
இலங்கை பிரிவினைக்கு இணங்கினால்,
புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் இலங்கைக்கு
வெளிநாட்டுக் கடனை $52 பில்லியன்
செலுத்த உதவுவார்கள்

இலங்கை இணக்கமான பிரிவினைக்கு இணங்கினால், இலங்கையின்

வெளிநாட்டு கடனை செலுத்துவதற்கான ஒப்பந்தத்தில்

கைச்சாத்திடுவதற்கு புலம்பெயர் தமிழ் மக்கள் தயாராக உள்ளனர்.

NEW YORK, NY, UNITED STATES, June 1, 2022 /EINPresswire.com/ -- இலங்கை இணக்கமான

இறையாண்மையுள்ள தமிழ்த்

தேசம் பொருளாதாரச்

சிக்கலின்றி

வாழக்கூடியது. தமிழ்

தேசத்தில் பொருளாதாரம்,

பிற நிறுவனங்களை

நடத்துவதற்கு

புலம்பெயர் தேசத்தின்

திறமையான உறுப்பினர்களை

தமிழர்கள் கொண்டு

வருவார்கள்.”

இயக்குனர், பைடனுக்கான

தமிழர்கள்

பிரிவினைக்கு இணங்கினால், புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள்

இலங்கைக்கு அதன் வெளிநாட்டுக் கடனை $52 பில்லியன்

செலுத்த உதவுவார்கள்.

இலங்கையின் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு புலம்பெயர்

தமிழ் மக்களிடம் இருந்து இலங்கை

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவர்களிடம் இருந்து உதவி

கோரப்பட்டது.

பைடனுக்கான தமிழர்கள்  பல்வேறு ஆதாரங்களுடனும் பல

பொறுப்பு வாய்ந்த அமைப்புக்களுடனும்

பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, இலங்கையை பொருளாதார

நெருக்கடியிலிருந்தும், தமிழர்களை இலங்கை

அடக்குமுறை மற்றும் இனப்படுகொலையிலிருந்தும்

காப்பாற்றும் யோசனையை வகுத்தார்கள்.

இலங்கையின் பொருளாதார நெருக்கடி பல காரணிகளால் ஏற்படுகிறது. ஒரு முக்கிய காரணி

யுத்தம் மற்றும் அழிவுகரமான ஆயுதங்களை வாங்க இலங்கை கடன் வாங்கிய பணம். மற்றொன்று

அரசு மற்றும் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகளிடையே பெரும் ஊழல்.

இலங்கையின் பொருளாதார மேம்பாடு, நிர்வாகத் திறன் மற்றும் உற்பத்தித்திறன்

ஆகியவற்றுக்கு இடையூறாக சிறு தொழில்கள், உயர் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான வேலைகள்,

உற்பத்தி, ஏற்றுமதி மற்றும் பயிற்சி ஆகியவற்றிலிருந்து பெரும்பாலான தமிழர்கள்

வெளியேற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ள இனச் சுத்திகரிப்பு நெருக்கடிக்கு மேலும் ஒரு

முக்கிய காரணமாகும். அரசு தன்னை நாசப்படுத்தியது.

http://www.einpresswire.com


தமிழ் ஈழத்தின் வரைபடம்

(பச்சை நிறத்தில்) மற்றும்

இலங்கை

கல்வி மற்றும் வேலைகளில் இனப் பாகுபாடு, அரசாங்க

அடக்குமுறை, நில அபகரிப்பு, பல படுகொலைகள் (இனக்

கலவரங்கள்), மற்றும் எண்ணற்ற பிற தமிழர் விரோத

நடவடிக்கைகள், தமிழர்களை இலங்கையை விட்டு வெளியேற

நிர்ப்பந்தித்தன.

கடந்த கால இனவாத நிகழ்வுகள் அனைத்தும் இலங்கையை இந்தப்

பொருளாதார நெருக்கடிக்கு இட்டுச் சென்றன. இது ஒரே

இரவில் நடக்கவில்லை. இது 1977 இனக் கலவரத்துடன்

தொடங்கியது.

இலங்கை தனது 90% இராணுவத்தை தமிழர் பகுதிகளில்

பராமரித்து வருகிறது, இந்து கோவில்களுக்கு பதிலாக

தமிழர்கள் தங்கள் சுற்றுப்புறங்களில் பார்க்க

வெறுக்கும் பௌத்த சின்னங்களை வைத்து, தமிழர்களின்

நிலத்தை கைப்பற்றுகிறது.

இது அனைத்தும் 2022 ஆம் ஆண்டில் கற்கால நடத்தை போல்

தெரிகிறது.

ஈழத் தமிழர்கள் என்று பெருமையுடன் அழைக்கும்

இலங்கையைச் சேர்ந்த இரண்டு மில்லியன் தமிழர்கள்

வெளிநாடுகளில் வாழ்கின்றனர். அவர்களில் பெரும்பாலோர் நிதி வசதி படைத்தவர்கள், உயர்

கல்வி கற்றவர்கள் மற்றும் பல்வேறு துறைகளில் நன்கு பயிற்சி பெற்றவர்கள் மற்றும்

அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள்.

ஒரு இறையாண்மையுள்ள தமிழ்த் தேசம் பொருளாதாரச் சிக்கலின்றி வாழக்கூடியது.

இறையாண்மையுள்ள தமிழ் தேசத்தில் பொருளாதாரம் மற்றும் பிற நிறுவனங்களை

நடத்துவதற்கு புலம்பெயர் தேசத்தின் திறமையான உறுப்பினர்களை தமிழர்கள் கொண்டு

வருவார்கள்.

இலங்கை இணக்கமான பிரிவினைக்கு இணங்கினால், இலங்கையின் வெளிநாட்டு கடனை

செலுத்துவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திடுவதற்கு புலம்பெயர் தமிழ் மக்கள்

தயாராக உள்ளனர்.

சிங்களத்தில் பைடனுக்கான  தமிழர்களின் அறிக்கை:

https://www.einpresswire.com/article/574823717/52
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