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ස්ටැලින් විසින් ජොති වොදී ක්කවෝමිංටෑනයට (කක්එම්ටී) යටත්
කල් ක~දජන විපො ක නකදමිනි . 1925-27 විප්ලවවොදී
න ක ොමියුනිස්ට් පක්ෂය (සීසීපී) බලය අල්ලොක න
නැගිටීම් ස ක , 1927 අක•ල් ොසක සීසීපීය තට හැරුනු
තියනොන්ක න් චතුරස්රක දී ොඕ කස්තුං විසින්
හජන චීන සමූහොන්ඩුව ප්ර ොශයට පත්කිරීක න් 70 වන වසර චියැං ොයි-කෂක් හො කක්එම්ටීය, ෂැංහයිහි පොලනය අල්ලොක න
තිබුනු ම් රුවන් හො ක ොමියුනිස්ට්වොදීන් දහස් නනක්
අද දින සලකුනු රයි.
ඝොතනය ල හ. ඉන් ොසය ට පසු , ස්ටැලින් විසින් චීන
ජනොධිපති ෂී ජිංපිං ප්රධොනත්වය දරන වර්ත ොන සීසීපී
ධකන්sවරක ප්ර තිශීලී ක ොටසක් කලස අවධොරනය ල “වො ”
තන්ත්රය, අද දින කබයිජිනක විශොල මිලිටරි කපකරට්ටුවක්
කක්එම්ටීය, එහි ඝොතන රැල්ල දියත් කල් ය. විප්ලවවොදී රැල්ල
පවත්වමින් හො ොයනො, නැටුම් හො ගිනික ලිවලින් පූර්න ප න පසුබො යද්දී, ස්ටැලින් විනොශ වී ගිය සීසීපීය අතිධොවන ොරී ක්රියො
ඉක් වූ සැ රුම් හැන්දෑකN පවත්වමින් ක අවස්ථොව සිහිපත්
ොලොව ට කයොමු ල අතර, ඒ සියල්ල ම් රු පන්තියට හො
රනු ඇත. චීන ජොති වොදකයන් සංස්තෘප්ත වූ ද ජොති තිරිහන් ක ොවීන්ට ක~දජන ප්රතිවිපො ක නකදමින් අසොර්ථ විය.
වීකම් හො චීනය යලි වතොවක් කUෂ්ඨත්වයට පත්කිරීකම් ඔහුකZ
සීසීපීය කක්එම්ටීයට යටත් කිරීකම් අන්තරොයන් ැන
“සිහිනය” වෘතොන්තයට නංවන
තොවක් ෂී විසින්
ලිකයොන් ක{ොට්ස්කි අනතුරු අඟවො තිබුනු අතර , ස්ටැලින්කZ
තියනොන්ක න් චතුරස්රක දී පැවැත්වී ට නියමිත ය.
පිලිකවත් පිලිබඳ ඔහුකZ විsකල්ෂනය පක්ෂකයන් කනරපො ද න
චීන විප්ලවය, අධිරොජ්යවොදය විසින් චීනය යටත් රක න ලද සීසීපී සො ොජි යන් හො නොය යන් අතරින් සහකයෝ ය
තිබී අවසන් ල , රට ඒ ොබද්ධ ල, ජන හනක ජීවන දිනො ත්කත් ය. රුසියොනු විප්ලවයට
කපන්වො තිබූ
ක ොන්කද්සි එසවූ සහ සංස් ෘති ව හො ස ොජීය ව පසු ොමී
ක{ොට්ස්කිකZ කනො නවතින විප්ලව න්යොයය , චීනය වැනි
කබොකහෝ දෑ ඉවත් ල අනුස් රනීය ස ොජීය නැගිටී ක් විය .
ල්පසු වූ ධකන්sවර සංවර්ධනයක් සහිත රටවල
එකහත්, 70 වසර ට කපර කබොකහෝ කදනො ැපකිරීම් ල ධකන්sවරයට,
හජනයොකZ ප්රජොතන්ත්රීය හො ස ොජීය
ස ොජවොදී අනො තයක් සඳහො වැඩ රන ජනයොකZ අභිලොෂයන් අභිලොෂයන් මුදුන් පත් කිරී
ල කනො හැකි බව විස්තර කල් ය.
අද දින ධනවොදක ොරොන්ති අන්තයට තුඩු දී ඇත්කත් ක කස් එ
ර්තව්යයන් ම් රු පන්තියට පැවරුනු අතර ක ොවි
ද හො න්දැයි ොඕ කස්තුංකZ කද්ශපොලන උරු රුවන්ට
ජනයොකZ ද සහකයෝ ය සහිත ව බලය සියතට ක න ස ොජවොදී
පැහැදිලි ල කනො හැ .
පියවරයන් ක්රියොවට දැමී ට එයට බල රනු ඇත.
පසුගිය දශ තුන පුරො සිදු වූ චීන ආර්ථි වර්ධනක ඇඟ
එකහත් ම්බදට පසුබෑ සීසීපීය ම් රු පන්තිය කවනුවට
කිලිකපොලො යන ට්ටම් විසින් , සීසීපීය නිකයෝජනය රන ක ොවි රිල්ලො හමුදොවන් ත වඩ වඩො පදනම් විය . එහි
බිලියනපති තිපයොධි ොරීන් සහ , ලොබය, කවලඳකපොල හො ඉදිරිදර්ශනය පදනම් වූක , පලමුව ධකන්sවරක ආධිපත්යය
“භොවිතො රන්නන් විසින් ක වී ” විසින් අභිබවනය රන
යටකත් ජොති ප්රජොතන්ත්රවොදී විප්ලවයක් ද කදවනුව ඈත
ස ොජ පර්යොයක් තුල කනො නැසී පැවැත් සඳහො අර ලක
අනො තක සිදු වන ස ොජවොදී විප්ලවයක් ද යන අපකීර්ති ත්
කයකදන චීන ම් රුවන් හො ක ොවීන් අතර පලල් වන කයෝධ
“අවධි කදකක් න්යොයය” ත යි . ක
ජොති වොදී ඉදිරිදර්ශනය
ස ොජ අ ොධයක් නිර් ොනය ර ඇත.
වසර 22 ට පසු විප්ලවය සිදුවන විට ඊට හොනි ර හො වි ෘත

චී

ජොත්යන්තර ම් රු පන්තියට හො විකsෂකයන් චීනක
ම් රුවන්ට, ොඕ හො සීසීපීය ල පොවොදීක න් කද්ශපොලන
පොඩම් උ හො ැනී අත්යවශ්ය ය . අද දින ස ොජවොදය සඳහො
වන ඕනෑ අර ලයක් අවශ්යකයන් ක
ප්රsනයට පිලිතුරු
දිය යුතු ය : 20 වන ශතවර්ෂක විප්ලව , සියල්ලට ඉහලින්
රුසියොකN හො චීනක විප්ලව , ධනවොදය පුනස්ථොපනය
කිරීක න් අවසන් වූක ඇයි?
අවස්ථො කදකක් දී
පිලිතුර රැඳී පවත්කන් ම් රු
පන්තිකයන් බලය පැහැර ත් ස්ටැලින්වොදී නිලධරය කසෝවියට්
සං ක ඉස් තු වී තුල යි. 1917 ඔක්කතෝබරක කලනින් හො
ක{ොට්ස්කි විසින් නොය ත්වය දුන් රුසියොනු විප්ලවයට
කපන්වූ
ස ොජවොදී ජොත්යන්තරවොදයට අත්යන්තකයන්
ප්රතිවිරුද්ධ “තනිරකට් ස ොජවොදය” පිලිබඳ ප්රති ොමී ජොති වොදී
ඉදිරිදර්ශනක පදන
ත එය එහි වරප්රසොද සොධොරනී රනය
කල් ය.

ර තිබිනි.

1949 චීන විප්ලවය, කදවන කලෝ යුද්ධොවසොනකයන්
පසුව ම් රු පන්තික හො විජිත ජනතොවන්කZ කලෝ පරි ොන
නැගී සිටී
ක ොටසක් විය . ජපොනක පරොජකයන් පසු වසර
කද පුරො, ජොත්යන්තර ව ක ොමියුනිස්ට් පක්ෂවලට ස්ටැලින් දී
තිබූ උපකදස් ස
එ කපලට සිටිමින් , ොඕ උත්සොහ දැරුකN
ෂැංහයි හලයො වූ චියැං ොයි -කෂක් ස
සහො ආන්ඩුවක්
තැනී ට යි. ධකන්sවරය හො ඉඩම් හිමියන් අත් කනොහැරී පිනිස
සීසීපී නොය ත්වය දැනුවත්ව
ම් රුවන්කZ නැක න අර ල
නවත්වො ඉඩම් ප්රතිසංස් රනවල පරොසය සී ො කල් ය. එක්සත්
ජනපද අධිරොජ්යවොදක ආයුධ හො ආධොර සහිත ව න ර ත
ග්රහනය දැඩි ර ැනී ට ොලය කයොදො ත් චියැං ොයි -කෂක්,
සීසීපීයට එකරහි ව මිලිටරි ප්රහොර දියත් කල් ය.
දූෂිත හො වෛවරයට පොත්ර කක්එම්ටී ආඥොදොය ත්වය
බලකයන් පහකිරී සඳහො සීසීපීය අවසොනක
ැඳවුම් කල්
1947 ඔක්කතෝබරක ප නි. චියැං හො ඔහුකZ තන්ත්රය පුපුරො ගිය

කN ය ප්රදර්ශනය කල්, පක්ෂක ක ොවි හමුදොවන් විසින්
“විමුක්ත ර න්නො” කතක් බලොසිටින්නැයි උපකදස් කදනු
කවනුවට, සීසීපීය මුල පටන්
නො රි
ම් රුවන්
බලමුලු ැන්වූක නම් , චියැංකZ තන්ත්රය වඩො කN කයන්
පහ ල හැකි ව තිබුනු බව යි . පසුගිය වසර 70 පුරො සීසීපීකයහි
පොලනක ප්රධොන මුද්රොව වී ඇත්කත්, ම් රු පන්තික ස්වොධීන
අර ලය ක කරහි එහි හතුරු
යි.
1949 දී ොඕ විසින් ප්ර ොශයට පත් ල හජන චීන
සමූහොන්ඩුව පදනම් වූක , ස ොජවොදී ක්රියො ොර් යක් ත කනො ව,
පලමු ධකන්sවර ප්රජොතන්ත්රවොදී අවධිය ක්රියොවට දැමී කහවත්
ොඕකZ “නව ප්රජොතන්ත්රවොදය” ත යි . සීසීපීය චියැං ස
තොයිවොනයට පලොක ොස් තිබූ “නිලධොරිවොදී ධනපතියන්කZ ”
ව්යවසොයයන් ප නක් ජනසතු
කල්
,
බහුතරයක්
ධනපතියන්කZ ලොබ හො කද්කපොල ආරක්ෂො රන අතර ය. එහි
ආන්ඩුව ධනපති පක්ෂ ස
සභො යක් ත පදනම් වූක ,
ස හර ධනපති පක්ෂ ප්රමුඛ තනතුරු දරද්දී ය.
ස්වයං-කපෝෂිත චීනයක් පිලිබඳ ොඕකZ ඉදිරිදර්ශනය
ක්ෂනි ව ආවෘත අන්තයක් රො ලුහුටො ගික ය. 1949 දී චීනය
සූරො ෑකම් සැලසුම් අනකප්ක්ෂිත කලස අහිමි ව තිබූ එක්සත්
ජනපද අධිරොජ්යවොදය, සීසීපී තන්ත්රයට වල පො අවසොනක
සීසීපී තන්ත්රය බලකයන් කහලීකම් ක්ර යක් කලස 1950-1953
ක ොරියොනු යුද්ධය කයොදො ැනී ට ඉලක්
කල් ය. එහි
ප්රතිඵලයක් කලස , එක්සත් ජනපද ආර්ථි බොධ හො යුද
තර්ජනය, යුද උත්සොහය ඩො ප්පල් රමින් තිබූ විකද්ශ හො
කද්ශීය ස ො ම් ජනසතු කිරී ටත්, කසෝවියට් සං ක ොවකත්
යමින් නිලධොරිවොදී ආර්ථි සැලසුම් ස්ථොපනය කිරී ටත් ොඕට
බලක රුනි.
එව ට එක්සත් ජනපදක ක{ොට්ස්කිවොදී පක්ෂය වූ
ස ොජවොදී ම් රු පක්ෂය, නැක නහිර යුකරෝපක ස්වොරක්ෂ
රොජ්යයන් පිලිබඳ ව හතරවන ජොත්යන්තරය තුල සො ච්ඡොවක්
ත පදනම් කවමින් 1955 දී නි නය කල් , චීනය වි ෘත
ම් රු රොජ්යයක් බවට පත්ව ඇති බව යි . එය සංක්රොන්ති
තන්ත්රයක් විය . ජනසතු කද්කපොල හො ආර්ථි සැලසුම් රනය
ස්ථොපනය ක ොට තිබුන ද ම් රු පන්තියට කිසිදු කද්ශපොලනි
හඬක් කහෝ ප්රජොතන්ත්රවොදී අයිතීන් කනො ැති ව නව රොජ්යය
උපකත් දී වි ෘත ව තිබුනි. එක්ක ෝ, ක{ොට්ස්කිවොදී ව්යොපොරය
කියො සිටි පරිදි , ම් රු පන්තිය කද්ශපොලන විප්ලවයකින්
ොඕවොදී නිලධරය කපරලී අවශ්ය රන අව්යොජ ස ොජවොදය
කදසට චීනය න් ල යුතු විය; නැතකහොත් එය ධනවොදය රො
කපරලො යො යුතු විය.
ප්රති- ොක්ස්වොදී තනිරකට් ස ොජවොදය පිලිබඳ ඉදිරිදර්ශනය
ත පදනම් වූ ජොති වොදී වැඩපිලිකවකල් ප්රතිඵලයක් කලස ,
1950 නන්වල ක~දනීය කUෂ්ඨ පියවරක් ඉදිරියට සිට 1960
නන්වල චීන-කසෝවියට් කබදී හො විනොශ ොරී සංස් ෘති
විප්ලවය දක්වො වසකයන් ොඕවොදී තන්ත්රය එක් අර්බුදයකින්
තවත් අර්බුදය ට ලුහුටො ගික ය . එ තැන පල්වන
ආර්ථි ය ට හො කසෝවියට් සං ය ස
වැකඩන යුද්ධක
තර්ජනය ධ්යක , 1949 විප්ලවකයන් යන්තම් වසර 22 ට පසු
ොඕ එක්සත් ජනපද අධිරොජ්යවොදය කවත හැරුනි . චීනය තුල
කවලඳකපොල-හිතවොදී පිලිකවත් හො ධකන්sවර පුනස්ථොපනක
ර්තෘ කලස කඩන් ෂියොඕපිං උපුටො දක්වතත් , ඔහු සරල ව
ඉදිරියට ක නගික 1972 දී එක්සත් ජනපද ජනොධිපති රිචඩ්
නික්සන් ස
ොඕ ඇති ර ත් සබඳතො ප්රතිස්ථොපනය යි.

1978 සිට කඩන්කZ “ප්රතිසංස් රනය හො විවෘත වී ”
එක්සත් ජනපදය හො අකනකුත් ධනපති බලවතුන් නොය ත්වය
දුන් ක ෝලීය නිෂ්පොදනක ක්ෂනි වර්ධනයක් ස
ස පොත
විය. සියල්ලට ත් වඩො ැරලි ොරී ම් රු පන්තිය ැඩී
ඉලක්
ර ත් 1989 තියනොන්ක න් චතුරස්රක සංහොරකයන්
ඉක්බිති ව, විප්ලවකයන් පසු ක ොඩනැගූ යටිතල පහසු ම් හො
මූලි
ර් ොන්තක සහ ලොබ වුවත් අධ්යොපන ත හො විනය ත
ශ්ර ක වොසිය ැනී පිනිස විකද්ශ ආකයෝජන රටතුලට ලො
ආකN ය.
අද දින
රන
තොකN දී , ෂී නිසැ ව
චීනක
ජයග්රහනයන් ැන උදම් ඇනී , ොඕවොදී විප්ලවවොදීන්ට උපහොර
පිදී හො චීනය යලි කUෂ්ඨත්වයට පත්කිරීකම් ඔහුකZ සිහිනය
කහවත් ෑදර චීන ධනපති පන්තික අභිලොෂයන් නිකයෝජනය
රන්නො වූ සිහිනයක් පිබිදවී
රනු ඇත . එකහත්, චීනක
ආර්ථි නැගී එක්සත් ජනපදය ආධිපත්යය දරන අධිරොජ්යවොදී
කලෝ පර්යොය ස
මුහුනට මුහුන ැටු ට ක නැවිත් ඇති
අතර, චීනය ත ක ෝලීය ආධිපත්යයට අභිකයෝ කිරීක න්
වැලැක්වී ට මිලිටරි විධික්ර ඇතුලු සියලු විධික්ර කයොදො ැනී ට
එක්සත් ජනපදය අභිප්රොය සහ ත ය.
ෂී හො සීසීපී නිලධරය සතුව , ැටුකම් අන්තරොය ඉහල
දැමී ට ප නක් ඉවහල් වන ආයුධ තරඟක කයකදන අතර
සන්ධොනය සඳහො උත්සොහ දැරී හැර, එක්සත් ජනපද යුද
ධොවනයට පිලිතුරු නැත. එකලස , විකsෂකයන් කහොං ක ොං
විකරෝධතොවන් විසින් සංඥො ල ම් රු පන්තික
ැලඹී
පිලිබඳ වැකඩන සංඥොවන්ට ොඕවොදී තන්ත්රක එ
ප්රතිචොරය
වන්කන්, ම් රුවන් කබදී ට ජොති වොදය ඇවිලවී යි. ක ය
ඉහල යන කපොලිස්-රොජ්ය ර්දනය ස අත්වැල් බැඳ නී.
කවලඳ යුද්ධක හො ආසියොව තුල මිලිටරි ක ොඩනැංවීකම්
රූපකයන් එක්සත් ජනපද ආක්ර නයට කබයිජිං නිලධරය මුහුන
කදන අතර , එය ඊටත් වඩො ම් රු පන්තියට බිය කN . එය
මිලිටරියට වඩො අභ්යන්තර ආරක්ෂොවට වියදම් රයි.
හතරවන ජොත්යන්තරක ජොත්යන්තර මිටුව (හජොජො )
අවශ්ය කද්ශපොලන නි න උ හො න්නො කලස ජොත්යන්තර
ම් රු පන්තිකයන් ඉල්ලො සිටී . ොඕවොදක පොවොදීම්, චීනක
ප නක් කනො ව, එහි විනොශ ොරී බලපෑ හරහො ආසියොකN හො
ජොත්යන්තර ව එක් ව්යසනය ට පසු තකව ක් නිර් ොනය ර
ඇත. ධනවොදක ක ෝලීය අර්බුදය ැඹුරු වී ධ්යක , යුද්ධක
හො ෆැසිස්ට් පොලන රූපවල නැගීකම් ද ඛොදනය වන ජීවන
ක ොන්කද්සිවල ද අන්තරොයට පවතින එ
පිලිතුර වන්කන්,
1917 ඔක්කතෝබර් විප්ලවයට ප්රොනය සැපයූවො වූ ද ක{ොට්ස්කිවොදී
ව්යොපොරය ප නක්
සං ති ව සටන් වැද ඇත්තො වූ ද
ස ොජවොදී ජොත්යන්තරවොදක ක්රියො ොර් ය යි.
ස ොජවොදී අනො තයක් සඳහො චීනක හො කලොව පුරො
ම් රුවන් ඒ ොබද්ධ කිරී ට , එලකÇන පන්ති අර ලවල
විප්ලවවොදී නොය ත්වය කලස හජොජො ක ොඩනැගී අවශ්ය
රයි. චීනය තුල එහි අර්ථය වන්කන් , ොඕවොදය ඇතුලු
ස්ටැලින්වොදක සියලු රූපො ොරයන්ට එකරහි න්යොයි හො
කද්ශපොලන අර ලක සියලු පොඩම් ත පදනම් ව හජොජො
ශොඛොවක් ක ොඩනැගී යි.
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