
නිවාස අහිමි ගොට්ටා සහ මහින්ද ඔවුන්ගේ
මංමුලා සහගත තත්ත්වයෙන් ගලවා ගැනීමට
"දෙමළවරු බිඩෙන්" ඉදිරිපත් කෙරේ

ගොට්ටා මනුෂ්යත්වයට එරෙහි ඔහුගේ

අපරාධ පිළිගෙන දෙමළ ස්වෛරීභාවය

ඇති කිරීමට ඔහුගේ ඉතිරි බලපෑම භාවිතා කරන්නේ නම්, දෙමළ ඩයස්පෝරාව ගනුදෙනුවක් කිරීමට

කැමැත්තෙන් සිටී.

අප යෝජනා කරන පරිදි

සියල්ල සිදු වුවහොත්,

දෙමළ ජාතිකයන් එක්සත්

ජනපදය, යුරෝපා සංගමය,

ඉන්දියාව, එක්සත්

ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම්

කණ්ඩායම් සහ දෙමළ

මව්වරුන් සමඟ සාකච්ඡා

ආරම්භ කරනු ඇත.”

අධ්යක්ෂක, Tamils for Biden

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, August 18, 2022

/EINPresswire.com/ -- එක්සත් ජනපදය පදනම් කරගත් දෙමළ

ඩයස්පෝරා කන්ඩායමක් වන Biden සඳහා දෙමළ ජනයාගේ

ප්රකාශකයෙකු පැවසුවේ, "වසර 30 කට වැඩි කාලයක් දෙමළ

ජනයාට එරෙහිව වාර්ගික යුද්ධයක් දියත් කිරීමෙන් පසු,

ශ්රී ලංකාව ඩොලර් බිලියන 52 ක මුදලකට තම රට බංකොලොත්

කළේය" යනුවෙනි.

“ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය විනාශ කිරීමේ ප්රධාන වරදකරු

වූයේ යුද වියදම්.

ශ්රී ලංකාවේ දැඩි ආර්ථික අර්බුදයට තවත් හේතුවක්

වූයේ ආර්ථික සංවර්ධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු

නොකිරීමයි. ඒ වෙනුවට ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු වූයේ දෙමළ ජනතාව අඛණ්ඩව සමූල ඝාතනය කිරීම

කෙරෙහිය. ශ්රී ලංකාව දෙමළ ජනයා අනුකම්පා විරහිතව පීඩාවට පත් කරමින් දෙමළ ජනතාව සිංහල

දිස්ත්රික්කවලට ඈඳා ගත්තේය. දෙමළ මැදිහත්වීමකින් තොරව එම ප්රදේශ වාර්ගික වශයෙන්

පිරිසිදු කිරීම පහසු වනු ඇත.

"බංකොලොත් වීමට තුන්වන හේතුව වන්නේ ජනාධිපතිවරුන් පමණක් නොව ඇමතිවරුන්, විශේෂයෙන්

ආරක්ෂක ඇමති සහ ආරක්ෂක ලේකම් සහ මන්ත්රීවරුන් විසින් සිදු කරන ලද අධික දූෂණයයි."

කොළඹදී "ගො හෝම් ගොට්ටා විරෝධතාකරුවන්" විසින් ශ්රී ලංකාවෙන් බලහත්කාරයෙන් නෙරපා

හැරීමෙන් පසු, පළමුව මාලදිවයිනට, පසුව සිංගප්පූරුවට සහ අවසානයේ තායිලන්තයට ගිය

ගෝට්ටා රාජපක්ෂගේ අවුල් සහගත, මංමුලා සහගත තත්ත්වයට ද්රවිඩයෝ බිඩෙන් විසඳුමක්

ඉදිරිපත් කර ඇත.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ සහ ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් කණ්ඩායම්වල
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දැඩි බලපෑම් මෙන්ම දෙමළ

ඩයස්පෝරාවේ අත්සන් ව්යාපාරයක්

හේතුවෙන් හිටපු ජනාධිපතිවරයාට

මාලදිවයින සහ සිංගප්පූරුව හැර

යාමට සිදු වූ බව මාධ්ය වාර්තා

කරයි.

වත්මන් ජනාධිපතිවරයාට සහ කැබිනට්

සාමාජිකයින්ට ගොට්ටාගේ පක්ෂය (පෙර

මුණ) සහාය දක්වන බව බිඩෙන් දෙමළ

ජනයාගේ ප්රකාශකයා තහවුරු කළේය.

වත්මන් කැබිනට් මණ්ඩලය ඇමතිවරුන්

දෙදෙනෙකු හැර ඔහුගේ කැබිනට්

මණ්ඩලයේ අනුපිටපතකි. රාජපක්ෂට

තවමත් ජනාධිපති ධූරය සහ කැබිනට්

මණ්ඩලයේ බලය ඵලදායි ලෙස පවතී.

ගොට්ටා තමන් කරන මනුෂ්යත්වයට

එරෙහි අපරාධ පිළිගෙන රජය සමඟ

ඉතිරිව ඇති බලපෑම සහ දෙමළ

ස්වෛරීභාවය ඇති කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා සිංහල බෞද්ධයන් වන ශ්රී ලංකා ජනගහනයෙන්

සියයට 67 ක් භාවිතා කරන්නේ නම්, දෙමළ ඩයස්පෝරා ප්රජාව ඩීල් දැමීමට කැමැත්තෙන්

සිටිති.

කෙසේ වෙතත්, ඔහු ප්රථමයෙන් පිළිගත යුතු වන්නේ යුද්ධය පැවති සමයේ ඔහු සහ ඔහුගේ රජය

දෙමළ ජනතාව ගැන බොරු ප්රචාරය කළ බවත්, සිවිල් වැසියන්ට එල්ල වූ බව කියන ප්රහාර සහ ළමා

සොල්දාදුවන් පිළිබඳ වාර්තා බවත් ය. එවිට හිටපු ජනාධිපති රාජපක්ෂට සහ ඔහුගේ පවුලේ

සාමාජිකයින්ට ලබා දිය හැකි සහන සහ ශ්රී ලංකාවට ආර්ථික ආධාර මෙන්ම ජාත්යන්තර අපරාධ

අධිකරණයේ සහය ලබා දීම පිළිබඳව සොයා බැලීමට ද්රවිඩයන් for Biden එකඟ වනු ඇත.

ගොට්ටා සහ මහින්ද රාජපක්ෂ යන දෙදෙනාම දෙමළ ජනතාවගෙන් සමාව අයැදීමේ පණිවිඩයක් ලබා දිය

යුතු අතර දෙමළ ස්වෛරීභාවය පිළිගැනීමට බෞද්ධ සහ සිංහල නායකයින් පෙළඹවීමට තම කාර්යභාරය

ඉටු කළ යුතුය. මෙම පණිවිඩයෙන් දින කිහිපයක් ඇතුළත, ශ්රී ලංකාව, දෙමළ ස්වෛරී ජාතියක් වන

දෙමළ ඊළමක් පිහිටුවීම සඳහා දෙමළ ජනයාට එක්සත් ශ්රී ලංකාවෙන් වෙන්වීමට සුහදව ඉඩ දිය

යුතුය.

අප යෝජනා කරන පරිදි සියල්ල සිදු වුවහොත්, Biden සඳහා දෙමළ ජනතාව එක්සත් ජනපදය, EU,

ඉන්දියාව සහ ලෝකයේ සෙසු රටවල් සමඟ සංවාදයක් අරඹනු ඇත-විශේෂයෙන් මානව හිමිකම්

කණ්ඩායම් සහ යුද්ධයෙන් තම ඥාතීන් අහිමි වූ දෙමළ ජනතාව සහ ශ්රී ලංකාව විසින් දරුවන්

පැහැරගෙන ගිය මව්වරුන් සමඟ. හමුදාව - ගෝටා රාජපක්ෂට සහ ඔහුගේ පවුලේ අයට ඔහුගේ වර්තමාන

හුදකලාව අවසන් කිරීමට උපකාර කිරීම ගැන සලකා බැලීමට.

දෙමළ ස්වෛරීත්වය වෙනුවෙන් ශ්රී ලංකාවේ ඩොලර් බිලියන 52 ක විදේශ ණය ගෙවීමට අපි අවංක



යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළෙමු.

Biden සඳහා දෙමළ ජනයාගේ ප්රකාශකයෙක් ඔවුන්ගේ යෝජනාව ගැන පැවසුවේ, “මේ ඔවුන්ගේ වත්මන්

අර්බුදයෙන් ගැලවීම සඳහා ශ්රී ලංකාව බේරා ගැනීමට අපගේ දෙවන යෝජනාවයි. පසුගිය වසර 80

තුළ ශ්රී ලංකාව ආර්ථික වශයෙන් පසුබෑමට ලක්ව ඇති දෙමළ ස්වෛරීභාවය පිළිබඳ ප්රශ්න

විසඳීමෙන් ශ්රී ලංකාවට ජාත්යන්තර ප්රජාව විසින් නැවුම් පෙනුමක් ලබා දෙන අතර

සැබවින්ම දියුණු වීමට අවස්ථාවක් ලැබෙනු ඇත. එය ශ්රී ලංකාව බේරා ගන්නා අතර නව ස්වෛරී

අසල්වැසි දෙමළ ඊළාම් රටක් සමඟ ශ්රී ලංකාවට දීප්තිමත් අනාගතයක් නිර්මාණය කරනු ඇත.
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