
மண்ணின் உரிமையான ஆட்சியாளர்களான
தமிழர்களுக்கு தமிழீழத்தை திரும்பக்
கொடுக்கும் நேரம் இது

தமிழர்களும் சிங்களவர்களும்

மரியாதைக்குரிய அண்டை நாடுகளாக

இருக்க முயற்சிப்பது நல்லது.

SCARSDALE, NEW YORK, UNITED STATES, March 26, 2022 /EINPresswire.com/ -- மண்ணின்

இலங்கை பொருளாதார

ரீதியாக வாழ முடியாமல்

தவித்துக்

கொண்டிருக்கும்

வேளையில், இலங்கை

அரசாங்கமும் சிங்கள

மக்களும் சரியானதைச்

செய்து நிரந்தர

சமாதானத்தை ஏற்படுத்த

உதவுமாறு

வலியுறுத்துகிறோம்.”

இயக்குனர், பைடனுக்கான

தமிழர்கள்

உரிமையான ஆட்சியாளர்களான தமிழர்களுக்கு

தமிழீழத்தை திரும்பக் கொடுக்கும் நேரம் இது.

இந்த பொருளாதார நெருக்கடியின் போது சரியானதைச்

செய்து நிரந்தர அமைதியைக் கொண்டுவர உதவுமாறு

பைடனுக்கான தமிழர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்திற்கும்

சிங்கள மக்களுக்கும் பின்வரும் அறிக்கையை

வெளியிட்டனர்.

இலங்கை பொருளாதார ரீதியாக வாழ முடியாமல் தவித்துக்

கொண்டிருக்கும் வேளையில், இலங்கை அரசாங்கமும்

சிங்கள மக்களும் சரியானதைச் செய்து நிரந்தர

சமாதானத்தை ஏற்படுத்த உதவுமாறு

வலியுறுத்துகிறோம்.

நீண்ட காலச் செலவுகளான ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற

சுமையான நிதிக் கடப்பாடுகளுடன் வடக்கு கிழக்கிற்குத் தேவையான அனைத்துப்

பொருளாதாரத் தேவைகளையும் வழங்க அரசாங்கம் வீணாக முயற்சிப்பதால், வடக்கு-கிழக்கு

அவர்களின் மாகாணங்களின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் வரை சிங்கள மக்கள் தான் அதிகம்

பாதிக்கப்படுவார்கள்.

வடக்கு-கிழக்கிற்கான பிரிவினை இலங்கையால் வடக்கு-கிழக்கு மக்களுக்கு

அர்ப்பணிக்கப்பட்ட நிதிச்சுமையை நீக்கி அந்த கடப்பாடுகளை மாற்றும்.

தீவின் வடகிழக்கில் தமிழர்கள் தங்கள் சொந்த நிலத்தை ஆள அனுமதிப்பதன் மூலம் இலங்கை

தனது வரவு செலவுத் திட்டத்தில் 25% க்கும் மேல் சேமிக்க முடியும்.

http://www.einpresswire.com


தமிழ் ஈழத்தின் வரைபடம்

பனிப்போரின் முடிவில், சோவியத்

ஒன்றியம் தனது சொந்த நிதியை

நிர்வகிக்க இயலாமையால் 15

நாடுகளாகப் பிரிந்தது. ஆர்மீனியா,

அஜர்பைஜான், பெலாரஸ், எஸ்டோனியா,

ஜார்ஜியா, கஜகஸ்தான்,

கிர்கிஸ்தான், லாட்வியா,

லிதுவேனியா, மால்டோவா, ரஷ்யா,

தஜிகிஸ்தான், துர்க்மெனிஸ்தான்,

உக்ரைன் மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தான்

ஆகிய நாடுகள் இதன் விளைவாகும்.

சோவியத் ஒன்றியத்தின் நிதி

நெருக்கடியின் விளைவாக,

அல்பேனியா, பல்கேரியா,

செக்கோஸ்லோவாக்கியா, ஜெர்மன்

ஜனநாயக குடியரசு (கிழக்கு ஜெர்மனி), ஹங்கேரி, போலந்து மற்றும் ருமேனியா போன்ற

முன்னாள் நட்பு நாடுகள் இப்போது நேட்டோவுடன் இணைந்துள்ளன.

இந்தோனேசியாவின் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக 2002 இல் கிழக்கு திமோரை ஒரு சுதந்திர

நாடாக உருவாக்க இந்தோனேசியா அனுமதித்தது.

இலங்கையில் இதேபோன்ற நிலைமைகள் கொடுக்கப்பட்டால், இலங்கை தனது அரசாங்கத்திற்கும்

சிங்கள மக்களுக்கும் கடினமான சூழ்நிலையை எளிதாக்குவதற்கு இது ஒரு சிறந்த நேரம்.

முன்னாள் செக்கோஸ்லோவாக்கியா ஸ்லோவாக்கியா மற்றும் செக் என இரண்டு தன்னாட்சி

நாடுகளாகப் பிரிக்க ஒப்புக்கொண்டதைப் போல, பிரிந்து செல்வதற்கு இணக்கமான முடிவை

எடுப்போம்.

காலனித்துவத்திற்கு முந்தைய காலத்தின் அமைதிக்கு செல்வதன் மூலம் மேலும் ஒரு புதிய

நாடு, தமிழீழத்தை சேர்ப்போம். பொருளாதார ரீதியிலும் அரசியல் ரீதியிலும் தற்போதைய

நிலைமையை தொடர்வதை விட தமிழர்களும் சிங்களவர்களும் மரியாதைக்குரிய அண்டை நாடுகளாக

இருக்க முயற்சிப்பது நல்லது.

இந்த செய்தி அறிக்கையின் ஆங்கில வடிவம் இதோ::
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Director

Tamils for Biden

+1 914-980-1811

email us here

Visit us on social media:

Facebook

https://www.einpresswire.com/article/566573389/tamils-for-biden-now-is-the-time-to-return-the-tamil-eelam-to-the-original-and-rightful-rulers-of-the-land-the-tamils
https://www.einpresswire.com/article/566573389/tamils-for-biden-now-is-the-time-to-return-the-tamil-eelam-to-the-original-and-rightful-rulers-of-the-land-the-tamils
https://www.einpresswire.com/article/566573389/tamils-for-biden-now-is-the-time-to-return-the-tamil-eelam-to-the-original-and-rightful-rulers-of-the-land-the-tamils
http://www.einpresswire.com/contact_author/3342104
https://www.facebook.com/tamilsforbiden


Twitter

This press release can be viewed online at: https://www.einpresswire.com/article/566623686

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors

try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something

we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire,

Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable

in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2022 IPD Group, Inc. All Right Reserved.

https://twitter.com/tamilsforbiden
https://www.einpresswire.com/article/566623686
https://www.einpresswire.com/editorial-guidelines

