
CARAT 2023 සමාප්ති අවස්ථාව 

 

2023 ජනවාරි 26 වැනිදා, බ්රහස්පින්දා   

 

 

ශ්රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපි ජුලී චංග් මහත්ිය විසින් 

සමාප්ති අවස්ථාවේ පලකළ අදහස් 

 

 

සුභ සන්ධ්යාවක් වේවා.  CARAT 2023 අභයාසවේ සාර්ථකත්වය සමරන්ධ්නට අද දින 

ඔබ සැම සමගින්ධ් එක්වන්ධ්නට ලැබීම මා ලැබූ වරප්රසාදයක් වනවා. එවේත් නැතිනම්, 

ඊවේ දිනවේ වනෞකාවට ව ාඩවැදීමට අවේථාව ලැබූ මාවේ දස හැවිරිදි පුතා කියූ 

අන්ධ්දමට කියනවා නම්, "අම්වම් වම්ක නියමයි!" ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාපතිතුමා වන 

වයිේ අද්මිරාල් ප්රියන්ධ්ත වපවර්රා මහතා, එ.ජ. නාවික හමුදාවේ 7වැනි බලඇණිවේ 

උප අණවදන නිලාරී, රියර් අද්මිරාල් වජෝකීන්ධ් මාර්ිනේ ඩි පිනිවයාේ මහතා, USS 

Anchorage අණවදන නිලාරි, නාවික කපිතාන්ධ් ඩැනිවයල් කීලර් ඇතුළුව වමහි සිින 

ඔබ හැමවදනාටම ේතුතියි. 

 

එමෙන්ෙ, ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ ගුවන්ධ් හමුදාව, USS Anchorage වනෞකාවේ 

නිලාරීන්ධ් සහ කාර්යමණ්ඩලය, Destroyer Squadron 7, එ.ජ. මැරීන්ධ් බලකාවේ 13th 

Marine Expeditionary ඒකකය සහ CARAT හි සාර්ථකත්වයට දායක වූ සියළුවදනා 

වවත මවේ සුභ පැතුම් පිරිනමනවා. 

 

CARAT යනු එක්සත් ජනපදය සහ ශ්රී ලංකාව අතර ඇති විශාලතම හමුදා 

සම්බන්ධ්වීම වන අතර, එක්සත් ජනපදවේ අප, ඉන්ධ්දියානු සා ර කලාපවේ 

ආරක්ෂාව සඳහා එය ඉතා වැද ත් යැයි සලකනවා. මා මෑතකදී වහාවනාලුලු හි 

INDOPACOM වවත සංචාරය කර ආපසු ආවා. එහිදී අප නිදහේ සහ විවෘත ඉන්ධ්ු-

ශාන්ධ්තිකර කලාපයක් පවත්වා ැනීම වැද ත්වන්ධ්වන්ධ් ඇයිද යන්ධ්න  ැන සාකච්ඡා 

කළා- අපට සහ ශ්රී ලංකාව ඇතුළුව වමම කලාපවේ අපවේ ිතුරන්ධ්ට ආර්ික 

ඔවරාත්තුවදනසුළුබව, යහපාලනය සහ වපාුවේ වසෞභා ය සඳහා එය වැද ත් 

වනවා. 

 

වකෝවිඩ්-19 වේතුවවන්ධ් වසර කිහිපයකට වමම අභයාසය අත්හිටුවන්ධ්නට සිුවුවත් 

2023 වර්ෂවේ දී එය නැවතත් ක්රියාත්මක කරන්ධ්නට අප වදරවේ හමුදාවලට හැකිවීම 

 ැන මා වබාවහෝ සතුටු වනවා. විවේෂවයන්ධ්ම ඒ, අවේ අද්මිරාල්වරයා සඳහන්ධ් 

කළාක් වමන්ධ් එක්සත් ජනපදයත් ශ්රී ලංකාවත් 75 වසරක අද්මවිතීය ිත්රත්වයක්, 

හවුල්කාරීත්වයක් සහ ප්ර තියක් සමරන්ධ්වන්ධ් 2023 වර්ෂවේ දී වන නිසායි.    

 

වම් වර්ෂවේ අපි එක්සත් ජනපදයත් ශ්රී ලංකාවත් අතර ශතවර්ෂයකින්ධ් තුන්ධ්කාලක් 

තිේවේ පැවති ද්මවීපාර්ශවීය සම්බන්ධ්තා සමරනවා. අපට වපාු ප්රජාතන්ධ්ත්රවාදී 
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විනාකම් මත ව ාඩනැගී ඇති වම් සම්බන්ධ්තාවය පුළුල් සහ  ැඹුරු 

සම්බන්ධ්තාවයක්. 

 

ඒ සම්බන්ධ්තාවවේ දීර්ඝායුෂ සහ වමම කලාපය සුරක්ිත, ආරක්ෂාව සහිත සහ 

වසෞභා යමත් කලාපයක් බවට පත්කිරීමට අවේ ඇති අඛණ්ඩ කැපවීම සැමරීම 

සඳහා වම් වර්ෂවේ අපට ලැවබන වබාවහෝ අවේථා අතරින්ධ් CARAT පළමු 

අවේථාවයි. 

 

ත්රේතවාදය, ිනිේ වවළඳාම, සහ ඉන්ධ්දියානු සා රවේ නීති-පාදක පිළිවවලට 

තර්ජනයක් වන වවනත් ක්රියාකාරකම් මැඩලීම සඳහා හමුදාවේ මූලික නිපුණතා 

වර්නය කිරීමට වම් අභයාසය වේතු වනවා. 

 

ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවේ  ජබාහු සහ විජයබාහු යාත්රා වමම අභයාසයට 

සම්බන්ධ්වනු දැකීවමන්ධ් මා විවේෂවයන්ධ්ම උවදයෝගිමත් වූවා. අලංකාර උත්සවයකින්ධ් 

පසුව විජයබාහු වනෞකාව භාර වදනු ලැබුවේ පසුගිය වනාවැම්බර් මාසවේ යි. 

එක්සත් ජනපදවේ පරිතයා  වන වම් වනෞකා වදකම ශ්රී ලංකාවේ සමුද්රීය ආරක්ෂාව 

සහ සමුද්රීය ේවවරීත්වය සඳහා අපවේ කැපවීමට සාක්ි දරනවා. 

 

සමීපව වමම අභයාසය නිරීක්ෂණය කරන්ධ්නට අවේථාව ලැබුණු අප, විවි 

ආකාරවලින්ධ් සම්බන්ධ්තා වඩාත් ශක්තිමත් කර න්ධ්නට CARAT හරහා ලැවබන 

පිටුවහල දැකීවමන්ධ් අතිශයින්ධ් විේමයට පත් වූවා. 

 

උදාහරණ වශවයන්ධ්, ේවභාවික ආපදාවකදී ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්ධ්ට පිරිසිු පානීය 

ජලය කරා ප්රවේශ විය හැකි බව සහතික කරන්ධ්නට අවේ හමුදාවන්ධ් ජල 

පවිත්රකරණය සම්බන්ධ්වයන්ධ් පුහුණුව ලැබුවා. 

 

හමුදා ක්වේත්රය තුළ කාන්ධ්තාවන්ධ් විසින්ධ් වැඩි වැඩිවයන්ධ් බලපෑමක් ඇති කරන විවි 

ආකාර ආමන්ධ්ත්රණය කරන්ධ්නට වදරවේම හමුදා නිලාරීන්ධ්ට අවේථාවක් ලබාුන්ධ් 

කාන්ධ්තාවන්ධ්, සාමය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ වැඩසටහනක් පවත්වන්ධ්නට අප කටයුතු 

කළා. ශ්රී ලාංකීය කාන්ධ්තා නිලාරීන්ධ් විවද්මශ නාවික යාත්රාවක පූර්ණ වශවයන්ධ් 

නැේ ත වූ පළමු අවේථාව වමයයි.  

 

වදරවේම සංේකෘතික සම්ප්රදායන්ධ් සහ සුවිවේෂී ගීත සඳහා  රු කරින්ධ්, අවේ 

තූර්යවාදක කණ්ඩායම් එක්ව වාදනවේ නිරතවනු මා ඉතා කැමැත්වතන්ධ් බලාසිියා. 

අවේ පවුල්වල සාමාජිකයින්ධ් ද සමගින්ධ් වික්ටරි පාර්ක් හි දී දැක බලා ත් ප්රසං ය ඒ 

සතිවේ මා ලැබූ සුවිවේෂී අත්දැකීමක් වූවා - ඔබ ඒ වීඩිවයෝ පටය ුටුවේ නැතිනම්, 

ටැම්බරීනය වාදන හැකියාව වපන්ධ්වන්ධ්නටත් මට අවේථාවක් ලැබුනා! 

 

එවමන්ධ්ම, ජපාන ේවයං ආරක්ෂක හමුදාව සහ මාලදිවයින්ධ් ජාතික ආරක්ෂක 

බලකාය යන වම් අභයාසයට සහභාගි වූ අපවේ අනගි හමුදා හවුල්කරුවන්ධ් සමගින්ධ් 

අපවේ ජාතයන්ධ්තර සහවයෝගිතාවය පුළුල් කර න්ධ්නටත් අපට හැකිවූවා. 
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හමුදාවන්ධ් අතවර් සම්බන්ධ්ක පටක ව ාඩනංවින්ධ්, සැබෑ හවුල්කාරීත්ව 

තනා ැනීම සඳහා පදනම වලස ක්රියා කරන්ධ්වන්ධ් CARAT වැනි සම්බන්ධ්වීම්. 

විවේෂවයන්ධ්ම ුේකර අවේථාවලදී වමය සැබෑවක් වනවා. 

 

අභිවයෝ ාත්මක 2022 වර්ෂවේ එක්සත් ජනපදවයන්ධ් ශ්රී ලංකාවට ලබාදිය හැකි වූ 

සහවේ පුළුල්බව සහ  ැඹුර පිළිබඳව මා ඉතා ආඩම්බර වනවා. ඊට විජයබාහු 

වනෞකාව පරිතයා  කිරීමත් ඇතුළත් වනවා, නමුත්, ඊට මානුෂීය සහ සංවර්න 

ආාර වශවයන්ධ් ඇමරිකානු වඩාලර් ිලියන 240ක් ලබාදීම ද ඇතුළත් වනවා. එම 

ආාර, ළමයින්ධ්ට පාසවල්දී ආහාර වේලක් ලැවබන බවත්, ව ා කටයුතු සඳහා 

ව ාවීන්ධ්ට වපාවහාර ලැවබන බවත් සහතික කරන්ධ්නට සහය වවනවා. 

 

අප වදරට අතර ඇති සබඳතාවය ශක්තිමත් වවින්ධ් සහ වර්නය වවින්ධ් තිබූ 

සියවසකින්ධ් හතවරන්ධ් තුනක් පමණ කාලයක් තිේවේ අප ඒ සබඳතාවය වපෝෂණය 

කර තිවබනවා.  

 

CARAT වැනි ක්රියාකාරකම් හරහා ඒ වර්නය තවුරටත් ඉදිරියට සිුවද්මදී විවද්මශ 

රටවලින්ධ් එන සතුරු බලපෑම් සඳහා ප්රතිවරෝය දැක්විය හැකි, තම ේවවරීත්වය 

ආරක්ෂා කර ත හැකි, සියළුම ශ්රී ලාංකිකයින්ධ්ට වසෞභා ය ලඟා කර ැනීමට 

හැකියාව ලබාවදන ශක්තිමත් ආයතන සංවර්නය කර ත හැකි වඩාත් 

ඔවරාත්තුවදනසුළු ශ්රී ලංකාවක් ඇතිවනු අපට දැක ත හැකි වේවි. 

 

ශ්රී ලංකා රජවේ සිින මාවේ ස යින්ධ් සහ ිත්රවරුන්ධ්, ශ්රී ලංකාවේ හමුදාව සහ 

එක්සත් ජනපදවේ හමුදාව, එවමන්ධ්ම අපවේ දීර්ඝ කාලීන ිත්රත්වවේ තවත් වැද ත් 

අවේථාවක් බවට වමම අභයාසය පත්කරන්ධ්නට වවවහස වූ අන්ධ් හැමවදනාත් වවත 

මා යළිත් වරක් ඔවේ වවවහස මහන්ධ්සිය සහ කැපවීම වවනුවවන්ධ් ේතුති කරනවා. 

හවුල්කාරීත්වය, වසෞභා ය සහ ප්ර තිය සපිරි තවත් 75 වසරකට මා සුභ ප්රාර්ථනා 

කරනවා. ේතුතියි. 

 


