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இலங் ககயில் ஜனநாயக வழிமுகைகள் மை் றும்
அரசியலகமப் பு ரீதியான ஒரு கட்டகமப் பின்
மூலமான துரிதமான தீர்வுக்கு இந் தியா ஆதரவு
ஜனநாயக
வழிமுறைகள்
மற் றும்
பெறுமானங் கள் ,
நிறுவனமயெ் ெடுத்தெ் ெட்ட அமமெ் புகள் , மற் றும் அரசியலறைப் பு ரீதியான ஒரு
கட்டறைப் பு ஆகியவற் றின் ஊடாக பெழுமம மற் றும் முன்னனற் றத்திை் கான
தமது அபிலாமெகமள நனவாக்குவதற் கு எதிர்ொர்த்திருக்கும் இலங் மக
மக்களுடன் பதாடர்ந்தும் துமை நிற் பதாக இந்தியா மீை்டும் வலியுறுத்திக்
கூறுகின்ைது. 2022 ஜூமல 14ஆம் திகதி இடம் பெற் றிருந்த ஓர் ஊடக ெந்திெ் பில்
இந்திய பவளியுறவுத் துமற அமமெ்சின் ஊடகெ் னெெ்ொளர், இலங் மகயின்
தமலமமத்துவை்
மற் றும்
அரொங் கம்
பதாடர்ொன
தற் னொமதய
நிமலெ் ொடுகளுக்கு ஜனநாயக பெறுமானங் கள் மற் றும் வழிமுறைகள் ,
நிறுவனமயெ் ெடுத்தெ் ெட்ட அமமெ்புகள் மற் றும் அரசியலமமெ் பு ரீதியான
கட்டமமெ் பு
ஆகியவற் றின்
ஊடாக
உடனடியான
தீர்பவான்று
முன் மவக்கெ் ெடுவறத
இந்தியா
ஆவலுடன்
எதிர்ொர்த்துள் ளது
என்று
ததரிவித்துள் ளார். முன் னனை் ைகரைான வழிகறளக்கண்டறிவதை் கான சகல
முயை் சிகளுக்குை் இலங் றக ைக்களுக்கு இந்தியா ஆதரவு வழங் குை் என்றுை்
அவர் கூறியுள் ளார்.
2.
இலங் மகயில் தற் னொது காைெ்ெடும் சூழ் நிறல காரணைாக எழுந்துள் ள
ெவால் கமள
எதிர்பகாள் வதற் கு
அந்நாட்டு
மக்களுக்கு
வழங் கிவருை்
ஆதரவுகளில் காை்பிக்கெ் ெடும் இந்தியாவின் அர்ப்பணிப் பு, அயலுறவுக்கு
முதலிடம்
என்ற
இந்தியாவின்
பகாள் மகமயயும்
பிராந்தியத்தில்
அமனவருக்கும் ொதுகாெ் பும் வளர்ெ்சியும் என்ற ொகர் னகாட்ொட்மடயும்
சுட்டிக்காட்டுகின்றது. னைலுை் , இலங் மக மக்களுடனான கூட்தடாருறைப் பாடுை்
இந்தியாவின் ஆதரவுை் பதாடரும் என்ெது குறிெ்பிடத்தக்கது.
3.
தபாருளாதார
இடர்பாடுகளிலிருந்து
இலங் றக
ைக்கள்
னைதலழுவதை் கான நடவடிக்றககளில் இந்தியா மிகவுை் துரிதைாக பதிலளித்து
தசயை் பட்டிருந்ததாக குறிப் பிட்டிருந்த ஊடகப் னபச்சாளர், 2022 இல் ைாத்திரை் 3.8
பில் லியன் அதைரிக்க தடாலர் தபறுைதியான உதவியிறன துரித கதியில்
தீர்ைானை் னைை் தகாண்டு இந்தியா வழங் கியிருந்ததாகவுை் ததரிவித்திருந்தார்.
நாணய பரிைாை் ைங் கள் , ஆசிய கணக்கு தீர்வக ஒன்றியத்தின் கீழ் இந்திய
ரிசர்வ் வங் கிக்கான மீள் தகாடுப் பனவு ஒத்திறவப் பு, எரிதபாருள் உணவு,
ைருந்து, உரை் ைை் றுை் ஏறனய அத்தியாவசியப்தபாருட்களுக்கான 1.5 பில் லியன்
அதைரிக்க தடாலர் தபறுைதியான கடனுதவி திட்டங் கள் ஆகியறவ இந்த
உதவிகளில் அடங் குகின் ைன.

4.
முன் னாள்
ஜனாதிபதி
னகாட்டாபய
ராஜபக்ஷ
அவர்கள்
இலங் றகயிலிருந்து தவளினயறுவதை் னகா அல் லது அவரது பயணத்துக்னகா
ஆதரவு வழங் கியதாக கூைப் பட்ட கருத்துகறளயுை் இந்தியா திட்டவட்டைாக
நிராகரித்துள் ளது.
(இந்த
ஊடக
அறிக்றகக்கான
உள் ளடு
ீ கள்
தவளியுைவுத்துறை
அறைச்சின்
ஊடகப்னபச்சாளர் அவர்களால் புதுடில் லியில் 2022 ஜூறல 14 ஆை் திகதி நடத்தப்பட்ட
ஊடக சந்திப் பிலிருந் து தபைப்பட்டறவ)
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