
නාසි-ෆැසිස්ට්වාදයට එරෙහි රදවන ර ෝක මහා සංග්රාමය  

(1939 සැප්තැම්බර් 01 – 1945 මැයි 09) 

විජයග්රහණරේ 75 වන සංවත්සෙය 

 
රදවන ර ෝක සංග්රාමරේදී නාසි-ෆැසිස්ට්වාදයට එරෙහි ජයග්රහණය ඉතිහාසරේ ප්රධාන සිදුවීමකි. 

එහි ා රසෝවිය් සංගමය, රකාමියුනිස්ට්වාදීන් සහ ර ාව පුො ෆැසිස්ට්විරෙෝධීන් විසින් විසින් ඉටු 

කෙන  ද තීෙණාත්මක කාර්යභාෙය අප තු  අමතක කෙ දැමීරම් අෙමුණින් ඓතිහාසික කරුණු 

විකෘති කිරීම් සඳහා නැවත නැවතත් උත්සාහ කිරීම හමුරේ එහි මතකය ආෙක්ෂා රකාට රැක 

ගත යුතුය.  

 

ධනවාදය විසින් ජනනය කෙන  ද නාසි-ෆැසිස්ට්වාදය, ඒකාධිකාරී ප්රාග්ධනරේ වඩාත්ම 

ප්රචණ්ඩකාරී හා ත්රස්ටතවාදී ප්රකාශනය විය. නාසි-ෆැසිස්ට්වාදය ආෙම්භ ක  රමම ආක්රමණශීලී 

හා රකාල් කෑරම් යුද්ධරේදී මිලියන 75 කට ආසන්න සංඛ්යාවක් මෙණයට පත් වූ අතෙ ඉන් 

මිලියන 27 ක් පමණ රසෝවිය් පුෙවැසියන් වූහ. දස දහස්ට සංඛ්යාත පිරිස්ට නාසි ගාල් කඳවුරුව  

මෙණයට, අසීමිත දුක් රේදනා හා භීෂණයට  ක් ක හ. කිසිදු මිලිටරි සාධාෙණීකෙණයකින් 

රතාෙව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් හිරෙෝෂිමා සහ නාගසාකි රවත පෙමාණු රබෝම්බ 

රහලීම වැනි අඳුරු සිදුවීම් ජනතාවට අමතක කළ රනාහැක්රක් එම ක්රියාව සිය බ ය විදහා 

දැක්වීරම්  සහ ඔවුන්රග් ර ෝක වයාප්ත ආධිපතය අභි ාෂයන් රපන්ුම් ක  ක්රියාවක් වූ බැවිනි. 

 

රදවන ර ෝක සංග්රාමය (1939-1945), උග්ර රවමින් තිබූ අන්තර් අධිොජයවාදී ප්රතිවිරෙෝධයන්රග් 

ප්රතිඵ යක් විය. පළමු සමාජවාදී ොජයය වන රසෝවිය් සංගමය විනාශ කිරීරම් අභිප්රායද එයට 

තිබූ අතෙ එක්සත් ොජධානිය, ප්රංශය සහ එක්සත් ජනපදය විසින් නාසි ජර්මනිරේ යලි සන්නද්ධ 

වීරම් හා වයාප්තවාදී අභි ාෂයනට අුග්රහ දැක්වූරේ එබැවින්ය.  

 

1945 මැයි 9 වන දින ඓතිහාසික ජයග්රහණරේ 75 වන සංවත්සෙය සමෙමින්, රකාමියුනිස්ට් හා 

කම්කරු පක්ෂ, ර ාව පුො සිටින කම්කරුවන්රග් හා ජනතාවරග් පහත සඳහන් හැඟීම් සහ 

අභි ාෂයන් සිහිපත් කෙ සිටී. 

 

- නාසි-ෆැසිස්ට් හමුදාවන්ට එරෙහි සටන් බිරම්දී සහ විරේෂරයන් ප්රතිරෙෝධතා වයාපාෙව  

සහ ෆැසිස්ට් විරෙෝධී සටන්කරුවන්රග් වීෙත්වයට සහ රකාමියුනිස්ට් පක්ෂරේ 

නායකත්වය  ැබූ වීරෙෝදාෙ රසෝවිය් ජනතාවට සහ ෙතු හමුදාවට අරප් උපහාෙය පළකෙ 

සිටිමු.  රමාස්ටකේ, ර නින්ග්රෑඩ් සහ ස්ටටාලින්ග්රෑඩ් සටන් වැනි වීරෙෝදාෙ සංග්රාමයන් 

ම්රල්ච්ඡත්වයට එරෙහි ජයග්රහණරේ තීෙණාත්මක හැෙවුම්- ක්ෂ විය.   

 

- නාසි ජර්මනියට සහ එහි රකාමියුනිස්ට් විරෙෝධී පාර්ේවකරුවන්ට එරෙහි විජයග්රහණය 

අත්පත් කෙගැනීමට හැකි වූරේ රසෝවිය් සමාජවාදී සමූහාණ්ුරේ තීෙණාත්මක 

දායකත්වය, ජනතාවරග් සහභාගීත්වරයන් යුත් රසෝවිය් බ රේ පන්ති ස්ටවභාවය, 

රකාමියුනිස්ට් පක්ෂරේ ප්රමුඛ් භූමිකාව සහ සමාජවාදී ක්රමය විසින් විදහා දක්වන  ද ඉහ  

හැකියාව යන කරුණු නිසාය. එම ජයග්රහණය විප් වවාදී වයාපාෙරේ දැවැන්ත ඓතිහාසික 

උරුමයකි.  

 



- විජයග්රහණය සහ එහි ප්රතිඵ යක් ර ස සමාජ ප්රගතිය හා සාමරේ බ රේගයන් ඉදිරියට 

ඒම තුලින් කම්කරුපන්තිය හා රපාදු ජනතාව සමාජ හා ජාතික විමුක්තිරේ කැපී රපරනන 

දියුණුවක් ඇති කෙගනිමින් යුරෙෝපරේ, ආසියාරේ සහ  තින් ඇමරිකාරේ ෙටවල් තුළ 

සමාජවාදී ජයග්රහණයන් අත්පත් කෙගත්හ. ධරන්ේවෙ ෙටව  කම්කරු පන්ති වයාපාෙය 

ඉදිරියට පැමිණ අතෙ, ජාතික විමුක්ති වයාපාෙරේ පුළුල් වර්ධනය හමුරේ ආසියාරේ, 

අප්රිකාරේ හා  තින් ඇරමරිකාරේ යටත් විජිත ක්රමය බිද වැටීම සඳහා රකාන්රද්සි 

නිර්මානය විය.  

 

- නාසි-ෆැසිස්ට්වාදය පොජය කිරීරම්දී රසෝවිය් සමාජවාදී සමූහාණ්ුරේ සහ 

රකාමියුනිස්ට්වාදීන්රග්කාර්යභාෙය හෑල්ුවට  ක් කිරීම, විකෘති කිරීම සහ ප්රතික්රේප 

කිරීම සහ රදවන ර ෝක යුද්ධය ආෙම්භ කිරීම සම්බන්ධරයන් රසෝවිය් සංගමයට 

අසාධාෙණ ර ස හා වයාජ ර ස රදාස්ට පැවරීම අෙමුණු කෙගත් වයාපාෙ රහළා දැක 

ප්රතික්රේප ක යුතුය. ෆැසිස්ට්වාදරේ ප්රවර්ධනය හා නැගීම සහ යුද්ධය මුදා හැරීරම්දී මහා 

ප්රාග්ධනරේ සහ එහි අුග්රාහක ෙජයන්රග් වගකීරමන් ඔවුන් ඉවත් රකාට  ෆැසිස්ට්වාදයට 

සුදු හුු ගාමින් පුනරුත්ථාපනය කිරීම, විමුක්තිදායක රසෝවිය් හමුදාරේ ස්ටමාෙක සහ 

මතකය විනාශ කිරීම, රකාමියුනිස්ට් විරෙෝධය ප්රවර්ධනය කිරීම සහ රකාමියුනිස්ට්වාදීන් 

සහ අරනකුත් ෆැසිස්ට් විරෙෝධීන් අපොධකරුවන් ර ස හඳුන්වමින් රගනයන වැඩපිළිරව  

රහ ාදැක ප්රතික්රේප කෙමු. 

 

- යුරෙෝපා සංගමරේ රකාමියුනිස්ට් විරෙෝධී රයෝජනා මගින් සමාජවාදය, ෆැසිස්ට් ොක්ෂයා 

සමඟ සමාන කිරීමට උත්සාහ කෙන අපහාසාත්මක ඓතිහාසික විකෘතිකෙණය රහළා 

දකිමු, ප්රතික්රේප කෙමු.  

 

- අධිොජයවාදරේ වඩාත්ම ප්රතිගාමී හා ආක්රමණශීලී පිරිස්ට ෆැසිස්ට්වාදය හා යුද්ධය 

ධරන්ේවෙ ක්රමරේ ගැඹුරු වන අර්ුදරයන් “ගැ වීරම් මාර්ගයක්” ර ස ස කමින් සිටින 

අතෙ එම ක්රමරේ අමාුෂික ස්ටවභාවය වඩාත් පැහැදිලිරවමින් ඇත්රත් රකාවිඩ් -19 වැනි 

වසංගතයක් හමුරේ වුවද, අධිොජයවාදය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, රන්රටෝව, යුරෙෝපා 

සංගමය සහ එහි මිත්ර ධරන්ේවෙ බ වතුන්, ෙටවල් සහ ජනතාවට එරෙහි සම්බාධක සහ 

ආක්රමණ පිළිබඳ සාපොධී ප්රතිපත්තීන් දිගටම පවත්වාරගන යාම තුලිනි. 

 

- සාමය, සමාජ ප්රගතිය සහ සමාජවාදය සඳහා අෙග ය එකිරනකින් රවන් කළ රනාහැක. 

ෆැසිස්ට්වාදී මාවත අවහිෙ කිරීරම් දී සහ අධිොජයවාදයට හා අධිොජයවාදී ආක්රමණයට 

එරෙහි අෙග රේ දී කම්කරු පන්තිය, වැඩකෙන ජනතාව ඇතුළු රපාදු ජනතාව රපාදු 

ක්රියාමාර්ගයක් ගැනීමට කැපවිය යුතුය. 

 

ෆැසිස්ට්වාදය, යුද්ධය, අයුක්තිය, අන්තොයන් සහ වර්තමාන ප්රතිවිරෙෝධතා බිහිකෙන ධරන්ේවෙ 

ක්රමය විප් වීය ර ස ජය ගැනීම සඳහා ර ෝකරේ කම්කරුවන් හා රපාදු ජනතාව අධිොජයවාදයට 

එරෙහිව,  ජනතාවරග් ස්ටවවරීභාවය සහ ොජයයන්රග් ස්ටවාධීනත්වය, කම්කරුවන්රග් හා 

ජනතාවරග් අයිතිවාසිකම් රවුරවන් රගනයන අෙග ය ශක්තිමත් කිරීරම් වැදගත්කම 

අවධාෙණය කෙමු.  

 



මීට වසෙ 75 කට රපෙ සිදු වූවාක් රමන්, අදත් රකාමියුනිස්ට්වාදීන්රග් සහ ධනවාදී සූොකෑමට හා 

පීඩනයට මුහුණ රදන සියු රදනාරග් අෙග ය, මානව වර්ගයාරග් අනාගතය සඳහා මාවත විවෙ 

කෙු ඇත. 

 

විරේෂඥ වවදය  ජී. වීෙසිංහ, MD (USSR), MSc, MD (Com. Med.) FRCP (Glasg.) 

ජාතයන්තෙ කටයුතු පිලිබඳ රල්කම්  

ශ්රී  ංකාරේ රකාමියුනිස්ට් පක්ෂය  

 

(ර ෝකරේ රකාමියුනිස්ට් හා කම්කරු පක්ෂ විසින් නිකුත් කෙු  ැබූ ප්රකාශය ඇසුරිනි.) 

 

 

 

 


