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கொலல்வின் ஆர. டி சில்ில்வலவும
கலெஸ்ல. குணில்வரத்தனவும

சரில்வததச கசயலெொத்திற்கு எழுதிய
ொடிதம, ஏப்ரல் 13, 1954

April 13, 1954

அன்புள்ள  தள தோழர்களுக்க,

சர்வ தளச நிறிறை தவற்றுக் கழ (IEC)  உறுப்பினர்கள்

றகயயெழத்திடுவளற்க தோன ஒரு வற ஒரு வரைவு விண்ணப்பம
இறணக்கப் யபற்ிறை உங்களது கடிளத்றள தத்தை ந தோங்கள் யபற்றுக்
யக தோண் த் தோம.   தள தோழர் யக தோலின்ஸ் இன் எதிர்ப்பும
எங்களுக்க கிற்க்கப் யபற்றிருக்கிிறைது.  பின்வரும
க தோ ஒரு வரைணங்களுக்க தோக விண்ணப்பத்தில் தத்தை ந தோங்கள்
றகயயெழத்தி் முடியெ தோள நிறியாத நிலை இருப்பறள தத்தை ந தோங்கள்
வருத்ளத்து்ன் யளரிவித்துக்யக தோள்கி திறை தோம:

1.  ஒரு ஒற்றிறை உியாத நிலைக க தோங்கி ஒரு வரைறச
உறுதியசய்வளற்க தோன அடிப்பற்யெ தோக இயெக்கத்தின்
முன்றவப்பளற்க தோக ஒரு யள தோறக முன்யொ தோழிவுகறள
இியாத நிலைங்றக பிரிவு ஏற்கன தவ ஏற்றுக் யக தோண்டு
விட்டிருக்கிிறைது.  இந்ள முன்யொ தோழிவுகறள தத்தை ந தோங்கள்

வழியொ தோழிகி திறை தோம.  சர்வ தளச யசயெியாத நிலைகத்தின்

வற ஒரு வரைவில் இருக்கம முன்யொ தோழிவுகள் இியாத நிலைங்றக
பிரிவினது முன்யொ தோழிவுகளில் இருந்து
ொ தோறுபட்்ள தோய் இருக்கின்ிறைன.

2.  வற ஒரு வரைவு விண்ணப்பொ தோனது உள்ளபடி தயெ ஒரு
கன்றன ஆவணொ தோக புரிந்து யக தோள்ளப்ப் முடியும.
உள தோ ஒரு வரைணொ தோக,  பின்வரும பத்திறயெப் ப தோருங்கள்:
‘தத்தை ந தோங்கள் முன்கூட்டி தயெ யளரிவித்துக் யக தோள்கி திறை தோம,
இந்ள யதத்தை நருக்கடியில்  தள தோன்றியிருக்கக் கூடியெ
யவவ் தவறு  தப தோக்ககளும,  அகிியாத நிலைத்தின் ஒழங்றக

அறவ ொதிக்கின்ிறை பட்சத்தில்,  ஏன் அதில்
இறணந்து இருக்க முடியெ தோது என்பளற்க தோன எந்ள
அ ஒரு வரைசியெல் க தோ ஒரு வரைணத்றளயும தத்தை ந தோங்கள் க தோணவில்றியாத நிலை,
அத்து்ன் இத்ளறகயெயள தோரு உணர்வு்ன்,
அகிியாத நிலைத்தின் பி ஒரு வரைதிநிதித்துவ கூட்்ங்கள் ொற்றும
அளன் புதிள தோக  தளர்ந்யளடுக்கப்பட்் முன்னண
அறொப்புகளது அத்ளறன முடிவுகளுக்கம தத்தை ந தோங்கள்
கீழ்ப்படிந்து தத்தை ந்ப் தப தோம என்பறளயும தத்தை ந தோங்கள்
யளரிவித்துக் யக தோள்கி திறை தோம.’

 தொற்கூறியெ பத்தியில் தத்தை ந தோங்கள் அடிக் தக தோடிட்டுக்
க தோட்டியிருக்கிிறைவ தோிறை தோக இத்ளறகயெ எந்ள அறிவிப்றபயும
யசய்வது IEC க்க முழறொயெ தோக சமபந்ளொற்ிறைள தோகம.

 தொலும,  இந்ள விண்ணப்பொ தோனது இற்நீக்கம
யசய்யெப்பட்் பிரிவுகளது ச தோொ தோனியெக் க தோரியெ தோளர்களுக்க,
அவர்களின் ளறியாத நிலைவர்களது ளறியாத நிலைக்க  தொலும ொற்றும
எதி ஒரு வரை தோன விளத்திலும,  விண்ணப்பம யசய்வள தோக
யளன்படுகிிறைது.  தத்தை நொது இயெக்கத்தில் இருக்கின்ிறை அத்ளறன
 தப தோக்ககறளயும பி ஒரு வரைதிநிதித்துவம யசய்கின்ிறை ஒரு ஒற்றிறை
உியாத நிலைக க தோங்கி ஒரு வரைஸ் மூியாத நிலைொ தோய் இயெக்கத்தின் ொறுஇறணவு
என்ிறை றகயிலிருக்கம உ்னடிக் க தோரியெொ தோக தத்தை ந தோங்கள்
கருதுகின்ிறை வி்யெத்திற்க இது சரியெ தோன அணுகமுறிறையெ தோக
தத்தை ந தோங்கள் கருளவில்றியாத நிலை.

ச தக தோள ஒரு வரைத்துவத்து்ன்,
யக தோல்வின் ஆர். டி சில்வ தோ (IEC உறுப்பினர்)
யியாத நிலைஸ்லி கணவர்த்ளன (ொ தோற்று)
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1- Letter from Colvin R. de Silva and L. Goonewardene to the IS, April 13, 1954


