
சிங்கள ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து ஈழ
தமிழர்களை விடுவிக்க திமுகவின்
ஸ்டாலின் மோடியிடம் கேட்க வேண்டும் :
பைடனுக்கான தமிழர்கள்

Modi and Stalin

இந்தியா பலவீனமான நிலையில்

உள்ளது. தமிழர்களைப் பாதுகாப்பதே

இந்தியா தங்கள் அதிகாரத்தை

மீண்டும் நிலைநிறுத்த முடியும். 

NEW YORK, NY, UNITED STATES, June

15, 2021 /EINPresswire.com/ -- 

அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த

தமிழர்களானா  நாங்கள், பைடனுக்கான

தமிழர்கள்,  புதிதாக

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தமிழக

முதல்வருக்கு இலங்கை தமிழர்கள்

சார்பாக மோடியிடம் குரல்

கொடுக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

தமிழர்களுக்கு அரசியல் சுதந்திரம்,  ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து சுதந்திரம்  மிகவும்

வேண்டியது.

1987 ல் செய்ததைப் போல

இலங்கைக்குச் செல்ல

இந்தியாவுக்கு அதிகாரம்

உண்டு. இந்த முறை 13 வது

திருத்தத்தை

செயல்படுத்த இந்தியா

அங்கு செல்லலாம்.”

இயக்குனர், பைடனுக்கான

தமிழர்கள்

தமிழர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் தங்கள் நிலம்,

சுதந்திரம், பொருளாதாரம், கலாச்சாரம், வழிபாட்டுத்

தலங்கள் மற்றும் பலவற்றை இழந்து வருகின்றனர்.

இப்போது சீனர்கள் தமிழர்களின் தாயகத்திற்குள்

ஊடுருவத் தொடங்கியுள்ளனர்.

சீனர்கள் மூன்று தமிழ் தீவுகளையும், தமிழர்களின்

தாயகத்தில் இரண்டாவது பெரிய நகரமான

சாவகச்சேரியையும் எடுத்துக் கொண்டனர். சிறிலங்கா

பொருளாதார சிக்கல்களுக்காக சீனர்களுக்கு பல
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நிலங்களை விற்க தயாராக உள்ளது. தமிழ் தாயகத்தில் எந்தவொரு நிலங்களும் சீனர்களுக்கு

விற்க படுவதை தமிழர்கள் விரும்பவில்லை,

இந்தியா பலவீனமான நிலையில் உள்ளது. தமிழர்களைப் பாதுகாப்பதே இந்தியா தங்கள்

அதிகாரத்தை மீண்டும் நிலைநிறுத்த முடியும். 

1987 ல் செய்ததைப் போல இலங்கைக்குச் செல்ல இந்தியாவுக்கு அதிகாரம் உண்டு. இந்த முறை

13 வது திருத்தத்தை செயல்படுத்த இந்தியா அங்கு செல்லலாம். இந்தியா இலங்கையில்

இருக்கும்போது, தமிழர் தாயகத்தை  பாதுகாப்பான மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட பிரதேசமாக்க

உதவ வேண்டும்..

இந்த செய்தியை இலங்கையில் உள்ள தமிழர்கள் சார்பாக திரு ஸ்டாலின் மோடிக்கு தெரிவிக்க

வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் லஞ்சத்தால், இலங்கையில்  தமிழர்களும் அரசியல்வாதிகளும்

மௌவுனமாக்க  பட்டுள்ள்னனர்.

13 ஆவது திருத்தத்தையும், தமிழருக்கு அதிகமான ஜனநாயக விழுமியங்களையும்

நடைமுறைப்படுத்த இலங்கைக்கு வர இந்தியாவுக்கு இப்போதும்  உரிமை உள்ளது என்பதை

மோடிக்கு ஸ்டாலின்  தெளிவாக  தெரிவிக்க  வேண்டும்.

நன்றி 

பைடனுக்கான தமிழர்கள்
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