
CARAT 2023 நிறைவு நிகழ்வு 

 

2023 ஜனவரி 26ஆம் திகதி வியரழக்கிழறை  

 

CARAT பயிற்சியின் நிறைவு நிகழ்வில் அமைரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ சங் அவர்கள் 

மதரிவித்த கருத்துக்கள் 
 

உங்களறனவருக்கும் இனிய ைரறை வணக்கம். CARAT 2023 இன் மவற்ைிறயக் 

மகரண்டரடுவதற்கரக இன்று உங்களறனவருடனும் இறணந்து மகரள்வதில் நரன் 

ைகிழ்ச்சியறடகிறைன். CARAT 2023 இன் மவற்ைிறயக் மகரண்டரடுதல் என நரன் கூறுகிறைன். 

“அம்ைர, இது ைிகவும் அருறையரக இருக்கிைது” என்பது றநற்று கப்பலில் ஏறும் வரய்ப்றபப் மபற்ை 

எனது 10 வயது ைகனின் வரர்த்றதகளரக இருந்தது. இைங்றக கடற்பறட கட்டறளத் தளபதி, 

றவஸ் அட்ைிரல் பிரியந்த மபறரரர, USN 7ஆவது கப்பற்பறட துறணக் கட்டறளத் தளபதி, ரியர் 

அட்ைிரல் றஜரக்கீன் ைரர்டிமனஸ் டி பினிமைரஸ், USS Anchorage கட்டறள அதிகரரி கடற்பறட 

மகப்டன் றடனியல் கீைர் உள்ளிட்ட இங்கு வருறக தந்திருக்கும் உங்களறனவருக்கும் எனது 

நன்ைியிறனத் மதரிவித்துக் மகரள்கிறைன். 

 

இைங்றக கடற்பறட ைற்றும் விைரனப்பறட, USS Anchorage அதிகரரிகள் ைற்றும் குழுவினர், 

Destroyer Squadron 7, அமைரிக்க ைறரன் பறடயணியின் 13th Marine Expeditionary Unit, ைற்றும் 

CARAT பயிற்சியிறன மவற்ைியறடயச் மசய்வதற்குப் பங்கரற்ைிய அறனவறரயும் நரன் 

பரரரட்டுகிறைன்.  

 

CARAT என்பது அமைரிக்கரவிற்கும் இைங்றகக்கும் இறடயிைரன ைிகப்மபரிய இருதரப்பு 

இரரணுவ கூட்டுப்பயிற்சியரகும். அது இந்து சமுத்திரப் பிரரந்தியத்தின் பரதுகரப்பிற்கு 

ைிகமுக்கியைரன ஒன்ைரகும் என அமைரிக்கரவில் உள்ள நரங்கள் கருதுகிறைரம். நரன் 

தற்றபரதுதரன் ம ரனலூலுவில் உள்ள INDOPACOM இற்கு விஜயம் மசய்து திரும்பிறனன். ஒரு 

சுதந்திரைரன ைற்றும் திைந்த இந்றதர பசிபிக் பிரரந்தியத்றத நிறைநரட்டுவது - எங்களுக்கும் 

இைங்றக உள்ளிட்ட பிரரந்தியத்தில் உள்ள எங்களது நண்பர்களுக்கும் - மபரருளரதரர 

ைீள்தன்றை, நல்ைரட்சி ைற்றும் பரந்த அடிப்பறடயிைரன மசழிப்பு ஆகியவற்ைிற்கும் ஏன் ைிகவும் 

முக்கியைரனது என்பறதப் பற்ைி அங்கு நரங்கள் றபசிறனரம். 

 

மகரவிட்-19 மபருந்மதரற்ைரனது இந்த பயிற்சிறய ஓரிரு ஆண்டுகளுக்கு இறடநிறுத்தியது, 

எனினும் எைது அட்ைிரல் குைிப்பிட்டது றபரன்று, அமைரிக்கரவிற்கும் இைங்றகக்குைிறடயிைரன 

நட்பு, பங்கரண்றை ைற்றும் முன்றனற்ைம் ஆகியவற்ைிற்கரன அற்புதைரன 75 ஆண்டுகரை 

உைறவக்குைிக்கும் ஆண்டரக அறையும் 2023 ஆம் ஆண்டில் எைது இரரணுவங்கள் இப்பயிற்சிறய 

ைீண்டும் றைற்மகரள்ள முடிந்தறதயிட்டு நரன் குதூகைைறடகிறைன்.   

 

இவ்வருடம் அமைரிக்கரவிற்கும் இைங்றகக்குைிறடயிைரன இருதரப்பு உைவுகளின் முக்கரல் 

நூற்ைரண்டு நிறைவிறன நரம் அனுசரிக்கின்றைரம். அது எைது பகிரப்பட்ட ஜனநரயக 

விழுைியங்களின் அடிப்பறடயில் கட்டறைக்கப்பட்ட பரந்த ைற்றும் ஆழைரன உைவரகும். 
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அந்த உைவின் நீண்ட ஆயுறளயும் ைற்றும் இப்பிரரந்தியத்றத பரதுகரப்பரன, தன்னுறுதிவரய்ந்த, 

ைற்றும் மசழிப்பரனதரக ைரற்றுவதில் ஒருவருக்மகரருவர் நரம் மகரண்டுள்ள மதரடர்ச்சியரன எைது 

அர்ப்பணிப்றபயும் மகரண்டரடுவதற்கு இவ்வருடம் எைக்குக் கிறடக்கும் பை வரய்ப்புகளில் 

CARAT முதன்றையரனதரகும். 

 

இது, பயங்கரவரதம், ஆட்கடத்தல் ைற்றும் இந்து சமுத்திரத்தில் விதிகளின் அடிப்பறடயிைரன 

ஒழுங்றகப் றபணுவரற்கு அச்சுறுத்தைரக அறையும் ஏறனய நடவடிக்றககள் ஆகியவற்றை 

எதிர்த்துப் றபரரரட உதவும் இரரணுவத்தின் அடிப்பறடயரன திைன்கறள அபிவிருத்தி மசய்யும் 

ஒரு பயிற்சியரகும். 

 

இைங்றக கடற்பறடக் கப்பல்களரன கஜபரகு ைற்றும் விஜயபரகு என்பன இப்பயிற்சியில் 

பங்றகற்பறதக் கண்டு நரன் ைிகவும் பூரிப்பறடந்றதன். கடந்த நவம்பர் ைரதத்தில்தரன் ஒரு 

அழகரன விழரவில் விஜயபரகு கடற்பறடயில் இறணத்துக்மகரள்ளப்பட்டது. இரண்டு 

கப்பல்களுறை அமைரிக்கர வழங்கிய நன்மகரறடகளரகும். ைற்றும் அறவ இைங்றகயின் கடல்சரர் 

பரதுகரப்பு ைற்றும் கடல்சரர் இறைறை மதரடர்பில் நரம் மகரண்டுள்ள உறுதிப்பரட்டிற்கரன ஒரு 

சரன்ைரகவும் விளங்குகின்ைன. 

 

எனினும், எைக்கிறடயிைரன உைவுகறள ஆழப்படுத்துவதற்கு றவறு பை வழிகளில் CARAT பயிற்சி 

எவ்வரறு பங்கரற்ைியது என்பறதப் பரர்த்து, இந்தப் பயிற்சிறய உன்னிப்பரகக் கவனிக்கும் 

வரய்ப்றபப் மபற்ை நரங்கள் நம்பமுடியரத அளவிற்கு ஆச்சரியைறடந்றதரம்.  

 

உதரரணைரக, ஒரு இயற்றக அனர்த்தம் ஏற்பட்டரல் இைங்றகயர்கள் சுத்தைரன குடிநீறரப் 

மபறுவறத உறுதி மசய்வதற்கரக நீர் சுத்திகரிப்பு நடவடிக்றககளில் எைது இரரணுவத்தினர் 

பயிற்சி மபற்ைனர். 

 

இரரணுவத் துறையில் மபண்கள் அதிகரித்த தரக்கத்றத ஏற்படுத்தும் பை வழிகள் குைித்து இரு 

நரடுகளதும் இரரணுவத்தில் பணிபுரியும் உறுப்பினர்கள் கவனம் மசலுத்துவதற்கரன வரய்ப்றப 

வழங்கிய ஒரு முக்கியைரன ைகளிர் சைரதரன ைற்றும் பரதுகரப்பு நிகழ்றவ நரங்கள் நடத்திறனரம். 

இன்று இங்குள்ள மபண்கள் அறனவறரயும் நரன் ைிகவும் மைச்சுகிறைன். உண்றையில் 

முதன்முறையரக இைங்றகறயச் றசர்ந்த மபண் அதிகரரிகள் ஒரு மவளிநரட்டு கடற்பறடக் 

கப்பலில் முழுறையரக கப்பறைைிய நிகழ்வு CARAT 2023 பயிற்சியின் றபரதுதரன் இடம்மபற்ைது. 

பிரைரதம்.  

 

எைது இரு நரடுகளதும் கைரச்சரரப் பரரம்பரியங்கள் ைற்றும் தனித்துவைரன பரடல்களுக்கு 

ைதிப்பளித்து எைது இறசக்குழுக்கள் ஒன்ைரக இறணந்து வரத்தியக்கருவிகறள இறசத்தறத நரன் 

மபரிதும் விரும்பிறனன். விக்றடரரியர பூங்கரவில் நடந்த கூட்டு இறசக் கச்றசரியிறன எைது 

குடும்பத்தினருடன் இறணந்து ரசித்தறை எனது வரரத்தின் ஒரு சிைப்பம்சைரக அறைந்ததுடன் 

சிைப்பரக வந்திரதம் வரசிக்கும் எனது திைறையிறன றைறடயில் மவளிப்படுத்தவும் எனக்கு ஒரு 

சந்தர்ப்பம் கிறடத்தது! 

 

இப்பயிற்சியில் பங்றகற்ை எங்களுறடய சிைந்த இரரணுவப் பங்கரளர்களரன ஜப்பரனிய 

தற்கரப்புப் பறட ைற்றும் ைரறைதீவு றதசிய பரதுகரப்புப் பறட ஆகியவற்றுடன் சர்வறதச 

ஒத்துறழப்றப விரிவுபடுத்தவும் எம்ைரல் முடிந்தது. 
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இரரணுவங்களிறடறய இறணப்புக் கட்டறைப்புகறள உருவரக்கி, உண்றையரன பங்கரண்றை 

கட்டறைக்கப்படும் அடித்தளைரக விளங்குவது CARAT றபரன்ை ஈடுபரடுகறளயரகும். குைிப்பரக 

கடினைரன கரைங்களில் இது ைிகவும் உண்றையரன விடயைரகும். 

 

விஜயபர ு கப்பறை வழங்கியறை ைற்றும் பரடசரறையில் பிள்றளகளுக்கு உணவு 

வழங்கப்படுவறதயும், மவற்ைிகரைரன பயிர்ச்மசய்றகயிறன றைற்மகரள்வதற்குத் றதறவயரன 

உரங்கள் விவசரயிகளுக்கு கிறடப்பறதயும் உறுதி மசய்யும் 240 ைில்லியன் மடரைர் மபறுைதியரன 

ைனிதரபிைரன ைற்றும் அபிவிருத்தி உதவி ஆகியறவ அடங்கைரக ஒரு சவரைரன 2022ஆம் 

ஆண்டில் அமைரிக்கர இைங்றகக்கு வழங்கிய ஆதரவின் ஆழ அகைம் குைித்து நரன் ைிகவும் 

மபருறையறடகிறைன்.   

 

உறுதியரக வளர்ந்துள்ள எைது நரடுகளுக்கு இறடயிைரன உைறவ முக்கரல் நூற்ைரண்டு கரைைரக 

நரம் றபரஷித்து வளர்த்துள்றளரம். 

 

CARAT றபரன்ை நிகழ்வுகள் ஊடரக அந்த வளர்ச்சி மதரடர்றகயில், மவளிநரட்டில் இருந்து வரும் 

தீங்கு விறளவிக்கும் மசல்வரக்றக எதிர்க்கும், தனது இறையரண்றையிறனப் பரதுகரக்கும் ைற்றும் 

அறனத்து இைங்றக ைக்களுக்கும் மசழிப்றப ஏற்படுத்தக்கூடிய வலிறையரன நிறுவனங்கறள 

அபிவிருத்தி மசய்யும் திைன் மகரண்ட ஒரு வலிறையரன ைற்றும் ைீள்தன்றையுறடய இைங்றக 

றதரற்ைம் மபறுவறத நரம் கரண்றபரம். 

 

இைங்றக அரசரங்கம், இைங்றக இரரணுவம் ைற்றும் அமைரிக்க இரரணுவத்தில் உள்ள எனது 

சகரக்கள் ைற்றும் நண்பர்களுக்கும், ைற்றும் நீண்டகரைைரக நீடித்திருக்கும் எைது உைவில் 

இன்னுமைரரு முக்கியைரன பகுதியரக இப்பயிற்சிறய ைரற்ைிய அறனவருக்கும், 

உங்களறனவரதும் கடின உறழப்பு ைற்றும் அர்ப்பணிப்பிற்கு ைீண்டும் ஒருமுறை நரன் நன்ைி 

கூறுகிறைன். எைது பங்கரண்றை, மசழிப்பு ைற்றும் முன்றனற்ைத்தின் அடுத்த 75 ஆண்டுகறள 

வரறவற்றபரம். நன்ைி! 


