසෙ. u කÄN!\ (Kautsky) ඒ ගැන ඉතාමl පැහැpf බව\3 

 Leon Trotsky, The Defence of Terrorism, trans. H .N. Brailsford (London: Allen and Unwin, 1921), pp. 21-22.15
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දJවන ලp: “බටvර MෙරOපෙ. u මහා ‘පiංශ +,ලවය’ නැවත වතාවJ ඇS ෙbයැq \යා \Gï අව!ථාවක u 
අW බලාෙපාෙරාly +ය My නැත. අද රැGයාව +G3 1793 පiංශය සමඟ ෙබාෙහO සමානාlමතා ෙප3ව3ෙ3 

න`, එq3 දැJෙව3ෙ3 මැද පංSෙ. +,ලවෙ. පැවැlෙව3නට ෙකාතර` ළfl3 Gèනවා ද \යා පමණq.”   16

කÄN!\ 1917 දැJෙJ පළr සමාජවාu +,ලවය හැèයට ෙනාව, අවසාන Å'«වාº +,ලවය හැèයටq. 

 ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 බලය අ/ලා ගැµෙම3 පîව, සමාජවාu ව9ාපාරෙ. ඇyළත u අqüයෙලාäයට ලැÅණ 

වැදගlකම ඉතාමl ර¨üක/ ෙලG3 ෙවන! +ය. සමාජවාදෙ. ධ'මය සත9ෙය3 වටහාෙගන ඇS එකම 

CDගලයා තම3 යැq සහ “ඉSහාසෙ. සැබෑ අ'ථය” +ෙJත කර3නට හැ\යාව ඇlතා තම3 යැq යන අනම9 

+Ñවාසය, 1917 ට ෙපර ෙල%3 +G3 ෙප3වා SÅ[. රැGයා} +,ලවය pග හැòම සහ ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 
+G3 බලය අ/ලා ගැµම ෙල%3ට ෙප}ෙã ඔ√ෙ® අqüයෙලාäය සහ ඔ√ෙ® +Ñෙ/ෂණය වැරpය ෙනාහැ\ 

ෙලස\3 %වරද යැq කාටවl +මGය ෙනාහැ\ ෙලG3 ඉහç3 ලැෙබන ආÑච'යයJ ෙලස\%.  1917 ට පîව 17

ඔ√ෙ® පiSපlS සහ ඒවා සමඟ එන ලද න9යාවාu +!තර \ò` පරම සත9ය බවට පl+ය. අqüයෙලාäය 
ආධානගŸාහයJ සහ පරම, +Ñව සත9යJ බවට හරවන ලp. ෙමෙ! අqüයෙලාäය ¤ජµය fයැ+/ලJ බවට 

හැරéම %සා Jෂ[ක ඵල+පාක ඇS Kහ, ඒවා ෙකO'ෙ3fය! කැ!ෙටා~යාü! (Cornelius Castoriadis) +G3 

සටහ3 කරq: “ඉSහාසය ගැන සත9ය K එක න9ායයJ ඇlෙl න`, ෙDව/ GDධ ෙවන ආකාරෙ. ත'කා3+ත 
බවJ ඇlෙl න`, එ+ට එv සංව'ධනය ඒ +ෙÑෂ න9ාෙ. +ෙÑෂඥය3 සහ තාJෂණෙbu3 ෙවත බාර pය 

My යැq පැහැpfq. පJෂෙ. පරම බලය…. දා'ශ%ක වැදගlකම\3 Myq; ඉSහාසය ගැන K ෙභෟSකවාu 

සංක/පෙ. \oයාකාòlවය එv පදනමq… එම සංක/පය සත9ය න`, බලය පරම +ය Myq, පiජාත3ත≠වාදය 

ය} නායකය3ෙ® L%! වරpනî= ගSයට ෙදන පැවරැම\, නැlන` ඔÄ3ට පමණJ %වැරp පiමාණ වf3 
ෙබදා pය හැ\ ≥රැවර \oයාවfය\.”  18

 අqüයෙලාäය සහ ෙDශපාලනය ෙමයාකාරෙය3 පරම K ද, “+ද9ාlමක” K ද සත9යJ බවට හැරéම 

ෙකාLM%!Nවාදෙ. ඒකාÇපSවාuය W~+තරෙ. පදනම ෙවq. පJෂය Wçyරැ ෙද3ෙ3 +ද9ාවට පම[. සමාජමය 
පැSකඩ Gය/ල සහ ඒBය CDගලයාෙ® ⁄+තය ෙවන! අතකට හැරéම අ%වා'ය කරL3 +ද9ාව +G3 ßෂණය 

ද MJS සහගත කරq. 

 සංඛ9ා වf3 සලකDu ï'වල K රැGයා} %'ධන පංSෙ. තම3 ද %ෙයOäතෙයJ ෙවනවා යැq \යා 
ග%Du ෙල%3 ඔ√ෙ® අqüයෙලාäෙ. සත9තාවය තහÄරැ කරන ලp, ඒl ඔÄ3 +,ලව කරන ලද සෑම 

+ෙටකම සමාජ කãඩායමJ හැèයට ඔÄ3ව rPම%3 පරාජය \òෙම3 ඔ√ වැළ&ෙã නැත. ෙ` %'ධන 

පංSෙ. සංෙJතය තම3ට ගලපා ගැµම ෙල%3වාදෙ. ඇS අSශෙය3ම +ශාල ර¨වè/ල ෙවq. 1922 u, %'ධන 

පංSෙ. ස`භවෙය3 My K ෙබා/ෙෂ+Jවාu නායකය3 අ/පෙය3 එJ අෙයJ K අෙලJසැ3ඩ' Ñfයා,%ෙකාb 
(Aleksandr Shlyapnikov) ෙවS3 එන ෙ` බැණ වැuම ඒ %සා උlපාදනය +ය. එකෙළා!වැ% පJෂ ෙකාංගŸසෙ. u 

ඔ√ ඍ«වම ෙල%3 ඇමêය: “මාJ!වාu අ'ථෙය3 K %'ධන පංSයJ රැGයාෙb නැතැq \යා ඊෙ. bලැüම' 

ඉfqc තහÄරැ කර Gèයා. සැබැ+3ම පවS3ෙ3 නැS පංSයJ ෙව}ෙව3 ඒකාÇපSවාදයJ භා+තා කර3නට 
සමl éම ගැන ඔබට îබ පත3නට මට ඉඩෙද3න!” ෙ` %'ධන පංSෙ. සංෙJතය තමනට කැමS ආකාරෙය3 

ෙයාදා ගැµම MෙරOපෙ., ෙතවැ% ෙලOකෙ., එෙ!ම ÷නෙ. සහ \Mබාෙb ද, ෙපාïෙb ද\3නට ලැෙබ3න\. 

 උවමනාව ප~p භාෂාව හîරැවා ගැµම ෙල%3වාදෙ. වඩාlම කැΩ ෙපෙනන ලJෂණ අත~3 එකJ ෙවq, 
+ෙÑෂෙය3ම යථා'ථෙය3 %ෙයOජනය +ය My වචන වf3 ඒවා +සංඝටනය \òම. ඒවා සමාජෙ. +MJත 

දැJමක ෙකාටසJ ෙලG3 දJවDu ජනතාවට ඒවාෙ. සෑබෑ වැදගlකම සහ පැවêම නැS Kහ. එ+ට සමාජය 

සහ ඉSහාසය කඩා හදන ෙස/ලමක කෑf පමණකට වඩා වැü වැදගlකමJ ඒවාට ෙනාලැÅ[. අqüයෙලාäය 

සමඟ සÀප ෙලG3 ඈY SÅණ ෙ` +MJත බෙb \oයාවfය, ßෂණය උපත ලැÔෙ` u තවl පiධාන සාධකයJ 
+ය. මරා දමන ලDෙD L%! ව'ගයා ෙනාෙb, නrl “ධනවාu3,” “Å'«වාº3,” නැlන` “ජනතාවෙ® හyර3,” 

Kහ. මරා දමන ලDෙD ෙදවැ% %කල! සහ ඔ√ෙ® පÄෙ/ අයව ෙනාව, “වැඩවස`වාදෙ. %ෙයOäතය3,” “ෙ/ 

උරා ෙබා3න3,” “පරෙපOaතය3,” නැlන` “උ&ණ3” Kහ. 

 Karl Kautsky, The Dictatorship of the Proletariat, trans. H. J. Stenning (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1964), p. 55.16

 See the portrait by Nicolas Valentinov in Mes recontres avec Lénine (Paris: Plon, 1964).17

 Cornelius Castoriadis, The Imaginary Institution of Society (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998).18
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 ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 +G3 හ%කට බලය අ/ලා ගැµමl, එq3 Jෂණෙය3 vL K µත9ා}‡ල බව සහ 
ෙගෟරවය %සා \oයා කටMy සඳහා අවශ9 කoමෙbද ලැÔමටl, !XS ෙව3න අqüයෙලාäය ෙවන! éමට 

සැල\ය My වැදගlකමJ ලබාග3නා ලp. මාJ!වාu අqüයෙලාäෙ. නාමෙය3, ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 සංෙJතමය 

පiචãඩlවෙය3 සැබෑ පiචãඩlවයට මාරැ Kෙ. තව ïරටl ඔÄ3 “%'ධන පංSෙ. ආඥාදායකlවය,” යැq 
හ’3වන ලද පරම සහ vyමතය අ}ව ෙයාදා ග3නා බල පDධSයJ Wv(වා ග%L%. “%'ධන පංSෙ. 

ආඥාදායකlවය,” යන පද වහර මාJ! +G3 ඔ√ෙ® fM` √වමාරැ වල u වැü සැල\/ල\3 ෙතාරව වරJ 

භා+තා කරන ලDද\. යටපl කර දැÀමට අºරැ ෙලස\3 බලවl K ෙDශපාලනය ෙවන! අතට හැරéෙ` 

\oයාවfයJ ද ඔÄ3 පට3 ගlහ. එq3 ඔÄ3ෙ® +,ලéය ප[+ඩය W+yරැ කර3නට නව බලාෙපාෙරාlyවJ 
ෙගෙනන ලද බවJ ෙපµ •ෙ.ය. MDධය අවසානෙ. පçගැµ` සඳහා ආශාව3 වf3 ෙමෙහයවන ලද අය අතර, 

සහ +,ලéය Lථ9ාව යç \oයාවට නැංéම ගැන Gvන මවන ලද අය අතර, ෙ` බලාෙපාෙරාlyෙb ප[+ඩය 

අ}නාදය Kහ. ඉතා ඉJම[3 ෙබා/ෙෂ+Jවාදයට +Ñව වැදගlකමJ ලබාග3නට හැ\ K අතර ෙලOකය Cරා 
එය අ}කරණය කරන අයව ආක'ශණය කරග3නට ද හැ\යාව පෑpණ. සමාජවාදය ෙදමංසලකට පැLණ 

Gèෙ.ය: පiජාත3ත≠වාදය නැlන` ආඥාදායකlවය. 

 1918 •`හානෙ. u fයන ලද ඔ√ෙ® ‘%'ධන පංSෙ. ආඥාදායකlවය’ (The Dictatorship of the Proletariat) 
නමැS ෙපාෙත3 කÄN!\, ïJ +†L3 Gèන අයෙ® ïක තවl වැü කෙÕය. මාස හයJ පමණJ 
ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 බලෙ. Gèය ලDදා Äවl පîව එන ≤ය&රැ සIල ඝාතන ගැන ද\3නට ඇS සංඥා 

අ/පයJ පමණJ ඒ දJවා Sෙබන ලp. GDධ  ෙව3න ය3ෙ3 &මJදැq \යා කÄN!\ ඒ වන +ටl දැක 

Gèෙ.ය: 

සමාජවාu ව9ාපාර ෙදක අතර ඇS එp~වාදය… පiධාන වශෙය3 එ\ෙනකට ෙවන! කoම ෙදකJ අතර 
ගැ(මq: එන` පiජාත3ත≠වාදය සහ ආඥාදායකlවයq. ව9ාපාර ෙදකටම එකම අ3තයJ Wçබඳ 

දැJමJ ඇත: %'ධන පංSය %දහ! \òම, සහ ඒ සමඟ සමාජවාදය yç3 L%! ව'ගයා %දහ! 

\òම. නrl එක\3 අෙනක ෙදOෂ සහගත බව\3 My යැq ද ඒ %සා +නාශයට ෙගන යනවා යැq ද 
ෙප3වන ආකාරය\3 K දැJමJ අෙය&ට ෙප3වා pය හැ\q… අW හැ\ තර` CP/ ෙලG3 සංවාදයJ 

ඉ/ලා Gxමට සැබැ+3 ෙපµ Gèr, තරෙ.ම පiජාත3ත≠වාu පැlෙl GèL3. ආඥාදායකlවය +G3 

පටහැ% දැJම අසත9 යැq ඔ,C කළ My යැq \යා ඉ/ල3ෙ3 නැත, නrl ඒවා \යා පෑම 
බලාlකාරෙය3 යටපl කළ My යැq ඉ/ලා GèS. ඒ %සා, සංවාදය පට3 ගැµමටl ෙපරම, 

පiජාත3ත≠වාදෙ. සහ ආඥාදායකlවෙ. කoම ෙදක දැනටමl ෙනාපෑvය හැ\ ෙලG3 එෙරvව GèS. 

එකJ උDයාචනය කර3න අෙනක +G3 තහන` කරq.  19

ඔ√ෙ® ත'කෙ. මැDෙD පiජාත3ත≠වාදය තබL3, කÄN!\ තව ïරටl \යා Gèq: 

î=තරයකෙ® ආඥාදායකlවය +G3 හැම +ටම එයට අවශ9 වඩාlම බලවl සහෙයOගය Bකරැ 

හrදාවJ yç3 ෙසායා ග%q, නrl බ√තරයෙ® සහෙයOගය ෙව}ෙව3 ෙමය ෙයාදා ගැµම වැü 

වැüෙය3 එය කරDu, ඔÄ3ට ඉඩ ෙනාෙදන ලද ඡ3දය අයැද Gèනවා ෙව}වට, +රැDධ පJෂය +G3 
තවl වැüෙය3 ෙවෙහෙස3ෙ3 +ස’මJ බqෙ3lyව\3 ෙසායා ගැµම සඳහාය. ෙDශපාලන සහ 

සමාජමය එp~වාpක` W~මසා ග3නා කoමයJ හැèයට G+/ MDධය පlෙවq. ප~¤'ණ ෙලස\3 K 

ෙDශපාලන සහ සමාජමය උදාºන බවJ ෙහO පiSJෙ‘පයJ ෙනාපැවෙතන +ට, අ+ගl පiහාරය\3 ෙහO 
%රyරැ ග~/ලා Mද වැu` yç3 î=තරයෙ® ආඥාදායකlවයට හැම +ටම ත'ජනයJ එ/ල ෙවq…

ආඥාදායකlවය එ+ට G+/ MDධයක %යැ· Gèq, එෙ!ම එය ෙපරළා දැෙ`+ යන %ර3තර 

අනyරැදායක බැ+3 පîෙb. අභ93තර MDධය හැරැå ෙකාට සමාජවාu සමාජයJ ෙගාඩ නැÿමට ඇS 

ෙවනl මහා බාධකයJ නැත… G+/ MDධයක u, සෑම පැlතJම සට3 වp3ෙ3 එv පැවැlම 
ෙව}ෙව%, පරාäතය3ට ඇS ත'ජනය ස`¤'ණ +නාශය අléමq. G+/ MDධ ≤ය&රැ ෙව3ෙ3 ෙ` 

ප~GDÇය දැන Gxම %සq.  20

 Kautsky, Dictatorship of the Proletariat, pp. 1-3.19

 Ibid, pp. 51-53.20
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 ෙ` අනාවැ\යJ පළකරන ෙලG3 GDධ K +Ñෙ/ෂණය +G3 WçyරJ උDයාචනය කරන ලp. ෙකOපා+‘ට 
K ෙල%3 +G3 fයන ලද පiSWçyර, ‘%'ධන පංSෙ. +,ලවය සහ ෙ–OÛ කÄN!\’ (The Proletarian Revolution 
and the Renegade Kautsky), එv අඩං≥ K දෑ %සාම ජනWiය Kෙ.ය. Gර!තලය, එv අඩං≥ K සංවාදෙ. +ලාසය 

ෙහා†3 පැහැpf කර3න\. නැතෙහාl කÄN!\ ත'ක කළ ෙලG3, සංවාදයJ පැවැléම පiSJෙ‘ප \òම\. 

ඔ√ෙ® ¬3තනෙ. සහ ඔ√ෙ® \oයාව3 සඳහා ෙJ3– ව}ෙ. &මJදැq \යා ඒංග/!ව ෙගනහැර පාL3, 

ෙල%3 පැහැpf කෙÕය: “යථා'ථෙය3 ගl +ට, රජය ය} එක පංSයJ තවl පංSයJ Ωඩනය කරෙගන ඉ3න 

යා3ත≠ණයJ Lෙසක ෙවන \GවJ ෙනාෙවq.” රජෙ. \oයාකාòlවය යන සංක/පය එෙ! ල˚ කර දැJéම සමඟ 
අlවැ/ බැඳ ඇlෙl ආඥාදායකlවෙ. සාරය Wçබඳ +Ñෙ/ෂණයq: “ආඥාදායකlවය ය} ඍ«වම බලාlමක 

බව මත පදන` කරගl òSය සහ \Gï µS වf3 ºමා ෙනාé SÔමq. %'ධන පංSෙ. +,ලéය 

ආඥාදායකlවය යන òSය pනාෙගන සහ පවlවාෙගන ය3ෙ3 Å'«වාGයට එෙරv %'ධන පංSෙ. 
පiචãඩlවය භා+තා \òෙම%, එය \Gï µS වf3 බාධා පැන+ය ෙනාහැ\ òSය\.”  21

 පiජාත3ත≠වාදෙ. පiධාන ගැටPවට r√ණ ෙදන ලද ෙල%3, එය +Dවl කැරකැéම\3 මඟහැර දැrෙbය: 

“%'ධන පංSෙ. පiජාත3ත≠වාදය, එv එක ආකාරයJ තමq ෙසO+යN ආãûව, එය ෙලOකෙ. ෙමෙතJ ෙනාK 
+රෑ ෙලස\3 පiජාත3ත≠වාදෙ. ව'ධනය සහ CP/ \òම ෙගනැ+l ඇත, ජනගහනෙ. මහා +ශාල බ√තරය 

ෙව}ෙව3ම, Êරාකෑමට හî K අය ෙව}ෙව3 සහ වැඩ කරන ජනතාව ෙව}ෙව3.”  ෙ` “%'ධන පංSෙ. 22

පiජාත3ත≠වාදය,” යන පද වහර, ඊට පî දශක ගණනාවJ යන yරැ ≤ය&රැ අපරාධ +ශාල සංඛ9ාවJ වසා 

ගැµම සඳහා ෙයාදා ග3නා ලද බව Gvෙ. තබාගත Myq.  

 කÄN!\ සහ ෙල%3 අතර K දබරය ෙබා/ෙෂ+ +,ලවෙ. u පරïවට තැÅෙã &මJද ය3න %යමාකාර 

ෙලG3 අවධාරණය කරq. “ඉSහාසෙ. %සැකෙය3ම GDධ ෙවන µS” වf3 සංvතාකරණය Kවා යැq සලකන 

මාJ!වාදය, සහ +,ලéය \oයා පiව'ධනය \òම සඳහා ඕනෑම ෙදයJ භා+තා කර3නට ඉp~පl වන 
+ෂයIfක සට3කාÀlවය අතර දබරය පැවSෙ.ය. 1848 ‘ෙකාLM%!N මැ%ෙෆ!ෙටO’ (Communist Manifesto) v 

අනාවැ\ පළ කරන ෙලG3 ඇS වා® ව9වහාරයl ‘පiා®ධනය’ (Das Kapital) v සමාජ ව9ාපාර Wçබඳ හැÿ` 

+රvත +Ñෙ/ෂණයl අතර යè3 ïවන ෙනාස3î3තාවය ෙලOක MDධෙ. ෙත≥ණය\3 GDධ K බලපෑෙම3 

ෙවනසකට භාජනය é, ඔJෙතOබ' +,ලවෙය3 දරැå සහ නැවත පෑvය ෙනාහැ\ ෙලස\3 ෙකාLM%!Nවාu3 

සහ සමාජවාu3 අතර +රසක +Gවැ% Gයවස Cරා ඇS කරන ලp. පiජාත3ත≠වාදය ද නැlන` ආඥාදායකlවය 
ද, මා}Ëයlවය ද නැlන` ßෂණය ද යන දබරෙ. යè3 ïවන ලද ෙතOරා ගැµ` ද \Gෙ!lම වැදගlකම\3 

අû ඒවා ෙනාKහ.  

 +,ලéය උåîෙ` ගŸහණයට හî é සහ එක pගට ඇSෙවන ලද GD|3 වලට r√ණ පා Gèන ලද 

ෙබා/ෙෂ+J +,ලවෙ. පළr අpයරෙ. පiධාන \oයාකාò3 ෙදෙදනා K ෙල%3 සහ ෙටÓාN!\ ඔÄ3ෙ® \oයාව3 
ගැන CP/ ෙලG3 න9ායකරණය කරන ලp. නැතෙහාl, වැü පැහැpf ෙලස\3 \bෙවාl, ඔÄ3 එ/බ Gè 

අ}මානය3 අqüයෙලාäමය %ගමන බවට හරවන ලp. ඔÄ3 රැGයාෙb තlවය මත පදන` කරෙගන, 

“!Âරකා¢න +,ලවයJ,” යන අදහස නෙවOlපාදනය කළහ, එv u Å'«වාG ෙපබරවා~ +,ලවය ෙකç3ම 
%'ධන පංSෙ. ඔJෙතOබ' +,ලවයට •යා යැq Gතන ලp. ඔÄ3 ඒ තlවය අqüයෙලාäමය පද වහර yç3 

හැඩග!වන ලDෙD “!Âරකා¢න +,ලවයJ” “!Âරකා¢න G+/ MDධයJ” කරා යන ලදැq \යාq. 

 +,ලéයවාu3 ෙවත එය බලපාන ලDෙD ෙකෙ!දැq \යා ෙසායා බැ¢ෙම3 MDධෙ. වැදගlකම මැµමට 
හැ\q. ෙටÓාN!\ fÃ ප~p, “MDධය yළ u +,ලවෙ. ඉතාමl ෙ/ වැ•රැණ හැpයාව සහ එq3 ආචාර°¢lවය 

ෙකාතර` දැü කර3නට සමl Kවාදැq  ය3න එv ෙ∏X3 අත~3 එකJ හැèයට කÄN!\ ද\q.” නrl, 

ෙටÓාN!\ සහ කÄN!\ ෙදෙදනා එකම %ගමනයකට ෙනාපැLණයහ: ජ'ම3 සමාජවාpයා, හrදාවාදෙ. බ~3 

L~B පiජාත3ත≠වාදය සහ ඒBය CDගල අqê3ෙ® ආරJෂාව ගැන පiÑනයට වැüෙය3 අවධානය ෙයාr කර 
Gèෙ.ය. ෙටÓාN!\ට, “සමකා¢න පiජාත3ත≠වාදය ව'ධනය ෙවන ලDදා K Å'«වාº සමාජය සංව'ධනය \òම 

ය}, MDධයට ෙපර පiජාත3ත≠වාදය ගැන පැවS මහා සමාජවාu මායාකරැවාෙ®—ෙඡO3 ෙඡOෙ'! (Jean Jaurès)—

 V. I. Lenin, The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1952), pp. 32-33, 21

20.

 Ibid., p. 37.22
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Gvන වf3 දැJෙවන ලද, දැ3 ඒ Gvන ඇlෙl වඩාlම උගl පãüතයා K කා/ කÄN!\ටq, කoම කoමෙය3 
පiජාත3ත≠වාuකරණය \òෙ` \oයාවfය \Gï ෙලස\3 %ෙයOජනය කර3ෙ3 නැත.”  23

 එq3 සාමාන9කරණය කරL3, ෙටÓාN!\ “ෙලOකය Cරා pග හැෙරන අ}ක`පා +රvත G+/ MDධය” ගැන 

කතා කර3නට පට3 ගlෙlය. ෙකාLM%!Nවාu3 යටෙl K +,ලéය %'ධන පංSය, සහ ජනරා/වරැ3ෙ® සහ 
අDLරා/වරැ3ෙ® නායකlවය යටෙl එන පiS+,ලéය පiජාත3ත≠වාදය අතර බලය3 ෙදකJ සvත “ෙDශපාලන 

අරගලය ෙbගෙය3 G+/ MDධයJ කරා හැෙරන,” Mගයකට ෙලOකය W+ෙසL3 Gè3ෙ3 යැq ඔ√ +Ñවාස 

කෙÕය. ෙමv u සාෙ,Jෂ වැදගlකම Wçබඳ D+lව ෙදOෂයJ පවê. එක අත\3, %ෙයOäත පiජාත3ත≠වාදය 

සඳහා K ආශාව ෙලOක ව9ා,ත පiපංචයJ යැq ඊ ළඟට pග හැෙරන GD|3 වf3 පැහැpf කරන ලp, එය 1991 
u පවා U.S.S.R. ෙවත W+ෙසන ලDදq. අෙනJ අතට, ෙල%3 ෙලG3ම ෙටÓාN!\ ද රැGයා} අlදැBම මත පදන` 

කරෙගන ෙපාï %ගමන හද3නට දැü ෙලස\3 නැ”රැ é Gèයහ. ෙකෙ! Äවl ඔ√ෙ® අ'ථ කථනය3 yළ u 

එය ෙබාෙහO +ට අත9ාලංකාරෙය3 දැJෙවන ලp. රැGයාෙb G+/ MDධය පට3 ගl පîව —+ශාල වශෙය3 
ඔÄ3ෙ®ම වෑය` %සා —එය MෙරOපයට සහ ෙසî ෙලOකය Cරා පැSර යා+ \යා ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 +Ñවාස 

කළහ. ෙ` පiධාන ෙදOෂ ෙදක පî දශකය3 yළ u එ3නට %යLත ෙසO+යN ßෂණය සාධාරය කර3නට ෙයාදා 

ගැ%ණ. 

 ෙටÓාN!\ %Ñ¬ත %ගමන තනන ලDෙD ෙ` උපන9ාස වf%: 

ඔÄනට ක`කරැව3ව +නාශ කර3නට ඉඩ ෙනාuම W[ස G+/ MDධෙ. u අW ‘îï හrදා’ (White 
Guards) +නාශ කර දැÀම පැහැpf කර¢ම එෙ! +ය හැ\q, එෙ! +ය Myq. එv ඵල+පාකයJ 

ෙලG3, අෙ, ගැටPව L%! ⁄+තය +නාශ කර¢ම ෙනාෙb, ඒl එය ආරJෂා කර ගැµමq… හyරා 
පාû Gï ෙනාකර3ෙනJ බවට පlකළ Myq, ඉS3 ඒ %සා MDධ කාලෙ. u ෙමq3 අදහ! ෙව3ෙ3 

ඔ√ +නාශ කළ My බවq. MDධෙ. ෙම3ම, +,ලවෙ. ගැටPව ද ව}ෙ. හyරාෙ® කැමැlත +නාශකර 

දැÀමq, එq3 ඔ√ට පරාජය Wçග3නටl සහ යටl කරග3නා ලDදාෙ® ෙකා3ෙDG බාරගැµමl 
බලාlමක ෙවq… රට පාලනය කර3ෙ3 කÄදැq යන ගැටPව—එන`, Å'«වාGෙ. ⁄+තය ෙහO මරණය

—ය3න ෙදපැlෙlම අය +G3 êරණය කර} ඇlෙl ව9ව!ථාෙb ඇS වග3S ආŒ{තව ෙනාව, 

පiචãඩlවෙ. GයP ආකාරය3 ෙයාදා ගැµෙම%.  24

 ෙටÓාN!\ භා+තා කළ ෙබාෙහO වා® ව9වහාරය3 සම!ත MDධය යන සංක/පය Wçබඳව Ïඩ3ෙඩා'Ìෙ® 

පැහැpf \ò` වf3 ද එයාකාර ෙලG3ම දැ\ය හැ\q. තම3 ෙÑ{‘ඨ නෙවOlපාදකය3 යැq +Ñවාස කළ 

ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 සැබැ+3ම ඔÄ3ෙ® කාලෙ. සහ ඔÄ3 වටා අSශය දැü ෙලස\3 SÅå හrදාමය 

වාතාවරණෙ. %‘පාpතයJ Kහ. 

 %දහස ගැන ෙටÓාN!\ෙ® පiකාශය3 Mධ මානGකlවය ව9ාΩ ෙලG3 පැවS බව ෙප3වq: 

MDධය yළ u රජෙ. GයP ආයතන සහ අංශය3 ෙ! ම මහජන මතය ද ඍ«වම ෙහO වකo ෙලG3 

MDධෙ. අ+ බවට පlෙවS. ෙමය Cවlපl ස`බ3ධෙය3 +ෙÑෂෙය3ම සත9ය Kව\. සත9ය MDධයක 
%යැෙළන \Gï ආãûවJ එv æL පiෙDශෙ., +වෘතව ෙහO වකoකාර ෙලG3 හyරාට ආධාර ෙවන 

පiකාශනයට ඉඩ තබ3ෙ3 නැත. G+/ MDධයක u එය තවl බරපතළ Kව\. G+/ MDධයක !වභාවය 

න` අරගලෙ. ෙයෙදන ෙදපැlෙlම W(පස, හyරාට සහාය දJවන සැල\ය My ජනගහණ ෙකාNඨාශ 
වf3 My හrදා GèS. MDධෙ. u, ජයගŸහණය සහ පරාජය යන ෙදකම නැවත ෙගéම GDධ ව3ෙ3 

මරණෙය%, W(පසට ~ංගා ග3නට සමl වන හyරැ ඒජ3තවරැ3 මරණයට පråéම GDධ ෙb. ෙමය 

අමා}aකය, ඒl \GෙවJ MDධය—නැlන`, ඊටl වැüෙය3, G+/ MDධය,—මා}Ëයlවෙ. පාසැලJ 

යැq \G+ෙටක සැල&ෙb නැත.  25

 Trotsky, Defence of Terrorism, p. 83, 86.23

 Ibid., pp. 51-52.24

 Ibid., p. 56.25
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 1918 වස3තෙ. සහ •`හානෙ. පට3 ගl, GයP පා'ශවය3 +G3 ජනතාව &රැස වලට Sයා ඇණ 
ගසL3, උල SයL3, කෑf කෑf වලට කපL3, සහ පණWè3 CP!සL3 වසර හතරJ S!ෙ! ඝාතන 

+යරැවක ෙයෙදන G+/ MDධය ෙගෙනන ලද එකම කãඩායම ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 පමණJ Kවා යැq \යා 

සැලෙක3ෙ3 නැත. ඒl G+/ MDධය +වෘතවම ෙසායන ලද සහ එය න9ායකරණය කරන ලද එකම කãඩායම 
ඔÄ3 Kහ. ෙලOක MDධෙය3 %'මාණය කරන ලද අ=l හැpයාව3 අ}ව සහ ඔÄ3ෙ® ධ'මෙ. බලපෑම යටෙl, 

+,- ./ධය ය1න ඔ4නට 67රකා:න ෙ/ශපාලන අරගල  කAමයB බවට පE ,ය. ‘îï’ සහ ‘රy’ අතර 

පැවS G+/ MDධය +G3 ඊට වඩා මහl වැදගlකම\3 My K ෙවන! MDධයJ සඟවන ලp: බ√තර වශෙය3 

වැඩකරන ජනතාවට සහ +ශාල වශෙය3 ග`බද වැGය3ට එෙරvව GDධ K ‘රy’ පා'ශවෙ. MDධෙ. %යැෙළන 
ලDෙD 1918 •`හානෙය3 පîව ෙබා/ෙෂ+J ගැSවාදයට එෙරvව කැරf කරන අයq.  ෙමය එ\ෙනකට +රැDධ 

ෙDශපාලන කãඩාය` ෙදකJ අතර GDධ ෙවන සා`පiදාqක MDධයJ ෙනාéය. එය බ√තර ජනගහනය සහ 

ආãûව අතර GDධ K ගැ(ම\. සම!ත සමාජයට එෙරvව පJෂ-රාජ9ය ෙගන යන MDධයJ ඇSෙව3ෙ3 
!ටාf3 යටෙlය. එය නව පiපංචයJ Kෙ.ය. එයට පැවêමට හැ\යාව ලැÅෙã, සමාජෙ. GයP Jෙ‘ත≠ය3v 

\oයාකාòlවය පාලනය කරන මහා ßෂණය +G3 සහෙයOගය ෙදන ලද ආඥාදායක කoමයක හැ\යාව යටෙl 

පමණJ +ය.  

 ෙසO+යN ෙරäමෙ. %'මාතෘ ෙමාෙහාත, එන` +,ලවය ව'ධනය කරන සහ pගටම පවlවාෙගන යන 

ජනතාව එකy කරන ලද ෙකOව Kෙ. 1918-1921 “අධම MDධය” (%කල! ව'l ෙවS3 ලබාගැෙනන +භාවනය) 

යැq අ=S3 +වෘත K Cරාෙ/ඛනාගාර මත පදන` K මෑත කා¢න අධ9යන වf3 ෙපµ යq. පරමාද'° 

උDදාමෙය3 My එv අDéSය සර[යJ, නරැමවාදය, සහ අමා}Ëය කoෑරlවය සමfl3 My ෙල%3වාදෙ. සහ 
!ටාf3වාදෙ. î+ෙÑË මානGකlවෙ. පiභවය Gïෙවන එය අපාගත ක/ෙDරමJ +ය. පෘy+ය ජයග3නට 

සමාජවාදයට හැ\යාව ලැෙබන කාලය Cරා ෙලOකෙ. හැම අත සහ සෑම රටකම හැම අතකම G+/ MDධය 

පැSර ය} ඇතැq ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 අෙ,Jෂා කළහ. ජනතාව අතර එJ අෙයJ තවl අෙයJ හා සබඳතා 
පවlවන සාමාන9 කoමෙbදය බවට කෲරlවය Wv(éම MDධය +G3 ඉ(කරන ලp. සංයමෙ. සා`පiදාqක 

බාධක එq3 කඩා දැLණ, ඒවා ෙව}වට පරම, Ifක පiචãඩlවය !ථාපනය කරන ලp.  

 ෙබා/ෙෂ+J +,ලවෙ. r/ pනවල පට3ම, කÄN!\ +G3 ෙගෙනන ලද ගැටP +,ලéයවාu3ෙ® 
පැlෙl ඇෙනන ක( Kහ. 1917 ෙදසැ`බ' Gට 1918 මැq දJවා අÇකරණ කටMy සඳහා ජනතා ෙකාL!සා' K, 

ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 සමඟ Lත≠ පාJaක K වාම සමාජවාu +,ලéයවාuෙයJ K ද, අqසැJ !ටq3බ'® 1923 u 

ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 +G3 භා+තා කළ “රාජ9 ත≠!තවාදෙ. +Çමl පDධSය” ගැන කතා කෙÕය. +,ලවය yළ 

පiචãඩlවෙ. ºමාව3 ගැන ඇS පiධාන ගැටPව ඔ√ ඉp~පl කෙÕය: 

පරණ ෙලOකය අ%l පැlත ෙපරළ3න, ඒ පැර[ ï‘ටlවය3ම තවïරටl තබාගැෙනන නව ⁄+තයJ 

ඒ ෙව}වට ෙගෙනDu, පැර[ Iලධ'ම වf3ම නරJ ෙවcච ⁄+තයJ \ය3ෙ3 ඒ êරණාlමක 

අරගලය කාලෙ. u Nසා'වරැ3ෙ® සහ Å'«වාGෙ. පරණ තාෙ/ පiචãඩlවය භා+තා කරනවා 
ද, නැlන` +,ලéය පiචãඩlවයට W+ෙසනවාද යන êරණාlමක ෙතOරා ගැµම කර3න සමාජවාදයට 

GDධ  ෙවනවා…පරණ තාෙ/ පiචãඩlවය √ï වහ/ බෙව3 ආරJෂාවJ ලබාගැµමටq, ඒl නව 

පiචãඩlවය ය} +rJSය කරා ෙbදනාlමක මා'ගයq… අෙ, ෙතOරා ගැµෙ` u අW êරණාlමක +ය 
Mlෙl ඒ ගැනq: පiචãඩlවයට %මාවJ ෙගෙන} W[ස අW පiචãඩlවය අෙ, දෑl වලට පවරා ගත 

Myq. ඒ එයට එෙරvව සට3 කරන ෙවනl කoමෙbදයJ නැS %සා. එය තමq +,ලවෙ. පැහැpfවම 

ෙපෙනන ආචාර ධා'Lක yවාලය. මහl ගැ(` සහ ïJ +Y` වල %සැක පiභවය ෙවන පර!පරය, ඒ 

ඇyළත තමq පiධාන උභෙතOෙකOèකය පවS3ෙන.  

ඔ√ එකy කෙÕය: “ßෂණය වෙ®, පiචãඩlවය ද (ෙම/ල කරගැµෙ` ෙම3ම ෙනාමඟ යැéම සඳහා ද 

භා+තා කළ හැ\ කoමෙbද හැèයට ෙදකම සැලෙකන ලp) හැම +ටම පරාäතයාෙ® ⁄වය rf3ම අප+ත≠ 

කරනවා, එය ෙසî සමාජය සහ ජයගŸාvකයාට බලපා3නට ෙපර.”  26

 ෙමම අlහදා බැ¢ම “+Ñව සදාචාරය3” සහ “!වභා+ක µSය” ෙවත දැවැ3ත අවදානමJ ඉp~පl කරන 

බව !ටq3බ'® ෙහා†3 දැන Gèෙ.ය. 1923 අෙ,i/ 21 වැ%දා පiංශ නවකතාකරැ ෙරාෙම3 ෙරOල3© (Romain 

 Issac Steinberg, L’aspect éthique de la révolution (Berlin: Skify, 1923), quoted in Baynac, La terreur, p. 370.26
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Rolland) ට fයDu ෙගO'\ට ද එෙලG3ම දැ}[: “රැGයාවට ආප√ ය3නට මට යා3තම\3 ෙහO ආශා වJ 
නැහැ. යç යçl “ඔබ Lµමැòම කළ ෙනාMyq,” යන ෙlමාවට ආප√ යL3 ස`¤'ණ කාලය ෙගව3නට මට 

GDධ ෙවනවා න` මට \GවJ fය3නට ඉඩJ ලැෙබ3ෙ3 නැත.”  සදාචාරාlමක බව ගැන තැBමJ කරන ලද 27

ෙබා/ෙෂ+J ෙනාK +,ලéයවාu3ෙ® සහ ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 yළ K Gl කන!ස/ලට ෙ∏y K අවසාන ෙDව/ ද 
ෙල%3ෙ® සහ !ටාf3ෙ® උෙද9Oගෙය3 Wසදා හ~3නට සමl +ය. 1930 ෙනාවැ`බ' 2 වැ%දා “pµය! 

නායකයා” සමඟ එකy ෙවන !ථාවරයට එන ෙගO'\ +G3 නැවතl ෙරාෙම3 ෙරOල3©ට ෙමෙ! féය: 

එක සරල ප~GDÇයJ ඔබ Wçග3නවා න` ෙසO+යN M%යනය ඇyළත GD|3 ඔබ අපJෂාපê ෙලG3 

+%Ñචය කර} ඇත: එන`, CෙරOගාÀ ක`කරැව3 සමඟ ෙසO+යN ෙරäමය පංS අරගලයක ආකාරයJ 
ග3නා G+/ MDධයක vර é Gèන බවq. ඔÄ3 සට3 වpන හyර3 —සට3 වැpය Myq— Å'«වාº 

ෙරäමය නැවත ෙගෙන3නට දැü ෙ! වෑය` කරන ÅDÇමය පiජාව ෙවS, සහ සා`පiදාqක ධනවාu 

හැpයාෙව3 Myව තම3ෙ® ලාභ පiෙයOජනය3 බලා \යා ග3නට දැü ෙ! ෙවෙහසන සIහකරණෙ. 
pMåව වැළැJéමට කටMy කරන ධනවl ග`බද වැGය3 ෙවS. සාIvකවාu3 මරා දමL3, සාIvක 

භාãඩ CP!සා දමL3, යනාu ආකාර වf3 ඔÄ3 ද ßෂණය භා+තා කරS. MDධය ය} 

ස`¤'ණෙය3ම ඝාතනය \òම ගැන Kව\.  28

 රැGයාව එ+ට ෙතවැ% +,ලéය අpයරJ ෙවත W+ෙසන ලp, එය 1953 දJවා !ටාf3 පiSI'ත කරන 

ලDෙDය. CP/ ෙලG3 පැSර පවSන ßෂණය එv ලJෂණය Kෙ.ය, එv දැü ශJSමlම +භාවනය ද\3නට 

ලැෙබ3ෙ3 1937 සහ 1938 u පැවS 'මහා ÚDධකරණෙය%.’ ඉ3පîව සමාජය සම!තයJ හැèයට ඉලJක කර 

ග%L3 පමණJ ෙනාව ආãûව සහ පJෂ යා3ත≠ණය ද ඉලJක කරග%L3 !ටාf3 +G3 yර3 කර 
දම3නට තව තවl කãඩාය` ෙසායා ග3නා ලDෙDය. ෙ` ßෂණයට හැම අත පැSර යෑම සඳහා î+ෙÑË Mධ 

තlවයක අවශ9තාවයJ ෙනාéය; එය පැL[ෙ. සාමකාÀ කාලයක u ය. 

 ම'දනෙ. ෙපෟDගfක æLකාවJ vNල' +G3 රඟන ලDෙD කලාyර\%, එවැ% µච ක'තව9ය3 ඔ√ 
යටෙl ෙ!වය කළ v`ල' වැ% +Ñවාසව3තය3ට පවරන ලp. එයට පටහැ% ෙලස\3 !ටාf3 හැම +ටම 

එයාකාර ෙDව/ ගැන දැü ෙපෟDගfක උන3ïවJ දැJKෙ.ය. එෙ!ම එම \oයාවfෙ. පiධාන æLකාවJ රඟන 

ලDෙDය. ෙවü තබා මරා දැLය My ජනතාවෙ® න` දහ! ගණන\3 My ලැq!y වලට ඔ√ ෙපෟDගfකවම 
අlස3 තැØ අතර ෙපාfè≤MෙරOෙb Gè අෙන&l සාමාäකය3ට ද එෙ! කර3න යැq බලාlමක කෙÕය. 1937 

සහ 1938 වසරවල මාස දාහතරJ yළ පැවS ‘මහා ßෂණය’ කාලෙ. u දැවැ3ත සහ ඉතාමl සැල\fමl 

ෙලස\3 Êදාන` කරන ලද ෙමෙහM` හතç!ෙදකක u Lfයන 1.8 ක ජනතාවJ අl අඩං≥වට ගැ%ණ. ඔÄ3 

අත~3 690,000 කට ආස3න සංඛ9ාවJ ඝාතනය කරන ලp. G+/ MDධෙ. වාතාවරණය සැල\ය My අ3දම\3 
ෙවන!ක` වලට භාජනය Äවl, එය එpෙනදා ⁄+තෙ. අංගයJ ෙලG3 පැවSණ. “පංS අරගලය,” ෙව}වට 

භා+තා ෙවන “පංS MDධය” යන +භාවනෙ. \Gï රෑපකාlමක බවJ නැත. ෙDශපාලන හyරැ නම\3 

හ’3වන +රැDධවාpෙයJ ෙනාKවා පමණJ ෙනාව ඔ√ හyරැ පංSයක Gèන ලDෙදJ පවා ෙනාéය: එය සම!ත 
සමාජය Kෙ.ය. 

 සමාජෙ. +නාශය ඉලJක කරගl ßෂණය, එJ අෙය&ෙග3 තවl අෙය&ට පැSර යන \oයාවfෙය3 

පîව, %සැකෙය3ම, අවසාන වශෙය3 පJෂය yç3ම හැෙදන ලද පiSසමාජය ෙවත ළඟා +ය. 1921 u පJෂ 
මතවාදෙය3 ෙවනතක යන ඕනෑම ෙකෙන&ට ෙල%3 යටෙl දøව` අl+†3නට GDධ Kවා ය3න සත9යJ 

Äවl, පiධාන හyර3 හැèයට සැම +ටම සැලෙකන ලDෙD සැබැ+3ම පJෂ සාමාäකය3 ෙනාK අයවq. !ටාf3 

යටෙl, පJෂ සාමාäකය3 ද සyර3 +ය හැ\ අය බවට පl Kහ. පJෂය ඇyළත මරණ දãඩනය ෙයාදා 

ගැµම ඇර˙ම සඳහා ඔ√ට අවශ9 é SÅණ ෙ∏yව !ටාf3ට ලබාෙදන ලDෙD \ෙරාb ඝාතනෙය%. එය \òම 
%සා ඔ√ µෙචb ෙවත සÀප Kෙ.ය. බ&%3 +G3 තම3 සහ µෙචb අතර +රසකය ගැන ඒ කාලෙ. u ෙමෙ! 

\යා Gèන ලp: “සත9ය, අවංක බව, සහ +,ලéය සෙහOදරය3 අතර ඇS +Ñවාසය වැ% සරල පරමාද'ශ අෙ, 

\oයාකාරක` වල පදනම +ය Myq. ෙබාරැ Bම, වංචාව, අ˜රහ!කරණය, සහ—අවශ9තාවය %සා—පiචãඩlවය 
ෙයාදා ගැµම හyර3ට එෙරvව පමණJ පා+c¬ කළ Myq…ඒl ඒ ෙව}වට ඔබ, මෙ® Lත≠යා—ෙම3න 

ෙමතැන u තමq ඔබට බැර¸රැ` ෙලG3 වැරu Sෙය3ෙන—ඔබ ෙලාෙයOලාෙ® (Loyola) සහ මැ\යාෙවfෙ® කoම 

 Quoted in Vaksberg, Le mystère Gorki, p. 183.27

 Ibid., p. 264.28
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වල ඇ!බැ3ïමට පlෙවලා… ෙපා¢Gෙ. උපායය3 සහ ෙජîqNවාu කoම වලට ඔබ Gl බැඳෙගන, ඉS3 ඔබ 
එවැ% අදහ! ඔෙh සං+ධානය ෙමෙහව3නට භා+තා කරනවා… එv u ඔබ %මා ෙව3ෙ3 ඔෙh Lyර3ට ඔෙh 

හyර3ට වෙ® සලක3නට පට3 ෙගනq.”  29

 !ටාf3 යටෙl අ=ෙගOîව3 අවසානෙ. u +3pතය3 බවට පl Kහ. ඔ√ෙ® පැර[ පJෂ සෙහOදරය3 K 
Gෙනාéb සහ කැෙමෙනb මරැrවට පråවන ලද Åඛ~3 පiGDÇෙ. ෙමෙ! \යා Gèෙ.ය: “ඔÄ3ට බ/ල3ට 

වෙ® ෙවü තබා දැLම ගැන මට ෙගාඩJ සy(q.”  වසර ෙදකJ ෙගé ය3නට ෙපර, Åඛ~3ට ද බ/ෙලJට 30

ෙම3ම ෙවü තබා දැr[. !ටාf3වාදෙ. ෙ` ලJෂණය ෙලOකය Cරා ෙකාLM%!N ෙDශය3 v CP/ ෙලG3 

පැSර ය3නJ බවට පl +ය. 

 Gය හyර3ව yර3 කර දම3නට ෙපර, !ටාf3 +G3 පiGDÇෙ. පවlවන ෙබාරැ නû වල u ඔÄ3ව 

පiද'ශනය කරන ලp. ෙ` කoෙමOපායය, සමාජවාu +,ලéයවාu3ෙ® ෙබාරැ නû වf3, 1922 u ෙල%3 +G3 

හ’3වා ෙදන ලDද\. !ටාf3 සÀකරණය වැü pMå කළා පමණ\, එෙ!ම 1948 3 පîව නැෙගනvර 
MෙරOපෙ. u CP/ ෙලG3 භා+තා කරL3 එය ඔ√ෙ® ම'දන යා3ත≠ණෙ. !Âරකා¢න ලJෂණයJ කරන 

ලDෙDය. 

 අෙDවවාu ෙDශයක, අාගම +G3 සා`පiදාqකව ෙපාෙරා3ï ෙවන ලද නරකාpය ෙව}වට පlෙවL3 ෙ` නû 
සමාජ ÚDධ\ò` සඳහා ≤ය&රැ යා3ත≠ණයJ හැèයට කටMy කරන බව ඇµ ෙJoග/ (Annie Kriegal) +G3 

ෙප3වා u ඇත.  පංS Dෙbෂය යç තහÄරැ \òමl සහ පiGDÇෙ.ම සyරා අපB'Sයට පl \òමl ඒවාෙය3 31

GDධ Kහ. “Dෙbෂ කරන pන,” සං+ධානය කරන තර` ïරpගකට යL3, ආGයා} ෙකාLM%!Nවාදය ෙ` 

\oයාවfය එv තා'\ක අ3තයටම ෙගන •යහ. 

 Dෙbෂය ගැන K අධ9ාපනයට !ටාf3 +G3 ≥,ත බවJ එකy කරන ලDෙDය: අl අඩං≥වට ගැµ`, නû 

ê3ï, සහ +3pතය3ට අl K ඉරණම ස`¤'ණ රහGගත බව\3 ආවරණය \òම. ßෂණයට සÀප ෙලස\3 

ස`බ3ධ K ≥,ත බව සහ රහGගත බව +G3 rP මහl ජනතාව ෙවත ≤ය&රැ ස3තාපයJ ෙගෙනන ලp. 

 තම3 MDධෙ. %යැ· Gèනවා යැq සලකන ලද ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 +G3 “හyරැ ඒජ3තවරැ” සහ 

“හyර3ට සහාය ෙදන ජනගහනය3,” යනාu වශෙය3 “හyර3” ගැන වාJෙකOෂයJ !ථාපනය කළහ. Mද 

ආකෘSය අ}ව යL3, ෙDශපාලනය සරල පද වහරට ආපî යන ලp. Mධ ආකෘSය අ}ව යL3 ෙDශපාලන 
නැවතl සරල බ! වහරට හරවන ලp. “අWට එෙරv ඔÄ3” මානGකlවෙ.  ෙකාටසJ හැèයට CP/ ෙලස\3 32

“Lyරා/හyරා” යන D+මය +ෙරOධය අඛãඩව ෙයාදා ගැ}å අතර එෙ!ම “කඳÄර” යන හrදාමය පද වහර ද 

නැවත නැවතl ද\3නට ලැ≤ණ: පiS+,ලéයවාu කඳÄරට එෙරv +,ලéය කඳÄර. මරැrවට පråවන 

ත'ජනෙය3 Gය/ල3ටම තම තම3ෙ® කඳÄර ෙතOරා ගැµම බලාlමක +ය. එයාකාරෙය3 වසර පනහක 
පiජාත3ත≠වාදය සහ Å'«වාº ඒBය CDගලවාදය +නාශ කරL3, ෙබා/ෙෂ+Jවාu3 ෙDශපාලනෙ. ය/ Wà 

ආකාරය3ට W+îනහ. 

 හyරා %'වචනය Kෙ. ෙකෙ!ද? ගැ(මක Gèන, %'ධන පංSය සහ Å'«වාº පංSය යැq \යැෙවන 
%'ධන පංSය +G3 හැ\ ඕනෑම කoමෙbදයJ ෙයාදාෙගන Å'«වාº පංSය +නාශ කර දැLය My K ය}ෙව3 

එ\ෙනකට +රැDධ බලය3 ෙදකකට G+/ MDධය +G3 ෙDශපාලනය සරල තlවයකට පl කරන ලp. හyරා 

තව ïරටl පැර[ ෙරäමය (ancien régime), වංශවy3, Å'« වාGය, සහ හrදා %ලධාò3 ෙනාKහ, ඒl 

ෙබා/ෙෂ+J පiSපlSයට එෙරv ඕනෑම ෙකෙනJ Kෙ.ය. +ෙරOධය පළ කරන ඕනෑම අෙය& වහාම “Å'«වාº” 
යැq %'ෙDශ කර ඒ අ}ව ඔÄනට සලකන ලp. ෙබා/ෙෂ+J මනසට “හyරා” ය} ඕනෑම ෙකෙනJ +ය හැ\ 

Kෙ.ය, සමාජ ව'‹කරණය\3 ෙතාර, ෙබා/ෙෂ+Jවාu3ෙ® පරම බලයට බාධාවJ ඉp~පl කරන ඕනෑම 

අෙයJ. ෙ` පiපංචය ෙසO+යNවාu3ෙ® මැSවරණ සභාවල u වහාම ද\3නට ලැÅණ\, එය ßෂණයටl කf3 

 Confino, Violence, p. 137.29

 Quoted in Alain Brossat, Un Communisme insupportable (Paris: L’Harmattan, 1997), p. 266.30

 Annie Kriegel, Les grands procès dans les systèmes communistes (Paris: Gallimard, 1972).31

 Carl Schmitt, The Concept of the Political (Chicago: University of Chicago Press, 1996).32
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ඇS Kව\. ෙ` ව'ධනය කÄN!\ ක/ Sයාම ï(ෙbය, 1918 u ෙසO+යNවාu3 හැèයට %ෙයOäතය3 ෙතOරා පl 
\òම සඳහා අවසර ලැෙබන CDගලය3 කÄරැ3 පමණJ +ය My යැq \යා ඔ√ ෙමෙ! fයන ලDෙDය. 

“පiෙයOජනවl සහ ඵලදා˛ ශ{මෙය3 ඔÄ3ෙ® නඩlyව GDධ කරග3නා අය.” “පiෙයOජනවl සහ 

ඵලදා˛ ශ{මය” \ය3ෙ3 &මJ ද? ෙ`ක ඉතාමl නම9°¢ පද වහරJ. සාමාäකlවෙය3 බැහැර කරන 
ලද අය ගැන %'වචනය ඊට වඩා නම9 KවJ ෙනාෙb. එයට ඇyලl ෙව3ෙ3 ෙbතන ලබන 

ක`කරැව3 ලාබය ඉපැ˛ම සඳහා ෙයාදා ග3නා ඕනෑම ෙකෙනJව… ෙසO+යN ජනරජෙ. ව9ව!ථාවට 

අ}ව, ධනවාpෙයJ යැq ෙ/බ/ ෙව3නට, සහ ච3දය අvL ෙව3නට, ෙකාතර` ෙලෙහG දැq අෙය&ට 

ද\3න CPව3. %'වචනෙ. නම9තාවය තමq සාමාäකlවය, එය අSමහl K vyමතයකට ෙදාර 
+වෘත කරනවා, ඒ එය හැπ අය අ}ව ෙනාව, ෙ` %'වචනයට පාත≠ éම අ}වq. %'ධන පංSය ගැන 

ෛනSක %'වචනයJ පැහැpf සහ %Ñ¬ත ෙලG3 %'මාණය \òම \Gෙ!l කළ ෙනාහැ\q.  33

 ෙරාෙබ!Wෙය' +G3 “ෙDශෙ,iLයා” යන පදෙය3 ලබාග3නා ලද æLකාව ෙමv u “%'ධන පංSය” 
ය3ෙන3 ලබා ගැ%ණ. ෙමාෙහාෙl ෙDශපාලන අවශ9තා සCරා ගැµම සඳහා CP/ ෙහO අවම ෙලG3 ෙයාදා 

ගැෙනන “හyරා” ය3න rPම%3ම නම9 K ව'‹කරණයJ K අතර එය ෙකාLM%!N ¬3තනෙ. සහ Wçෙවl 

yළ පiධාන කාරකයJ බවට පl+ය. N!ෙවට3 ෙටාෙඩාෙරාb දJවන ප~p, 

හyරා ය3න ßෂණය සඳහා බලවlම MJSමl \òම +ය, සහ අඥාදායකlවාu ෙDශයක පැවැlම 

සඳහා හyර3 අවශ9යq. ඔÄ3 නැlන` ඔÄ3 මවාගත Myq. ඔÄ3 හ’නාගl පîව, ඔÄ3 ගැන 

අ}ක`පාව\3 ෙතාරව \oයා කළ Myq… හyෙරJ éම ය3න ඉවl කළ ෙනාහැ\ පාර`ප~ක 

පැ/ලම\…ෙබාෙහO +ට ෙප3වා u ඇS ප~p, Mෙදbව3ට vංසා කර3ෙ3 ඔÄ3 කරන ලද යමJ %සා 
ෙනාව ඔÄ3 ඔÄ3 %සාවන බැ+%, ෙකාLM%!Nවාදය ඊට ෙවන! ෙනාෙb. එq3 ම'දනය ඉ/ලා Gèq 

නැතෙහාl  නැතෙහාl අ'Øදකාò ෙමාෙහාතක u පංSයJ හැèයට Å'«වාGය yර3 කර දැÀම. 

පංSයට අqSéම පමණJ පiමාණවlය: \GවJ කළ My උවමනාවJ ඇlෙත3ම නැත.”  34

 එක පiධාන ගැටPවJ තවමl පවê: හyර3 yර3 කර දැLය Mlෙl ඇq? !ෙකO/N (Foucault) ෙ® පද 

වහර අ}ව ම'දනෙ. සා`පiදාqක æLකාව Kෙ. “+නය සහ දøව`” \òම පම[. +නය සහ දøව` \òෙ` 

කාලය %මා é ද? පංS හyර3 “ගලවා ගැµමට ෙනාහැ\ Kව3,” බවට පl ෙවලාද? ෙDශපාලන Gරකරැව3ට 
වඩා කoමවl ෙලස\3 සාමාන9 අපරාධකරැව3ට ≥ලා® වල u සලකන ලදැq \යා ෙසා/vµNස3 +G3 එක 

පiSචාරයJ සපයq. ෙමය පiාෙයO•ක ෙ∏y පමණJ සඳහා K තlවයJ ෙනාෙb—ඔÄ3 කඳÄරැ පවlවාෙගන 

ය3නට උදb කළහ—නrl ඒ න9ාqක ෙ∏y ෙව}ෙව%. නව L%î3 තැµම ෙසO+යN ෙරäමෙ. එක අරrණJ 

+ය, එය ඉ( \òම ය3නට වඩාlම rරãû අපරාධකරැව3 සඳහා පiSඅධ9ාපනය ලබාuම යැq ගම9 +ය. 
!ටාf3 යටෙl ෙසO+යN M%යනෙ. u සහ මාඕ යටෙl ÷නෙ. u ෙම3ම කැ!ෙත≠O යටෙl \Mබාෙb ද එය 

පiධාන ෙපiාපගැ3ඩා කාරණාවJ ද +ය. 

 ඒl හyර3 ඝාතනය කළ Mlෙl ඇq? හyර3 හ’3වා¢ම ෙDශපාලනෙ. වැදගl æLකාවJ හැම +ටම 
රඟපාන ලDද\. “මා සමඟ නැS ඔ√ මට එෙරvව Gè3ෙන\,” යැq ÚDධ වචනය පවා \යq. ඔ√ සමඟ නැS 

අයට ඔ√ට එෙරv යැq \යා Gèය u එv K නව9 බව න` ඔ√ට එෙරv Gය/ල3ම Lය යා My බවl ෙල%3 
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පංSය yç3 මා}ËයlවයJ එJසl \òම මාJ!වාu ව9ාපෘSෙ. ÚDධ ප[+ඩ W~+තරයJ හරහා GDධ ෙවq. 

පJෂය yළ, සමාජය yළ සහ සම!ත අÇරාජ9ය yළ බලාlකාරෙය3 කරන එJසl කරéම ෙකç3 කර තබා 

 Kautsky, Dictatorship of the Proletariat, pp. 81-82.33

 Tzvetan Todorov, L’homme dépaysé (Paris: Le Seuil, 1995), p. 33.34
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එවැ% ¬3තනය ඍ«ව කරන ඝාතනයටl වඩා &හක +ය. තම හyර3ෙ® හැpයාව3 ෙවන! කර3නට 
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ජනගහනෙ. සම!ත ෙකාNඨාශයJ පiSඅධ9ාපනය \òම \Gෙ!l කළ ෙනාහැ\ ක'තව9යJ යැq +Ñවාස 

කරL3 (හyර3 ඒ වන +ටl මහl ෙ! πaතව Gèන බැ+3), ඔÄ3 ෙසbෙb ජනතාව ෙවන! කර3නටq. ෙ` 

අවස3 පiSඵලය ෙව}ෙව3 ඔÄ3 +Dවy3ෙ® සහ නගරබද ජනගහනෙ. දැවැ3ත yර3 \ò` Gï කළහ. 
මෙනO+ද9ාlමකව හyර3 +නාශ \òම සඳහා ඔÄ3ෙ® ෙපෟරැෂ කඩා දමL3 !වයං-+ෙbචන \oයාවfය ඔÄ3 

ෙවත %තර පනවL3, එq3 උlතòතර දøවමට පl+ය හැ\යාෙව3 Gèය u, SMå අෙගෟරවයට ඔÄ3ව 

බලාlකාරෙය3 භාජනය කළහ. 

 ආඥාදායකlව ෙරäම වල නායකය3 තම3ව ï(ෙb සමාජෙ. ආචාර ධා'Lක rරකරැව3 හැèයටq. 
එq3 ඔÄ3 ෙතOරා ග3නා ඕනෑම CDගලෙයJව මරණයට පråéම සඳහා ඔÄ3 සy අqSය ගැන ආඩ`බර 

Kහ. Ifක සාධාරයකරණය හැම +ටම එක හා සමාන +ය: +ද9ාlමක පදනම\3 My අවශ9තාවය. 

N!ෙවට3 ෙටාෙඩාෙරාb, ආඥාදායකlවවාදෙ. පiභවය3 Wçබඳ පiත9ාෙbJෂණෙය3 ෙමෙ! fයq: 
“ආඥාදායකlවවාදෙ. අqüයෙලාäමය පදනම Wv(ව3නට ආධාර Kෙ. +ද9ාlමකවාදය Lෙසක 

මා}ËයlවවාදයJ ෙනාෙb…+ද9ාlමකවාදය සහ ආඥාදායකlවවාදය අතර ස`බ3ධය ඊ%යා +ද9ාlමක 

අවශ9තාවය (⁄ව+ද9ාlමක ෙහO ඉSහාසමය) yç3 සාධාරයකරණ \oයා වලට ºමා é නැත: ප~¤'ණ ෙලG3 
+%+දතාවෙය3 My සමාජයJ ගැන සහ ඒ %සා +,ලéය කoමෙය3 පරමාද'ශය සමඟ අ}ගත +ය හැ\ 

ෙලG3 සමාජයJ ෙවන! කරන හැ\යාව ගැන +Ñවාස කර3නට අෙයJ ඒ ෙවDu ද +ද9ාlමකවාදය, එය 

‘ෙනාvJrå’ +ද9ාlමකවාදයJ Äවl පවා, Wçපp3ෙනJ +ය My ෙb.”  35

 1919 u ෙ` “+ද9ාlමක” පiෙbශය ගැන පැහැpf +!තරයJ ෙටÓාN!\ ඉp~පl කෙÕය. ඔ√ෙ® 
“ත≠!තවාදය ෙව}ෙව3” (Defense of Terrorism) v ඔ√ ෙමෙ! Bය: “ඉSහාසය +G3 අ%වා'ෙය3ම කරන %'ෙDශ 

වලට පා'fෙ`3y පiජාත3ත≠වාදෙ. යා3ත≠ණය හරහා මා'ගයJ ෙසායා ගැµම කළ ෙනාහැ\ %සාම, පiචãඩ 

+,ලවයJ අත9ාවශ9 ෙවq.” ෙ` පiකාශය ෙව}ෙව3 ඔ√ “සාJa” ඉp~පl කරන ලp: 

%'ධන පංSය ය3න ඉSහාසමය වශෙය3 නැÿ එන පංSයq… [එයට පටහැ%ව] Å'«වාGය ය3න අැද 
වැෙටL3 පවSන පංSයq. %‘පාදනෙ. අත9ාවශ9 ෙකාටසJ ඔÄ3 +G3 තව ïරටl කර3ෙ3 නැත 

සහ ඔÄ3ෙ® අqSකර ගැµෙ` අÇරාජ9වාu කoම වf3 ෙලOකෙ. ආ'Âක ව¯හය සහ ෙපාïෙb L%! 

සං!කෘSය +නාශ කර දමq. ෙකෙ! නrï, ඉSහාසය yළ Å'«වාGෙ. තp3 අ/ලාෙගන Gèන 
හැ\යාව ෙයOධ Kව\. ඔÄ3 බලය අ/ලා ෙගන GèS, එය අlහැර දමන අ˜පiායJ නැත. ඒ %සා 

සමාජය rPම%3ම අගාධයට එය සමඟ ඇදෙගන යාෙ` ත'ජනය ඇS කරq. ෙ` පංSය කඩා එය කපා 

ෙකාටා දම3නට අWට GDධ é ඇත. +නාශයට %යම Kවl ඔÄ3 වැනෙස3නට අකැමS පංSයකට 

එෙරvව අ+යJ හැèයට ‘රy ßෂණය’ භා+තා ෙවq.  36

 එයාකාරෙය3 ෙටÓාN!\ +G3 Gය/ල ≤f pය My pව9මය බලයJ බවට ඉSහාසය දJවන ලp. එෙ!ම, 

ෙයාදා ග3නා කoමෙbද වල අපරාධමය !වභාවය හrෙb Äවද, දයෙලJSකමය \oයාවfෙය3 වඩා MJS ගරැක 

සහ මා}Ëය සමාජයJ මyෙb+ යැq ප~ක/පනය කරන +,ලéයවාpෙය&ෙ® îව කළ ෙනාහැ\ ෙබාළඳකම 

 Idem, On Human Diversity (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993), p. 170.35

 Trostsky, Defence of terrorism, pp. 35, 60.36
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ඔ√ පiද'ශනය කෙ/ය. වසර ෙදාළහකට පîව, ඊට වඩා මෘග බවJ ෙගO'\ +G3 දJවන ලp: “එv කාලය 
අවස3 කරන ලද ය/ Wà සම!ත සමාජයJ අප ඉp~ෙ. ඇත. හyර3 යටl ෙනාව3ෙ3 න`, ඔÄ3 yර3 කර 

දැÀම ඇlෙl අප අත යැq ඒ %සා අWට ඉතා !වභා+කවම %ගමනය කළ හැ\q.”  ඒ වසෙ' u ම අරෙගා3 37

+G3 “+,ලවෙ. %/ ඇ! කෲරlවෙ. අවශ9තාවෙය3 pçෙසq,” වැ% කාව9 පද fයන ලDෙDය. 

 ෙ` ෙ/ඛකය3 ෙම3 ෙනාව, 1918 u කÄN!\ +G3 %'ßතවම සහ අවංකවම පiÑනයට ෙකç3ම r√ණ 

ï3ෙ3ය. +,ලéය වා® පද වහරට යටléම පiSJෙ‘ප කරL3 ඔ√ ෙමෙ! féය: “%Ñ¬තව \ය3ෙ3 න`, 

ෙකෙ! Äවද, එය පංSයකට එෙරvව එ/ල K ෙහO පJෂයකට, !ê≠Cරැෂ භාවය අ}ව, ෙහO ජනව'ගය අ}ව 

යනාp වශෙය3 අෙ, ඉලJකය සෑම ආකාරයකම ΩඩනයJ සහ ÊරාකෑමJ IෙලOlපාටනය කර දම3නා K 
එයාකාර සමාජවාදය ෙනාෙb… එය එෙ! යැq අපට ඔ,C කර3ෙ3 න`… ය` ආකාරය\3 %'ධන පංSෙ. 

+rJSය සහ මා}Ëයlවය සාJෂාl කරගත හැJෙJ ෙපෟDගfක ෙDපල පදනම මත පමණJම න`, එ+ට අW 

අපෙ® අරrණ \Gෙ!lම අlහැර දම3ෙ3 නැSව සමාජවාදය අlහැර දැLය Myq. අෙනJ පැlෙත3, අෙ, 
අරrණ කරා ය3නට ෙමය ෙයOග9 +ය හැ\q.”  මාJ!වාදය ෙව}ෙව3 ෙපµ Gè වඩා lම B'Sමl 38

CDගලෙයJ Äවl කÄN!\ ඔ√ෙ® මාJ!වාu +ද9ාෙb +Ñවාස වලට ෙපර ඔ√ෙ® මා}Ëයlවය ඉp~යට දැÀය. 

 L%î3 මරණයට පl\òම සඳහා ය` තරමක අධ9යනයJ අවශ9 ෙb. තම3ෙ® ෙසî L%! සlවය3ව 
මරණයට පråéමට ඇlෙත3ම ආශා කර3ෙ3 සාෙ,J‘ව ඉතාමl îP W~සJ පම[, ඒ %සා එය \oයාlමක 

\òමට මා'ගයJ ෙසායා ගැµමට GDධ ෙb. අමා}Ëයකරණය \oයාවfයJ හරහා +3pතයාෙ® මා}Ëයlවය 

පiSJෙ‘ප \òම වඩාlම කා'යJෂම කoමෙbදය Kෙ.ය. ඇෙ/3 ෙබ…ාසාN (Alain Brossat) සඳහ3 කරන අ3දමට: 

“ÚDධකරණෙ. `ෙ/ඡ චා~ත≠ය සහ කoමවl yර3 කරන යා3ත≠ණයක අදහස සÀප ෙලG3 ස`බ3ධව 
පවS3ෙ3 ‘අෙනකා’ සlවෙයJ කරවන වධvංසාමය ධ'මයට සහ Wçෙවතටq, එq3 සැබෑ ෙහO ප~ක/පµය 

හyර3ව සly3ෙ® තlවයට ඇද දමq.”  39

 ෙ` \oයාවfෙ. උදාහරණය ෙබාෙහාමයJ S≤ණ. ෙමා!කb v පැවS මහා නû කාලෙ. u, සා`පiදාqක 
ස`භව9 C√åව\3 My K +DවෙතJ ෙපiා\Mෙ'ට' අ3ෙ$ +a3!\ (Andrei Vyshinsky) සlවය3 තlවයට 

ඇද දැÀම Wçබඳව වචනෙ. ප~සමා,ත අ'ථෙය3ම තම3ව උමyවකට පl කරග3නා ලp: 

ෙ` W!î බ= ෙරOගෙය3 ෙපෙළන බ/ල3ට ෙවü Sයා දම3න! ජනතාව ෙවS3 ඔÄ3ෙ® ෙරෟ– දl, 
රාජාf %යෙපාy, සඟවා ෙගන Gèන ෙ` ක/fයට මරණය! +ෂ ෙ/ කෙට3 රෑරා වැෙටන, මාJ!වාදෙ. 

ෙÑ{‘ඨ පරමාද'ශ &å කරන ඒ ෙටÓාN!\ •« fv[යා භංග ෙbවා! ෙ` ෙබාරැකාරය3ව +නාශෙය3 

එහාට දමr, ෙ` &å ෙවL3 පවSන මළ&å වෙN නටL3 Gèන කාලකã[ W®L! ෙ` µච සly 

භංග ෙbවා! න~ය3 සහ ඌර3 My K ෙ` කාලකã[ Lශ{ණයට, ෙ` &å ගඳ ගහන මළ&å වලට, 
r/ම සහ අවස3 වතාවට %මාවJ තබr! ඔÄ3ෙ® ෙඝOර ෙක†~f අවසානෙ. %මාවකට පැLෙãවා! 

අෙ, නව ෙසO+යN ෙDශෙ. &îම කෑf කෑf වලට කඩ3නට උවමනා ඒ ධනවාදෙ. +යරැ බ/ල3ව අW 

yර3 කර දමr! අෙ, නායකය3 ෙවත දJවන S~ස3 Dෙbෂය අW යçl ඔÄ3ෙ® උ≥රැ ඇyළටම 
ත/= කර දමr! 

 1952 u ෙඡO3-ෙපO/ සාත≠ +G3 ද, “සෑම ෙකාLM%!N-+ෙරOÇෙයJම බ/ෙලJ ෙb!” යැq අŒ‘ට ෙලG3 

සඳහ3 කරන ලDෙDය. කf3 සැලî` කර පවlවන ලද ෙබාරැ නû වf3 මහජනතාවට උපෙද! uම Wçබඳ ඇµ 
ෙJoග/ෙ® පiකාශය3 ෙ` සlවය3ෙ® තlවයට පහl කරන වා® ව9වහාරය3 වf3 තහÄරැ ෙකෙරq. 

මධ9තන කාලෙ. ≥,ත නාට9ය3 වf3 ද\3නට ලැÅå ෙලG3, Gය/ල කf3ම Êදාන` කර SÅෙã නරක 

ෙටÓාN!\වාu +රැDධ මතධාò3ෙ® නැlන` “ස'වෙභෟLක GෙයO%!Nවාu3ෙ®” සැබෑ අනන9තාව3 ගැන ෙහාඳ 

ජනතාවට \Gï සැකයJ ඇS ෙනාවන ෙලස\%: අපාෙ. ර&සා නැවත ඉපද Gxම ඔÄ3 %ෙයOජනය කළහ. 

 ජනWiය ෙනාවන CDගලෙය& හාස9යට ලJ \òම සඳහා MෙරOΩයය3 පවlවන ලද Œවා~ (shivaree) සහ 

අෙනකා සlව ආකාරෙය3 ෙප3වන u'ඝ කා¢න ස`පiදායය3 K කා%ව/ දහඅටවැ% Gයවෙ! u ෙDශපාලන 

 Vaksberg, Le mystère Gorki.37

 Kautsky, Dictatorship of the Proletariat, pp. 4-5.38

 Brossat, Un Communisme insupportable, p. 265.39
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+îP ¬ත≠ ෙලG3 යç මyéම ඇෙල3 ෙබ…ා!N Gv කරq. යè3 pව •ය ගැ(` සහ GයP ආකාර වf3 සැඟé 
S≤ අ'Øද +භාවනය සඳහා ෙ` රෑපාලංකාර Wçෙවත ඉඩ ෙදන ලp. 1930 ගණ3වල ෙමා!කb v u \Gï 

රෑපකයJ ද\3නට ෙනාSÅ[. සlවකරණෙය3 දJවන ලද හyරාට සලකන ලDෙD vසට ෙවü තබ3නට ෙපර 

දඩය` කළ My ෙගාïරJ ෙලස\%. !ටාf3 +G3 ෙ` කoමෙbද කoමවl කරන ලද අතර ඒවා මහා ප~මාණෙය3 
ෙයාදා ග3නා ලද පiථමයා ෙවq. ඉ3පîව කා`ෙබOජෙ., ÷නෙ. සහ ෙවනl පැSවල Gè ඔ√ෙ® උරැමJකාරය3 

+G3 ඒවා ෙයාදා ග3නා ලp. ඒl ෙ` කoමෙbද ෙසායා ග3නා ලDෙD !ටාf3 ෙනාෙb. ඒ ෙදOෂාෙරOපණය සමහර 

+ට ෙල%3ෙ® උරv! මත පැට+ය Mlත\. ඔ√ බලය අ/ලා ගl පîව, ඔ√ ෙබාෙහO +ට තම හyර3ව 

+!තර කරන ලDෙD “හා%කර &රැL[ය3,” “උ&ණ3,” “ෙගO}!ස3,” සහ “ෙ/ උරා ෙබා3න3,” \යාය. 

 “කා'Lක පJෂෙ. නûව” යැq හැ†3ෙවන ලද කf3 +%Ñචය ê3ï කරන ලද පiද'ශනය කාලෙ. u, 

‘L%සාෙ® අqê3 සඳහා K ¢ගය’ +G3 ඇ/බN අය3!ටq3 සහ ෙතOම! මා3 ඇyP තවl අය අlස3 කරන 

ලද +ෙරOධතාවය දJවන ෙපlසමJ යවන ලp. ෙගO'\ +G3 එයට +වෘත fWය\3 පiSචාර දැJéය: “මෙ® 
මතය අ}ව මරණයට පråéම rPම%3ම µත9ා}‡ල ෙලG3 GDධ +ය. ක`කරැ සහ ග`වැG ෙරäමයJ 

+G3 එv හyර3 උ&ණ3 ෙම3 පාගා දැÀම ඉතාමl !වභා+ක Kව\.”  40

 සlවය3 ෙම3 දJවන \oයාවfය Wçබඳව ෙබ…ාසාN +G3 පහත %ගමනය කරා එළෙඹq: 

අ%l හැම අව!ථාවක u ම ෙම3, ආඥාදායකවාදෙ. ක+ය3 සහ ම! මර3න3 ඔÄ3 කÄදැq 

ෙහçකරන ලDෙD rf3ම ඔÄ3 භා+තා කළ වචන සrදාෙය%. ෙමා!කb අ=ෙගOîව3 +G3 ෙයාදා 

ග3නා ලද “yර3 \òම” හා සÀප ඥාSෙයJ K නාNG ඝාතකය3 +G3 ෙගන •ය “Wçයම” ය} 

ෙසO+යN ෙbpකාෙb Gය/ල3ටම ද\3නට හැ\ වන ෙලG3 දJවන ලද යç Wçසකර කළ ෙනාහැ\ K 
මානGක සහ සං!කෘSක ව9සනයක භාෂාමය %රෑපණයJ Kෙ.ය. L%! ⁄+තෙ. අගය කඩා වැèණ, 

ආචාර ධා'Àය ¬3තනය ෙව}වට ව'‹කරණ (“ජනතාවෙ® හyර3,” “ෙ–OÛ3,” “+Ñවාස කළ ෙනාහැ\ 

කාරකය3,” යනාu වශෙය3) වf3 Gêම පට3 ගැ%ණ… නාNG අ=ෙගOîව3ෙ® සංවාදෙ. සහ 
පiSපlS වල ‘අෙනකා’ සlවය3 ෙම3 දැJéම W~Gïබව සහ ෙබOéම යන ≤ෙය3 ඇ· Gxෙම3 ෙව3 

කරගත ෙනාහැ\ Kව\, එය ජනවා'•ක අqüයෙලාäය හා සÀප ෙලG3 බැY SÅ[. එය “L%සl 

බ+3 අû L%!î,” සහ “îW~ L%!î” යන  අතෘ,Sකර ජනවා'•ක &රාවfමය පද වf3 ≤vෙවන 
ලDද\… නrl 1937 ෙමා!කb v u, ජනවා'•ක සහ ඒ සමඟ K අඥාදායක ෙමෙහM` ගැන සාකcඡාව 

ෙබෙහ+3 ෙවන! Kව\. එv u වැüෙය3 වැදගl Kෙ. ‘අෙනකා’ ය3න සම!ත ෙලG3ම 

සlවකරණයට ලJ \òමq, එv u හැ\ ඕනෑම ෙදයJ ෙයාදා ගැµමට ලැෙබන පiSපlSයJ හදා 

ගැµමටq.”  41

 ෙකෙ! නrï, අqüයෙලාäමය බාධකය හරහා ෙගා! සමාජමය yç3 ජනවා'•ක පiÑන ෙවතට මාරැ éමට 

සමහර පîබට ෙනාKහ. 1932 fWය\3, ෙගO'\ (ඔ√, ඔ√ෙ® Cත≠යා ද ෙ!වය කරන ලද සං+ධානයJ K GPU 
v පiධා%යා K ෙග3~' යෙගOඩාෙ® ෙපෟDගfක LyෙරJ Kවා යැq ෙමvu මතක තබා ගත Myq) ෙමෙ! féය: 
“හyරා ස`3ධෙය3 ග%Du, පංS Dෙbෂය !වභා+කව හටග3නා Wç&ළJ yç3 ව'ධනය කරත Mlත\. 

හyර3 පහl අය හැèයට ෙපµ යා Myq. හyරා අපට වඩා පහl යැq මම ඉතා ගැ”රැ ෙලG3 +Ñවාස 

කරනවා, ශාò~ක තලය\3 පමණJ ෙනාව ආචාර ධා'Lක අ'ථෙය3 ද ප~හා%යට පl Kෙව\.”  42

 ෙ` අදහ! එv තා'\ක අ3තයට ෙගන යL3, U.S.S.R. v ප'ෙ.ෂණාlමක ෛවද9 +ද9ා ආයතනයJ 

(Institute of Experimental Medicine) %'මාණයට ඔ√ පාJaක +ය. 1933 r/ කාලෙ. u ඔ√ ෙමෙ! féය: 

+ද9ාව +G3 අ}/ලංඝµය ෙලG3 සාමාන9 ජනතාව අමතා, GයP ෙරOග, ï'වලතා, අස`¤'ණ 

තlවය3, ජරාපl éම, සහ ⁄+යාෙ® අක/ මරණය ගැන GM` සහ යථාතථ9 ෙලG3 හැදෑòමට හැ\ 
යැq \යන කාලය ළඟා ෙවL3 ඇත. එවැ% අධ9යනයJ බ/ල3, හාව3, සහ •% W® (guinea pig) 
ෙයාදාෙගන කරන ප'ෙ.ෂණ වf3 පමණJ කරත ෙනාහැ\q. L%! සlවය3 ෙයාදාෙගන කරන 

 Vaksberg, Le mystère Gorki, p. 262.40

 Brossat, Un Communisme insupportable, p. 268.41

 Vaksberg, Le mystère Gorki, pp. 286-287.42
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ප'ෙ.ෂණ අ%වා'ෙය3ම අවශ9යq, ම3ද ⁄+යාෙ® \oයාකාòlවෙ. මා}Ëය යා3ත≠ණය, අ3ත' ෛසල 
\oයාවfය, රැÇරය Wçබඳව, !නාM රසායනය, සහ ⁄+යාෙ® ඇyළත Gïෙවන අ%&l සෑම 

\oයාවfයJම අධ9යන කර3නට අවශ9යq. ඒ සඳහා L%! •% W® Gය ගණ%3 අවශ9 ෙb. ෙමය 

L%! ව'ගයා සඳහා K සැබෑ ෙ!වය\, කාලකã[, ශාò~කව, මෙනO+ද9ාlමකව, සහ ආචාර ධා'Lකව 
W~√ණ පංSයක +ෙලOWය3 සහ පරෙපOaතය3ෙ® îව පහîව ෙව}ෙව3 %ෙරO‹ සlවය3 Lfයන 

ගණ%3 yර3 කර දමනවාට වඩා එය වැüෙය3 වැදගl සහ පiෙයOජනවl ෙවq.  43

 සමාජඉSහාසමය +ද9ාවාදයක නරකම පැSකඩ ෙමයාකාරෙය3 ⁄ව+ද9ාමය +ද9ාවාදයJ සමඟ නැවත 

එකy +ය. 

 ෙකාLM%!Nවාදෙ. අපරාධ ෙබාෙහාමයJ මා}Ëයlවයට එෙරv අපරාධ Kෙ. ම3දැq \යා වඩා ෙහා†3 

අෙබOධය කරගැµමට, ෙ` ⁄ව+ද9ා සහ සlව+ද9ා ආකාරෙය3 Gïෙවන ¬3තනය yç3 අWට ඉඩ පෑෙD. එෙ!ම, 

මාJ!වාp-ෙල%3වාu අqüයෙලාäය +G3 ඔÄ3ෙ® අ}ගාLකය3 සඳහා ෙ` අපරාධ MJS සගහත කර3නට 
හැ\යාව ලබාගl ආකාරය ද අවෙබOධ කරගැµමට ඉඩ පෑෙD. ⁄ව+ද9ාෙb මෑත කා¢න ෙසායා ගැµ` ගැන ඇS 

µSමය êරණ සලකL3, බෲෙනO ගŸැ+ෙ.' (Bruno Gravier) ෙමෙ! fයq: “⁄ව ආචාර ධ'ම ගැන ඇS µSමය 

සටහ3… කටMy කර3ෙ3 +ද9ාෙb පiගSයට බැY ඇS වංච%ක ත'ජනයJ දJවන සංඥා Cවරැ ෙම%. 
ßෂණය හා බැY ඇS අqüයෙලාäය3ෙ® උපත ගැන K æLකාව (ෙ(. ඇශ' (J. Asher) ෙ® ‘පiයාණෙ. µSය’)  

ප~¤'ණ ෙලG3 තවමl හ’නාෙගන නැත. චා/! ~ෙචN (Charles Richet) සහ ඇෙලJG! කැර/ (Alexis Carrel) 
වැ% K îපතල ෛවද9වරැ3 +G3 කරන ලද, Ifක වශෙය3 îපiජනක +ද9ා ත/=ව\3 My K කටMy වf3 

පැහැpfවම නාNG yර3කරැව3 සහ නාNG ෛවද9වර3ෙ®  \oයා වලට මඟ පෑෙදන ලp.”  44

 ෙකාLM%!Nවාදෙ. සමාජ ෙDශපාලනමය K îපiජනක +ද9ාවJ පවSq, එය ඩා+3වාදෙ. සමාජමය 

ආකාරය\. ෙඩාL%J ෙකOලා! (Dominic Colas) ෙ® වද3 වf3 \bෙවාl, “සමාජ සlවය3ෙ® ප~ණාමය 

Wçබඳ දැ}ෙ` පiéණයා හැèයට, ඉSහාසෙ. &åබJ\යට ê3ï éම %සා අyරැදහ3 +ය Mlෙl කÄදැq \යා 
ෙල%3 êරණය කෙÕය.”  “+ද9ාlමක” පදනමJ මත (එන`, ෙDශපාලන සහ ඉSහාසමය අqüයෙලාäය මත 45

පදන`ව ෙම3ම මාJ!වාu-ෙල%3වාදය මත පදන`ව ද) êරණයJ ගැෙනන ලද ෙමාෙහාෙl පට3 අàන K 

අpයරJ Å'«වාGය %ෙයOජනය කළහ. එයට සැබැ+3ම අqS ෙවන ෙහO අqS ෙවනවා යැq \යාග3නා අයව 
පංSයJ හැèයට yර3 \òම සහ ඒBය CDගලය3 හැèයට yර3 \òම MJS සහගත කළ හැ\q. 

 නාNGවාදය ගැන කතා කරL3 මාෙස/ ෙකාf3 (Marcel Colin) ෙමෙ! සඳහ3 කරq: “ව'‹කරණ, 

ෙව3කර තැÔ`, තහන` \ò`, සහ ⁄ව+ද9ාlමක WçෙවතJ අ}ව පමණJ ෙ` අපරාධමය අqüයෙලාäය 

ෙගෙනන ලp. අW vත3ෙ3 +ද9ාlමක අදහ! ගැන (පර`පරාගත ෙලG3, ජාê3 Lශ{ණෙය3, වා'•ක W+yරැ 
බව) සහ අෙ® ඇS, Lෙලෙ3~යා}වාu, නැතෙහාl ෙලOක +නාශය ෙගෙනන පැSකඩ Wçබඳව ඇS පැහැpfවම 

î+ෙÑෂ ඉSහාසමය ෙමාෙහාතක %‘පාදන.”  ඉSහාසයට සහ සමාජයට +ද9ාlමක ¤'ව අභ¯පගමනය3 ෙයදා 46

ගැµම—ඉSහාසෙ. අ'ථය දර3නා ය} %'ධන පංSයq යන අදහස වැ%—පහîෙව3ම Lලෙ3~යා}වාu 
+Ñවෙbuය මනඃක/Wත රෑප සIහයJ ෙවත පහîෙව3 ෙසායා යා හැ\ අතර ෙකාLM%!N අlදැBෙ` 

සා'වS≠ක ෙලG3 පවSq. අපරාධමය අqüයෙලාäය3 W(පස ඇlෙl ෙ` අභ*පගමනය3 ෙවS. L%සlබව 

Å'«වාº සහ %'ධන පංSය යැq ෙබදන ෙලG3, සහ පහළ මධ9ම පංSය සහ ඉහළ මධ9ම පංSය \යාl 
නැlන` ධනවl ෙහO ï,පl ග`බද වැGය3 \යාl, එv u W+yරැ අqüයෙලාäමය ව'‹කරණ  +G3 

vyමතය අ}ව කරන ෙව3 \ò` êරණය කරq. ඒවා u'ඝ කාලයJ S!ෙ! පැවෙතන ලද ෙ!, ෙ` ව'‹කරණ 

සැබැ+3ම පවSන දැයJ ෙලස සැලBෙම3, සහ \Gෙ!lම ෙවන! ෙනාවන ෙලG3 සැලBෙම3, මාJ!වාu-

ෙල%3වාදය +G3 කoමය ෙDවlවයට පl කරන ලDෙD එv u ව'‹කරණ සහ +MJතය3 \Gï L%! 
යථා'ථයකට වැüෙය3 වැදගl කරéමටq. ඒBය CDගලය3 සහ කãඩාය` ද\න ලDෙD ය` ආකාරයක 

 Ibid., p. 312.43

 Bruno Gravier, “Une actualité toujours plus cruciale,” in La crime contre l’humanité, ed. Marcel Colin (Ramon-Ville Saint-Agen: Eres, 44

1996), p. 10.

 Dominique Colas, Lénine et le léninisme (Paris: Presses Universitaires Françaises, 1987), p. 101. See also his doctoral dissertation, 45

Le léninisme (Paris: Presses Universitaires Françaises,1982).

 Colin, La crime contre l’humanité, p. 14.46
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පiාථLක, හ’නාගත ෙනාහැ\ සමාජ ශා!ත≠යක Iලා-කෘê3 හැèයටq. එq3 අපරාධය පහî කරවන ලp: 
ෙතාරyරැ සපය3නා, වධකයා, සහ NKVD  අ=ෙගOîවා +G3 ෙහළා දැJෙJ  නැත, ïJ ඇS කෙÕ නැත, 

නැතෙහාl ජනතාව මැරැෙb නැත; ඔÄ3 කෙÕ ෙපාï යහපතට වාGදායක ෙනාවන √ï +MJත ආකාරයJ yර3 

කර දැÀම පමණq. 

 දහම අපරාධමය අqüයෙලාäයJ බවට පlෙව3ෙ3 Ifක ප~GDÇයJ පiSJෙ‘ප කරන සරල \oයාෙව%: 

ෙරාබN ඇ3ෙට/ෙම (Robert Antelme) +G3 “L%! ව'ගයා” (human species) යැq හ’3වන ඒකාගŸතාවෙ., 

නැතෙහාl 1948 ‘මා}Ëය අqê3ෙ® +Ñව පiකාශනෙ.’ ¤'+කාව yç3 +!තර ෙකෙරන “මා}Ëය පÄල” (the 
human  family) ය3ෙන3. මාJ!වා u-ෙල%3වාදෙ. පi භවය3 සමහර +ට ෙසායා ගත හැ\යාව ලැ ෙබ3ෙ3 
\Gෙ!lම මාJ! ෙවS3 ෙනාෙb, ඒ ෙව}වට සමාජ ගැටP ගැන ෙයාදා ග%Du ඇSෙවන, ජනවා'•ක ගැටP 

සඳහා එවැ% අදහ! ෙයාදා ග%Du එයාකාරම K ව9සනකාò පiSඵල අlකර ෙදන, ඩා+3වාදෙ. අපගාÀ 

අ}ව'තනය\%. එක දැයJ %Ñ¬තq: මා}Ëයlවයට එෙරv අපරාධ ය} +Ñව බවකට ෙනාව ඒl ය` 
î+ෙÑෂ තlවයකට, එය ⁄ව+ද9ාlමක, ජනවා'•ක, නැlන` සමාජ ඉSහාසමය ෙbවා, ජනතාව ඇද දැÀම 

%සා %‘පාදනය ෙවන අqüයෙලාäෙ. පiSඵලයq. ඔÄ3ෙ® හැpයාව සඳහා +Ñව අ}LSයJ ඇතැq \යා, 

සම!ත L%! සංහSයට අදාළ යැq \යා ජනතාව yළ +ÑවාසයJ ෙගාඩනඟ3නට ෙපiාපගැ3ඩා මා'ගෙය3, 
ෙකාLM%!Nවාu3 සා'ථක Kහ. ජාSකවාu K සහ අ3ත ෙලG3 ව'ගවාu K නාNG ව9ාපෘSෙ. î+ෙÑË 

ඉලJකයJ SÅණා යැq ද අෙනJ අතට ෙල%3ෙ® ව9ාපෘSය සා'ව Kෙ. යැq ද ත'ක කරL3,  නාNGවාදය 

සහ ෙකාLM%!Nවාදය අතර ෙවනසJ දJව3නට +ෙbචකය3 ෙබාෙහO +ට උlසාහ කළහ. ෙමය rPම%3ම 

වැරpq. න9ාqක සහ පiාෙයO•ක යන ෙද\3ම, ෙල%3 සහ ඔ√ෙ® අ}පiා,Sකය3 +G3 L%! සංහSෙය3 
GයP ධනවාu3, Å'«වාGය, සහ පiS+,ලéයවාu3, සහ අෙන&l අයවP3ව ඉවl කරන ලp, ඔÄ3ෙ® 

සමාජමය සහ ෙDශපාලනමය සංවාදෙ. u ෙ` අයව පරම හyර3 බවට පl කරන ලp. 1918 තර` ඈත 

කාලයක u කÄN!\ දJවන ලDෙD ෙ` පද වහර rPම%3ම නම9 ෙලG3 පවSන බවq, එq3 බලෙ. Gèන 
අයට ඔÄ3 කැමS ඕනෑම අෙයJව L%! සංහSෙය3 ඔÄ3 කැමS අව!ථාවක u අq3 කරත හැ\යාව ලැ≤ණ. 

මා}aක අපරාධ වලට ඍ«වම •ය පද වහර ඒවා Kහ. 

  “මා}Ëයlවය ගැන මSය හ’නාග3නා, එය ⁄ව+ද9ාlමක පiෙbශයකට ඔhෙබ3 ඉp~පl කරන, සහ 
⁄ව+ද9ාවට ‘L%! CDගලෙයJ ගැන \ය3නට üංගJ පමණJ ඇතැq’,” \යන ෙහ3~ ඇNල3 (Henri Atlan) 
වැ% ⁄ව+ද9ාඥය3 ගැන සාකcඡා කරDu L~ෙය/ ෙඩ/මා!-මාè (Mireille Delmas-Marty) ෙමෙ!  පරාජය බාර 

ග%q: “අෙනJ සlව ව'ගයJ ෙලG3ම L%! ව'ගයා ද සැල\/ලට ගැµම ෙහා†3 කළ හැ\ Kව\ ය3න 

සත9ය\, ඔ√ අෙනJ සlවය3 සහ එළවP ව'ග දැනටමl හදන ෙලG3 L%සා +G3 තන3නට ඉෙගන 
ග3නා ව'ගයJ.”  ඒl ෙකාLM%!Nවාදය +G3 සැබැ+3ම වෑය` කෙÕ ෙමය ඉ( කර3නට ෙනාෙbද? “නව 47

L%සා” යන අදහස ඇlෙl ෙකාLM%!N ව9ාපෘSෙ. මැDෙD ෙනාෙbද? අ=l තJකාf ෙහO ඉ~+ ව'ගයJ 

%'මාණය \òමට ෙනාව අ=l L%! ව'ගයJ %'මාණය \òමට වෑය` කළ ෙටÓා"` fෙස3ෙකO වැ% 
බලකාÀ3 ගණනාවJ ෙකාLM%!Nවාදෙ. Gèෙ. නැDද? 

 දහනවවැ% Gයවස අග u පැවS +ද9ාlමක මානGකlවය මy Kෙ. ෛවද9 +ද9ාෙb ජයගŸහණය කාලෙ. 

u ය, එq3 පiෙබOධමl K වැGf ෙගŸා!ම3 ෙබා/ෙෂ+J නායකය3 ගැන ෙමම පiකාශය කරන ලDෙDය: 
“ෙමයාකාර CDගලෙයJ අෙන&l CDගලය3 අතර u හැGෙර3ෙ3 ෙරOහ/ වාN(වක ශල9 ෛවද9වරෙයJ 

හැGෙරන ෙලස\%…ඔ√ෙ® ආlමය සැබැ+3ම ඔ√ෙ® Wvය ෙවq. ෙ` ජනතාවෙ® සාරය රඳ3ෙ3 ශල9 

ෛවද9වරයාෙ® Wvය ගැන ඇS ඔÄ3ෙ® අ3තවාu භJSය මතq—එයා තමq +Œ‘ට න9ායවාpයා, +Gවැ% 

Gයවෙ! පiධාන දා'ශ%කයාය.”  අදහස එv ïර!තරම K අ3තයට ෙගන යන ලDෙD ෙපා/ ෙපාN +G%. ඔ√ 48

Wvෙ. ෙඝOර පහර\3 සමාජ Gරැෙ' ඔû ïවන ලද yවාල ෙකාට! කපා දමL3—“නව ජනතාව”—ග`බද 

“%ෙරO‹” ෙකාට! Sයා ගlෙlය. එය ෙකාතර` +යරැ අදහසJ Äවl, එය අ=l අදහසJ ෙනාéය. ඒ වන 

+ටl, 1870 ගණ3 වල u, රැGයා} +,ලéයවාu සහ ෙන÷bෙ® වèනා උරැමJකාරෙයJ K WයෙතO' Nකෙචb 
(Pyotr Tkachev) +G3 වයස +Gපහකට වැü GයP රැGයා}ව3 yර3 කර දම3නට ෙයOජනා කෙÕය, ඔ√ෙ® 

+,ලéය පරමාද'ශය ෙගන යා ෙනාහැ\ අය හැèයට ඔ√ +G3 සලකන ලද අයව. ෙ` +යරැ අදහසට ෙන÷b 

 Mirielle Delmas-Marty, “L’interdit et le respect: Comment définir le crime contre l’humanité?” in Colin, La crime contre l’humanité, p. 47

26.

 Grossman, Forever Flowing, p. 200.48
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ෙවත fයන fMම\3 බ&%3 +G3 +ෙරOධය දJවන ලp: “අෙ, ජනතාව ය} ඕනෑම රහGගත සමාජයකට 
ඔÄ3 කැමS ඕනෑම ෙදයJ fයත හැ\ v! කඩදාG ෙනෙමq, උදාහරණයJ හැèයට ඔෙh ෙකාLM%!N 

ව9ාපෘSය වෙ®.”  අêතය rPම%3ම මකා දම3න යැq ජාත93තරය +G3 උDයාචනය කරන ලp, මාඕ තම3ව 49

v! කඩදාGයක fයන pµය! \+ෙයJ හැèයට සමාන කර ගlෙl හ~යට වසර දහ! ගණනක ඉSහාසයJ 
සරලව ෙනාසලකා හැòමට CPව3 යැq ඔ√ සැබැ+3ම +Ñවාස කළ ෙලG3ය. 

 ඉහS3 සාකcඡා කරන ßෂණෙ. ෙබාෙහO යා3ත≠ණය3 හටගlෙl ෙල%3 සහ !ටාf3 යටෙl පැවS 

U.S.S.R. v Äවl, ++ධ êව,තා වය3 වf3 ය` ය` පiමාණය3ට ෙවන! Äවl ඒ සමහර ලJෂ ණ ෙසා යා 

ගැෙන3ෙ3 මාJ!වාu පiභවෙය3 My යැq \යාගl GයP ෙරäමය3 yළ u ය. සෑම ෙකාLM%!N රටJම 
නැlන` පJෂයJම එයට +ෙÑෂ K ඉSහාසය\3 My වන අතර එvම K පiාෙD°ය සහ ප~!ථාµය 

++ධlවය3 වf3 ද My ෙb. නrl 1917 ෙනාවැ`බ' මාසෙ. ෙමා!කb v pගහැරැå +ලාසයට ස`බ3ධයJ 

සෑම +ටම ෙසායා ගත හැ\q. ෙ` ස`බ3ධය ෙකාLM%!Nවාදෙ. ජනක ෙJතය ආකාරයJ කරා ය3න\. 

 ඒ ≤ය&රැ කoමෙ. ෙකාට!කරැව3 K ජනතාව අWට ෙකෙ! අවෙබOධ කරග3නට හැ\ෙb+ද? ඔÄ3ට 

î+ෙÑË මෙනO+ද9ාlමක ලJෂණ SÅණා ද? සෑම ආඥාදායක ෙරäමයJ yළ u ම එවැ% හැpයාව3 සඳහා 

+ෙÑෂ ද!ක` දJවන ජනගහනෙ. ෙකාNඨාශයJ Gèනවා යැq ෙපµ යq. එය +G3 ඔÄ3ව \oයා°¢ ෙලG3 
ෙසායා ෙගන ඔÄ3ෙ® තනyරැ අතර ඉහළට පl කරq. !ටාf3ෙ® GDÇය එය %ෙයOජනය කර3න\. 

උපායමා'ග අ}ව බලDu ඔ√ ෙල%3ෙ® වèනා උරැමJකාරෙය\. ප~!ථාµය ෙලG3 පැවSයා ද නැlන` 

ෙගO¢ය ප~මාණෙය3 පැවSයා ද පහîෙව3 ඔ√ට වැඩ ඉJම[3 ඉ(කර¢මට හැ\යාව S≤ණ. 1922 u ï'වල 

ෙසO+යN M%යනය ෙලOකෙ. îප' බලවy3 ෙදෙදනාෙග3 එJ අෙයJ බවට පl කරන ලද, සහ දශක 
ගණනාවJ S!ෙ! ධනවාදයට ඇS සැබෑ +ක/පය ෙලG3 ෙකාLM%!Nවාදය දJවන ඉSහාසෙ. ඇ! වලට ඔ√ 

Gයවෙ! මහා L%ෙසJ ෙලG3 ෙපෙන} ඇත. 

 එනrl ඔ√, +Œ‘ට අපරාධකරැව3 ඉතාමl පහîෙව3 ෙසායා ගත හැ\ K Gයවසක u, එv +Œ‘ටතම 
අපරාධකරැව3 අත~3 එJ අෙයJ ද +ය. 1953 තර` ඈත කාලයක u ෙබා~! îවා~3 සහ ෙබා~! 

%ෙකාෙලb!\ ෙදෙදනා !ටාf3ව සම කෙÕ Gයවෙ! කf≥ලා හැèයටq. එෙ!ම ඔ√ ˜3ෙනO3මාදෙ. 

+යරැෙව3 ෙපෙළන ලDෙදJ හැèයට ෙටÓාN!\ +Ñවාස කෙÕය. ඒl ඊටl වඩා, !ටාf3 ය} ෙDශපාලනයට 
+ෙÑෂ දJෂතාවයJ දJවන ලද, අ¤'ව අ3තවාpෙයJ K අතර පiජාත3ත≠වාය ගැන \Gෙ!lම +Ñවාස ෙනාකළ 

L%ෙස\. ෙන÷b +G3 Gvන මැK, ෙල%3 +G3 පට3 ගl, ව9ාපාරයක තා'\ක පiSඵලය !ටාf3 Kෙ.ය, 

ෙ∏ අ3තවාu කoම ෙයාදාෙගන අ3තවාu පiSපlS pයl කරන L%ෙසJ Kෙ.ය. 

 ආãû \òම සඳහා මා}Ëය අපරාධ වල !ටාf3 +G3 උවමනාෙව3ම %යැෙළන ලDෙDය යන ප~GDÇය 
අපව නැවතl ෙගන ය3ෙ3 î+ෙÑË ෙලG3 රැGයා} K ඔ√ෙ® ෙපෟරැෂෙ. පැSකඩ ෙවතq. ෙකOකස! v 

උප3ෙනJ හැèයට, ඔ√ෙ® ළමා කාලය සහ ගැටවර +ය Wò SÅෙã ර3 හදවl ඇS ෙසාර ක/f, සහ 

ඔÄ3ෙ® ෙගOත≠ය3 වf3 ෙනරපා දමන ලද ක’කර වැGය3 (abreks) නැlන` ෙ/ වf3 පçග3නට ග`ßර 

pÄරැ` ï3 අය ගැන—ෙකèෙය3 \bෙවාl ෙදා`න! %'ßත බැ+3 Wරැå L%î3 ගැන කතා වf3. ඔ√ +G3 
ෙකාබා (Koba) යන අ3ව'ථ නාමය භා+තා කෙÕය, එය එJ Lත9ා ෙසාර rලක &මාරෙය Jෙ® නමq, 

වැ3ද”ව3 සහ අනාථ දරැව3ෙ® සහායට එන ලද ෙරා≤3 √© වැ% ප~!ථාµය ච~තය\. ෙන÷bව පiSJෙ‘ප 

කරන ලද fWයක බ&%3 ෙමෙ! féය: 

ඔබට මතකද මම අhෙරJ (abrek) \යල ඔයාට කතා කළාම, ඔයාට ෙකාතර` තරහා •යා ද \යල, 

එතෙකාට ඔයා +!තර කළා ඔයාෙ® +Ñවාස හ~යට ක’කර වැGය3ෙ® ධ'ම සාරය3 හැèයට? GයP 
W~L ඒ +pයට හද3න ඕන \යල ඔබ \bව, තම3ව අl හැòම සහ ෙපෟDගfක අවශ9තා සහ 

ආශාව3, GයP හැÿ`, බැY`, අl හැòම සාමාන9ය තlවයJ \යල, ඒක rP L%! සංහSෙ. 

එpෙනදා තlවයJ \යල. ඒ කෲර අl හැòෙම3 සහ දැü අ3තවාදෙය3 ඔබට දැ3 උවමනා සම!ත 
පiජාවට ෙයාදා ගැෙනන ප~p ෙපාï Iලධ'මයJ හද3න. ඔබට ඕනා +යරැ ෙDව/, කළ ෙනාහැ\ ෙDව/, 

!වභාව ධ'මය, L%සා, සහ සමාජය සම!ත ෙලG3 %ෙ‘ධනය කරන ෙDව/!  50

 Confino, Violence, p. 120.49

 Quoted in ibid., p. 112.50
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 පරමාද'ශයට ඔ√ rPම%3ම කැපé Gèය ද, සෑම +,ලéය \oයාවJම Ifක ආචාර ධා'Àය බැL 
සංඛ9ාවකට යටl +ය My යැq \යා 1870 තර` ඈත කාලයක u බ&%3 අවෙබOධ කරෙගන Gèෙ.ය. 

  ෙකාLM%!N ßෂණය ෙබාෙහO +ට මහා කෙතOfක ප'ෙ.ෂණ සභාවට සමාන ෙකෙරq. ෙමv u 

ඉSහාසඥය3ට වඩා නවකතාකරැව3 වැü පiෙයOජනවl බව\3 ෙවS. ඔ√ෙ® අන• නවකතාව K ‘ï‘ටlවෙ. 
ව!ත≠ය’ (La unique d’infamie) v Lෙෂ/ ෙඩ/ කැ!èෙලO (Michel del  Castillo) ෙමෙ! සඳහ3 කරq: “අරrණ 

+3pතයාට වධvංසා \òම ෙහO CP!සා දැÀම ෙනාෙb: ඉලJකය %වැරp පiÑනය ඇºමq. සත9ය ෙනාමැSව 

ßෂණයJ නැත, එv පදනම එයq. සත9ය නැSව ෙකාෙහාමද වරද හ’නාගත හැJෙJ?…තම3 සyව සත9ය 

ඇතැq \යා අෙයJට +Ñවාස න`, එෙහන` අෙය& ඔ√ෙ® අස/වැGයා වරෙD Sය3ෙ3 ෙකෙ!ද?”  51

 Iල පාපෙය3 ගැල+ය හැ\ යැq ප/fය ෙපාෙරා3ï +ය, ගැලéම ෙහO ෙවනl ෙලOකයක සදාකා¢න 
%රයට පැLණéම. L%! ව'ගයාෙ® ෙපiාÀSයා} ෛදවය ගැන rදාගැµෙ` +ÑවාසයJ මාJ! හට SÅ[. ෙමය 

‘මහා ස3ධ9ාව’ (Great Evening) Wçබඳ අනාවැ\ ෙලG3 K Gvනයq. ඒl ෙලෙසJ ෙකාලාෙකාb!\  (Leszek 
Kolakowski) Gyෙb ෙමෙ!ය: “අW ද\න ෙලOකය සම!ත ෙලG3 πaතq සහ එය pMå කරගත ෙනාහැ\q යන 
අදහස, සහ ඒ ෙව}වට එන ෙලOකය yç3 ස°{කlවය, ප~¤'ණlවය, සහ L%! !Ωiyෙb වඩාlම මෘග 

+පථනය3 අවසානෙ. %දහ! කරගැµම…සැබැ+3ම ෙ` +පථනය අෙ, කාලෙ. ෙසායා ග3නා ලDදJ ෙනාෙb, 

ඒl ආගLක ¬3තනය අW හ’නාගත Myq, එq3 GයP ෙලෟ\ක අගැM` අDæත බලය3ෙ® කරැණාවට 
+රැDධ ෙවනව, අගාධෙ. අ•!ෙ! Gට pව9ෙලOකෙ. පiභාමl ඉහළකට පැµෙම3 අෙ, +rJතය තහÄරැ කරන 

බව අWට \යන දහමකට වඩා Wç&/ බව\3 ෙගාඩJ අûq.”  52

 ඔ√ෙ® දා'ශ%ක සංවාද (Philosophical Dialogues) වල u අෙය&ට පරම බලය සහSක කරගත හැ\ 

+Ñවාසව3තම කoමය න` Lථ9ා අපායJ ගැන ජනතාවට ත'ජනය \òම ෙනාව, ඒl —කැරçකරැව3ට දøව` 

කරන සහ අෙනJ අයව ≤යග3වන, හෘදය සාJaයJ ෙනාමැS අයෙග3 සහ ආãûෙb බලයට rPම%3ම 
කැපé Gèන අයෙග3 හැෙදන +ෙÑෂ ෙපාf! බලකායJ සමඟ K ර¨ඳÄ` කඳÄරJ— “Bකරැ ය3ත≠, අචාර ධ'ම 

ගැන සැල\/ලJ ෙනාදJවන හැpයාෙව3 My සහ ඕනෑම ආකාරයක කoෑර කටMlතකට ÊදානL3 Gèන,” සැබෑ 

අපායJ Wv(éෙම%.  53

 1953 u ≥ලා® v Gè Gරකරැව3 බ√තරය %දහ! කර ගැµෙම3 පîව, සහ ෙසO+යN ෙකාLM%!N 

පJෂෙ. +Gවැ% ෙකාංගŸසෙය3 පîව පවා, ßෂණෙ. සමහර ආකාරය3 අyරැදහ3 é •ය පîව, ßෂණෙ. Iල 

ධ'මය එv කා'යය තව ïරටl තබාෙගන තව ïරටl ඉතාමl ඵලදායක +ය. ßෂණෙ. මතකය pගටම 

පැවSණ, එq3 ජනතාවෙ® කැමැlත අඩපණ කරන ලp. අqෙනO ‡Gන3 (Aino Kuusinen) Gvකරන ප~p: 
“ßෂණෙ. මතකය ජනතාවෙ® මනෙ! බරJ ෙලG3 පැවSණ; !ටාf3 ය3නම ය3න •යා \යා \Gෙව&ට ෙහO 

+Ñවාස කළ ෙනාහැ\ +ය. වධvංසාෙව3 ය` ආකාරය\3 ෙහO ïJ ෙනා+† පÄලJ ෙමා!කb වල vèෙ. නැS 

තර`, ඒl \Gෙව& ෙහO ඒ ගැන \Gදා කතා කෙÕ නැහැ. උදාහරණයJ හැèයට, මම, කඳÄරැ ඇyළත u මා ලද 
අlදැB` ගැන මෙ® Lyර3 ඉp~ෙ. \Gදා කතා කර3ෙ3 නැහැ. ඔÄ3 ඒ ගැන \Gදා +මසා ඇlෙl ද නැහැ. 

හැම ෙකෙන&ෙ®ම මනෙ! ≤ය ඉතා ගැ”රැ ෙලG3 r/ ඇදල SÅෙණ.”  ßෂණය ගැන ඔÄ3ෙ®  මතකය3 54

+3pතය3 +G3 ඔÄ3 යන යන තැන ර¨ෙගන යන ලDෙD න`, ඔÄ3ෙ® අ=ෙගOîව3 ද ඒ මතකය3 වල 
එයාකාර ෙලG3ම ර¨Y Gèයහ. ෙබ…‘ෙනb Mගෙ. මැද u, ෙසO+යN M%යනය +G3 ෙචකාෙ® පන!වැ% 

සංවlසරය අ}!මරණය \òම සඳහා එv මතකයට ව3දනා කර} W[ස ෙපාතJ පiකාශනය කර තැපැ/ 

rDදරයJ %&l කරන ලp.   55

 අවසාන වශෙය3 අ3Sම වචනය ලැ≤ය Mlෙl ෙගO'\ට සහ 1924 u කරන ඔ√ෙ® ෙල%3 
ව3දනාවටq: 

 Michel del Castillo, La tunique d’infamie (Paris: Fayard, 1997), p. 25.51

 Leszek Kolakowski, L’esprit révolutionnaire (Paris: Editions Complex, 1978), p. 22.52

 Todorov, On Human Diversity, p. 165.53

 Aïno Kuusinen, The Rings of Destiny: Inside Soviet Russia from Lenin to Brezhnev (New York: William Morrow, 1974), p. 227.54

 The text has been analyzed by Michel Heller in “Lénine et la Vetcheka,” Libre, no. 2 (1971), 19.55
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මෙ® පැර[ Lත≠ෙයJ, ෙසාරෙමාb (Sormov) ෙවS3 එන ක`කරැෙවJ, කරැණාව3ත හදවතJ ඇS 
L%ෙසJ, පැL[f කළා ෙචකාට වැඩ \òම ඉතාමl ï‘කර බව. මම එයාට Wçyරැ ï3න: “මට 

ෙ,3ෙන ඒක ඔයාට ෙහාඳ ෙදයJ ෙනාෙb \යා. ඒක ඔයාෙග හැpයාෙb නැහැ.” ඔ√ කණගා(ෙව3 එකඟ 

Äණා. “නැහැ, \Gෙ!lම නැහැ.” නrl ෙමාෙහාතJ ක/පනා කළාට පîව, ඔ√ ෙමෙ! එකy 
කළා,  “නrl මම ඒ ගැන vතDu, මට ෙහාඳටම +Ñවාසq ඉfcටl ඔ√ෙ® ආlමය එv ත( වf3 

ආප!සට ඇදලා අ/ලා ෙගන ඉ3න ෙබාෙහO +ට GDධ ෙවනවා \යල ඒ %සා මට මෙ® ï'වලතාවය 

ගැන ලැ(ජා vෙතනව”… ෙල%3ට ඔ√ෙ® “ආlමය ත( වf3 ආප!සට ඇදලා Sයාග3න” සැබැ+3ම 

GDධ Kවාද? ඔ√ තම3ට ෙකාතර` අ/ප අවධානයJ දැJKවාද \යෙතාl ඔ√ \G+ෙටක තම3 ගැන 
අ%l අය සමඟ කතා කෙÕ නැහැ; ඔ√ෙ® මනෙ! ර¨bෙදන &ණා( ගැන \GවJ ෙහç ෙනාකර3න 

අෙනJ \G ෙකෙන&ට වඩා ෙහා†3 ඔ√ සමl Kවා. නrl වරJ ඔ√ දරැව3 අතගාන ගම3 මට 

ෙමෙහම \bවා, “අෙ, ⁄+ත වලට වඩා ඔÄ3ෙ® ⁄+ත යහපl ෙb+: අWට ⁄වlෙව3නට GDධ ෙවලා 
Sයන ෙDව/ වf3 ඔÄ3 ගැල+ලා Gx+. ඔÄ3ෙ® ⁄+ත අෙ, ⁄+ත වලට වඩා &~රැ බැ+3 අûෙb+.” 

ඔ√ ඈතJ pහා බලාෙගන Gèෙ.ය, Gvනයක •¢ Gèන ෙලG3 ෙමෙ! එකy කෙÕය: “වැරpයට වටහා 

ග3න එපා, මට ඔÄ3 ගැන ඊ'ෂ9ාවJ නැහැ. අෙ, පර`පරාව අSශෙය3 ඉSහාසමය වැදගlකම\3 
My ක'තව9යJ ඉ( කරලා Sෙයනව. අෙ, ⁄+තවල කෲරlවය, හටගl තlවය3 %සා ආෙරOපණය 

Kව, ඒක වටහා ගැෙ3+, ඒකට සමාව ලැෙh+. Gය/ල වටහා ගැෙ3+, Gය/ලම!”  56

 අW වටහා ග3නට පට3ෙගන ඇlෙතr, ඒl ඒ ෙල%3 GX ප~Dෙද3 ෙනාෙb. ෙමම “අSශෙය3 

ඉSහාසමය වැදගlකL3 My ක'තව9ෙ.’ අද ඉS~ é ඇlෙl &මJද? “සමාජවාදය ෙගාඩනැÿෙ`” මායාව 
ෙනාෙb, ඒl Lfයන Gය ගණනJ ජනතාවෙ® ⁄+තවල තවමl බරJ K දැවැ3ත ෙ'දවාචකය\. එය ෙතවැ% 

සහශ{යට ඇy/éම සල&å කර} ඇත. !ටාf3ගŸෑ© v Mද වා'තාකරැවා K වැGf ෙගŸා!ම3, ඔ√ෙ® +Œ‘ට 

සාvත9 %'මාණය KGB  +G3 රජයට පවරා ගl ආකාරය ï( ෙ/ ඛකයා , එv පiSඵලයJ හැèයට ≤’å 
L%ෙසJ හැèයට Lය •ය ලDදා, ඔ√ෙ® අlදැB` වf3 නැවත \ය3නට වèනා îබවාu පාඩමJ %ගමනය 

කරන ලp: 

 ආãûව +G3 L%! සlවය3ට එෙරvව \Gදා ෙහO K +ශාලතම පiචãඩlවය Gï කළ  Gයවස 
අෙ, Gයවසq. ඒl ම}ෂ9lවෙ. ශJSය සහ බලාෙපාෙරාlyව පවS3ෙ3 හ~යටම ෙමතැනq. “සැබෑ 

Gය/ල යථා'ථවාu” ෙවන ඉSහාසමය \oයාවfය ගැන K ෙහගfයා} සංක/පය අ3Sමට ෙහාලවන 

ලDෙD +Gවැ% Gයවස +G3. දශක ගණනාවJ S!ෙ! පiචãඩ ෙලG3 වාදයට ලJ Kෙ. ෙ` 

සංක/පයq, එය රැGයා} ¬3තකය3 +G3 අවසානෙ. u පî•ය Gයවෙ! u Wçග3නා ලp. ඒl දැ3, 
ඒBය CDගල %දහසට උü3 රජය ජයගŸහණය ලබා rï3 !ථානෙ. Gèය u, උåî` කබා හැඳගl 

රැGයා} ¬3තකය3 +G3 පැර[ ෙහෙගfයා} µSය බලෙය3 පහකර පැlතකට +Gකර ඔÄ3ෙ® 

නව, îW~, ෙලOක ඉSහාසෙ. මා'ෙගOපෙDශකය සපයන Iලධ'මය පiකාශ  කර ඇත: “ෙනාL%! K 
Gය/ල ෙlරැමJ නැS වèනාකමJ නැS ෙDව/ ෙවS”… පiචãඩlවෙ. බලපෑමට ලJ K Gය/ෙ/ 

ෙlරැමJ නැත සහ වèනාකමJ නැත යැq සහ එයට අනාගාතයJ නැතැq සහ එය \Gï සඳහනJ 

ඉS~ ෙනාකර අyරැදහ3 é යා+ යැq \යා ෙනාL%! බෙb සම!ත ජයගŸහණය මධ9ෙ. u !වයං 
පiත9Jෂ +ය.  57

 Maksim Gorky, Lenin: A Biographical Essay (London: Morrison & Gibb, 1967), pp. 29-32.56

 Grossman, Forever Flowing, pp. 239-240.57
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