
දැන් දෙමළ ඊළම දේශයේ මුල් සහ නියම
පාලකයන් වන දෙමළ ජනයා වෙත ආපසු ලබා දීමට
කාලයයි

දෙමළ ඊළාම් සිතියම

පවතින තත්ත්වය දිගටම කරගෙන යාමට

වඩා ගෞරවනීය අසල්වැසියන් වීමට

උත්සාහ කිරීම දෙමළ සහ සිංහල යන

දෙපිරිසටම වඩා හොඳය.

NEW YORK, NY, UNITED STATES, March

26, 2022 /EINPresswire.com/ -- දැන්

දෙමළ ඊළම දේශයේ මුල් සහ නියම

පාලකයන් වන දෙමළ ජනයා වෙත ආපසු ලබා

දීමට කාලයයි.

තමිල්ස් ෆෝ බිඩෙන් ශ්රී ලංකා රජයට

සහ සිංහල ජනතාවට පහත ප්රකාශය

කළේය. මෙම ආර්ථික අර්බුදය තුළ

ස්ථිර සාමයක් ඇති කිරීමට උපකාර

කිරීම නිවැරදි දෙයයි.

ශ්රී ලංකාව මූල්යමය වශයෙන් ජීවත් වීමට අරගල කරමින් සිටී.

පූර්ව යටත් විජිත යුගයේ

සාමය වෙත ආපසු යමින් අපි

මේ ලෝකයේ තවත් එක් නව රටක්

වන දෙමළ ඊළම එකතු කරමු.

ආර්ථික සහ දේශපාලනික

වශයෙන්.”

බයිඩන්ගේ දෙමළ ජනයාගේ

ප්රකාශකයා

අපි ශ්රී ලංකා රජයෙන් සහ සිංහල ජනතාවගෙන් ඉල්ලා

සිටින්නේ නිවැරදි දේ කර ස්ථිර සාමයක් ඇති කිරීමට

උදව් කරන ලෙසයි.

උතුරු-නැගෙනහිර ප්රදේශවලට අවශ්ය සියලුම ආර්ථික

අවශ්යතා, දිගු කාලීන වියදම් සමඟ ලබාදීමට රජය නිෂ්ඵල

උත්සාහයක් ගන්නා බැවින්.

විශ්රාම වැටුප් සහ වෙනත් බර පටවන මුල්ය බැඳීම්

නිසා තවත් දුක් විඳින්නේ සිංහල ජනතාවට පමණයි. උතුරු-

නැගෙනහිර අත්හැරීම වඩා හොඳය.

http://www.einpresswire.com


උතුරු-නැගෙනහිර වෙන් කිරීම මූල්ය බර ඉවත් කරයි.

මෙම මූල්ය බර ශ්රී ලංකාව විසින් උතුරු-නැගෙනහිර ජනතාවට කැප කරන ලදී.

දිවයිනේ ඊසාන දෙසින් දෙමළ ජනයාට ඔවුන්ගේම භූමිය පාලනය කිරීමට ඉඩ දීමෙන් ශ්රී ලංකාවට

එහි අයවැයෙන් 25% කට වඩා ඉතිරි කර ගත හැකිය.

සීතල යුද්ධය අවසානයේ සෝවියට් සංගමය රටවල් 15 කට බෙදී ගියේ තමන්ගේම මූල්ය කළමනාකරණයට

ඇති නොහැකියාව හේතුවෙනි.

ආර්මේනියාව, අසර්බයිජානය, බෙලරුස්, එස්තෝනියාව, ජෝර්ජියාව, කසකස්තානය, කිර්ගිස්තානය,

ලැට්වියාව, ලිතුවේනියාව, මෝල්ඩෝවා, රුසියාව, ටජිකිස්තානය, ටර්ක්මෙනිස්තානය, යුක්රේනය

සහ උස්බෙකිස්තානය යන ජාතීන් එහි ප්රතිඵලයක් විය.

සෝවියට් සංගමයේ මූල්ය අර්බුදයේ ප්රතිඵලයක් ලෙස, ඇල්බේනියාව, බල්ගේරියාව,

චෙකොස්ලොවැකියාව, ජර්මානු ප්රජාතන්ත්රවාදී ජනරජය (නැගෙනහිර ජර්මනිය), හංගේරියාව,

පෝලන්තය සහ රුමේනියාව වැනි හිටපු සහචරයින් දැන් නේටෝව සමඟ පෙලගැසී ඇත.

ඉන්දුනීසියාවේ ආර්ථික දුෂ්කරතා හේතුවෙන් 2002 දී නැගෙනහිර ටිමෝරයට ස්වාධීන රටක්

පිහිටුවීමට ඉන්දුනීසියාව ඉඩ දුන්නේය.

ශ්රී ලංකාවේ ද එවැනිම තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගෙන, ශ්රී ලංකාවට තම රජයට ඇති දුෂ්කර

තත්ත්වය ලිහිල් කිරීමට දැන් සුදුසු කාලයකි. සහ සිංහල ජනතාව.

කලින් චෙකොස්ලෝවැකියාව ස්ලෝවැකියාව සහ චෙකියාව යන ස්වයං පාලන රටවල් දෙකකට බෙදීමට එකඟ

වූවාක් මෙන්, වෙන්වීමට සාමකාමී තීරණයක් ගනිමු.

අපි මේ ලෝකයට තවත් අලුත් රටක් එකතු කරමු. .දෙමළ ඊළම, පූර්ව යටත් විජිත යුගයේ සාමය වෙත

ආපසු යාමෙනි.

ආර්ථික සහ දේශපාලනික වශයෙන් දෙමළ සහ සිංහල යන දෙපිරිසටම වත්මන් තත්ත්වය දිගටම කරගෙන

යාමට වඩා ගෞරවනීය අසල්වැසියන් වීමට උත්සාහ කිරීම වඩා හොඳය.

මෙම මාධ්ය ප්රකාශයේ ඉංග්රීසි පිටපත මෙන්න:

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
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