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மே 25, 1964 இல் லங்க்கா சே சே்காஜக் கட்ச
அங்கத்தவர்களுக்கு சர்வமதச நிவதேச நிற்வதேச நிறைமவற்றுக்
குழு (பப்மல்காவ்காத) இடம் இருந்த்கான கடிதம்

May 25, 1964

நான்காம் அகிலத்தின் சர்வ சர்வத் சர்வதேச நிதேச நிறவதேச நிறை சர்வதவற்றுக் குழ

(International  Executive  Committee  –  IEC) அ் சர்வதேன்  சர்வதபேரதேச நிறவ
கூட்டத்தில் (plenum  meeting) நீங்கள் இப் சர்வதபோத

முகம்்ககாடுத்தக் ்ககாண்டிருக்கும் முக்கியகும் முக்கியமான
பிரச்சிதேச நிறனகதேச நிறைகளை எடுத்தக் ்ககாண்டு, அவற்தேச நிறவதேச நிறை சற்று விரிவாக

விவாதித்் சர்வதேத.  ஏப்ரல் 23  அன்று ஐக்கிய ்கசயலகத்் சர்வதோல்
உங்களுக்கு அனுப்பேப்பேட்டிருந்் சர்வதே கடி் சர்வதேத்தேச நிற் சர்வதே ஏககும் முக்கியமன் சர்வதோக

வழி்ககும் முக்கியமாழிவதடன் அந்் சர்வதே விவா் சர்வதேம் நிதேச நிறவதேச நிறைவுகண்டத.

ஆசியா முழதேச நிறகும் முக்கியமயிலும்,  1954  ்கனனிவா ஒப்பேந்் சர்வதேத்தின்

 சர்வதபோத எட்டப்பேட்டிருந்் சர்வதே சகும் முக்கியமநிதேச நிறலயானத உதேச நிறடந்த

விட்டிருக்கிவதேச நிறைத என்பேதம் உலகின் இந்் சர்வதே பேகுதியில்
ஒவ்்கவாரு நாட்டிலும் வர்க்கப்  சர்வதபோராட்டம் மீண்டும்

கூர்தேச நிறகும் முக்கியமயதேச நிறடகிவதேச நிறைத என்பேதம் ்க் சர்வதேளிவாகத் ்க் சர்வதேரிகிவதேச நிறைத.
்கவகுனன இயக்ககும் முக்கியமானத இப் சர்வதபோத தணிச்சலுடன்

நடவடிக்தேச நிறகயில் இவதேச நிறைங்கா விட்டால்,  ் சர்வதேவிர்க்கவியலாகும் முக்கியமல்
பிற் சர்வதபோக்குத்் சர்வதேனம் சூழ்ந்தவிடும்,  பின் இப் சர்வதபோதேச நிற் சர்வதேய

சந்் சர்வதேர்ப்பேம் அ் சர்வதேன் எதிர்முதேச நிறனக்கு கும் முக்கியமாறிவிடும்.

இலங்தேச நிறகயில்,  மு் சர்வதேலாளித்தவத்தின் முகதேச நிறகும் முக்கியமயாக
்கசயல்பேடுகின்வதேச நிறை SLFP அரசாங்ககும் முக்கியமானத,  அ் சர்வதேன்

ஆ சர்வதலாசதேச நிறன்ககும் முக்கியமாழிவுகள் மூலகும் முக்கியமாக ஐக்கிய இடத
முன்னணிதேச நிறய (ULF) சி் சர்வதேவதேச நிறைடிப்பே் சர்வதேற்கும் ் சர்வதேனத திவாலான

்ககாள்தேச நிறககளுடனும்  சர்வதகும் முக்கியமலதிக வீழ்ச்சியுடனும் LSSP ஐ

்க் சர்வதோடர்புபேடுத்தவ் சர்வதேற்கும் முதேச நிறனந்த ்ககாண்டிருக்கிவதேச நிறைத.

LSSP வரலாற்றில் ஒரு முக்கியகும் முக்கியமான ் சர்வதேருணத்தேச நிற் சர்வதே
எட்டியிருக்கிவதேச நிறைத.

SFLP உங்களிடம் வீணான விண்ணப்பேங்கதேச நிறைகளை ்கசய்யட்டும்!

LSSP இன் அதிரடியான நடவடிக்தேச நிறக கும் முக்கியமட்டு சர்வதகும் முக்கியம ஒ சர்வதர

உண்தேச நிறகும் முக்கியமயான கும் முக்கியமாற்று ஆகும். ஒரு உண்தேச நிறகும் முக்கியமயான  சர்வதசாசலிச

 சர்வதவதேச நிறலத்திட்டத்தின் அடிப்பேதேச நிறடயில் ஒரு ஐக்கிய இடத

முன்னணி (ULF) அரசாங்கத்தேச நிற் சர்வதே உருவாக்குவ் சர்வதேற்கு
்கவகுனனங்களிடம் விண்ணப்பேம் ்கசய்த, ULF ஐ

அணிதிரட்டுவதில் தேச நிறகும் முக்கியமயகும் முக்கியமான இயக்கு சக்தியாக அத
்கசயல்பேட  சர்வதவண்டும்.  கடந்் சர்வதே காலத்தில் SLFP இன்

வாய்வீச்சின் காரணத்் சர்வதோல் அ் சர்வதேற்குள் இழக்கப்பேட்டு
விட்டிருந்் சர்வதே கூறுகதேச நிறைகளை மிகவும் ஈர்க்கக் கூடிய் சர்வதோகவும்,

அவற்தேச நிறவதேச நிறை  சர்வதநாக்குநிதேச நிறலதேச நிறய கும் முக்கியமாற்றி ஒரு சக்திவாய்ந்் சர்வதே

இடத அதேச நிறகும் முக்கியமப்பின் முகாமுக்கான சாத்தியத்தேச நிற் சர்வதே திவதேச நிறைந்த

விடுவதில் உ் சர்வதேவக் கூடிய் சர்வதோகவும் இத நிரூபேணகும் முக்கியமாகும்.

நான்காம் அகிலத்தின் சர்வ சர்வத் சர்வதேச நிதேச நிறவதேச நிறை சர்வதவற்றுக் குழ
(International  Executive  Committee  –  IEC), அ் சர்வதேன் இனிய

 சர்வத் சர்வதோழதேச நிறகும் முக்கியமயான வாழ்த்தக்கதேச நிறைகளை உங்களுக்கு ்க் சர்வதேரிவித்தக்
்ககாள்கிவதேச நிறைத.  ்ககும் முக்கியமாத்் சர்வதேத்தில் LSSP ஏகாதிபேத்தியத்திற்கும்

 சர்வத் சர்வதேசிய மு் சர்வதேலாளித்தவத்திற்கும் எதிரான சகும் முக்கியமரசகும் முக்கியமற்வதேச நிறை
 சர்வதபோராட்டம் என்வதேச நிறை அ் சர்வதேன் ்கநடிய போரம்பேரியத்திற்கு

்க் சர்வதோடர்ந்த உண்தேச நிறகும் முக்கியமயாக நடந்த ்ககாள்ளும் என்றும்
்கவகுனனங்களின் உண்தேச நிறகும் முக்கியமயான பிரதிநிதிகள்

அதிகாரத்தக்கு வர போதேச நிற் சர்வதே திவதேச நிறைக்கும்்கபோருட்டு
மு் சர்வதேலாளித்தவ அரசாங்கத்தின் சூழ்ச்சிகதேச நிறைகளை அத

்கவற்றிகரகும் முக்கியமாக முறியடிக்கும் என்றும் அத நம்புகின்வதேச நிறைத.

 சர்வதசாசலிசக்  சர்வதகாட்போடுகதேச நிறைகளையும் ஒரு  சர்வதசாசலிச ்கவற்றியின்
சாத்தியத்தேச நிற் சர்வதேயும் விதேச நிறலயாகக் ்ககாடுத்த எந்் சர்வதே கூட்டணியும்

 சர்வதவண்டாம்!

ஐக்கிய இடத முன்னணியின் (ULF) ஒரு
அரசாங்கத்திற்கான  சர்வதபோராட்டத்தில் ்கவகுனனங்களுடன்

முன்நடப் சர்வதபோம்.

உலைக்கும் மக்களின் ஒசின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

1- Letter from the IEC (Pabloite) to members of the LSSP, May 25, 1964


