
 
 

ஐக்கிய அமெரிக்கத் தூதரகம் 

மகரழும்பு 

ஊடக அறிக்கக 

மபரது அலுவல்கள் பிரிவு 

மதரகை பபசி: +94 (11) 202-8500 ● மதரகை நகல்: +94 (11) 243-7345 

 ெின்னஞ்சல்: HattenbachHS@state.gov    ● இகையத்தளம்: http://lk.usembassy.gov  
 

ஊடக அறிக்கக இைக்கம்: 20230126 
 

கடற்பகட பங்கரண்கெ ெற்றும் அனர்த்த பதிைளிப்பு திறன்ககள பெம்படுத்தி நிகறவகடயும் 

CARAT/MAREX Sri Lanka பயிற்சி  

 

மகரழும்பு, இைங்கக (ஜனவரி 26, 2023) – எட்டு நரட்களரக பநரடியரகவும் ெற்றும் கடலிலும் 

நகடமபற்ற, இைங்கக ெற்றும் அமெரிக்க இரரணுவத்தினரிகடபய ஒத்துகைகப பெம்படுத்திய 

Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT)/Marine Exercise (MAREX) Sri Lanka 2023 

பயிற்சியரனது ஜனவரி 26ஆம் பததி மகரழும்பில் நிகறவகடந்தது. 

 

மகரழும்பிலும், திருபகரைெகை ெற்றும் முள்ளிக்குளம் ஆகிய இடங்களில் அகெந்துள்ள 

இைங்கக கடற்பகட (SLN) தளங்களிலும், ெற்றும் ைட்சத்தீவு கடலிலும் ஜனவரி 19-26 வகர 

CARAT/MAREX Sri Lanka பயிற்சி நகடமபற்றது. ெனிதரபிெரன உதவி, அனர்த்த நிவரரைம் 

(HADR) ெற்றும் கடல்சரர் பரதுகரப்பு திறன்கள் ஆகிய விடயங்களில் நிபுைத்துவத்கத 

அதிகரிப்பதில் இப்பயிற்சியரனது கவனம் மசலுத்தியது. 

 

“எெது மசைிப்பிற்கரக கடகை நம்பியிருப்பதும், அகனத்து இகறயரண்கெ மகரண்ட அரசுகளும் 

ஒன்றுக்மகரன்று அகெதியரன முகறயில் மதரடர்பு மகரள்ளவும், விதிகள் அடிப்பகடயிைரன ஒரு 

ஒழுங்கிகனப் பின்பற்றவும் கூடிய ஒரு உைகத்கதப் பற்றிய எெது மபரதுவரன மதரகைபநரக்கும் 

எெது கடல்சரர் பவர்களில் இருந்து வருகிறது” என அமெரிக்க 7ஆவது கப்பற்பகடயின் துகைக் 

கட்டகளத் தளபதியரன ரியர் அட்ெிரல் மஜரக்கின் பஜ. ெரர்டிமனஸ் டி பினிபைரஸ் கூறினரர். 

“இந்தப் பயிற்சியும், அகத நிஜத்தில் பெற்மகரள்வதற்கு உதவிய அகனவரின் முயற்சிகளும், 

எெக்குப் மபரதுவரன அந்தத் மதரகைபநரக்கிகன அகடவதில் அமெரிக்கரவும் இைங்ககயும் 

மகரண்டுள்ள அர்ப்பைிப்பிற்கரன ஒரு சரன்றரக விளங்குகின்றன.” 

 

இைங்கக கடற்பகடயின் கடபைரர பரரந்துக் கப்பல்களரன SLNS கஜபரஹு (P 626) ெற்றும் 

SLNS விஜயபரஹு (P 627) என்பன 13ஆவது Marine Expeditionary Unit (MEU) உடன் நிைம் 

ெற்றும் நீர் இரண்டிலும் இயங்கக்கூடிய பபரக்குவரத்து கைத்துகற பெகடயரன  USS Anchorage 

(LPD 23) இகனக் கடலில் சந்தித்தன. இவ்வருட பயிற்சியில் ஜப்பரன் கடல்சரர் தற்கரப்புப் பகட 

ெற்றும் ெரகைதீவு பதசிய பரதுகரப்புப் பகட ெற்றும் இைங்கக விெரனப்பகட ஆகியவற்றின் 

பங்பகற்பரளர்களும் இதில் கைந்துமகரண்டனர். 

http://lk.usembassy.gov/


இரண்டு USN தகரயிறங்கும்கைன்கள் முள்ளிகுளத்தின் ஒரு கடற்ககரப் பகுதிக்கு துருப்புக்கள், 

மபரருட்கள் ெற்றும் வரகனங்ககள HADR பயிற்சிக்கரக ககரக்கு இடம்ெரற்றின. அகதத் 

மதரடர்ந்து நகடமபற்ற பயிற்சிகள், ஒரு உருவகப்படுத்தப்பட்ட அனர்த்த சூழ்நிகையில் 

ஒருவருக்மகரருவர் ஒருங்கிகைந்து மசயற்படுவதற்கும் மதரடர்பரடகை பெற்மகரள்வதற்குெரன 

பங்கரளர்களின் திறகன பரீட்சித்து அகத பெம்படுத்தியது. 

 

“இந்தப் பயிற்சியில் பங்குபற்றிய அகனத்து பங்பகற்பரளர்களுக்கும் அவர்களது அர்ப்பைிப்பு 

ெற்றும் ஆர்வத்திற்கு நரன் நன்றி கூறுவதுடன், எதிர்பரர்ப்புககளயும் தரண்டி சிறப்பரக 

இப்பயிற்சிகய நடரத்துவதற்கரக கடந்த சிை நரட்களரக மவளிப்படுத்தப்பட்ட அகனத்து கடின 

உகைப்பு ெற்றும் மதரைில்வரண்கெத்துவம் ஆகியவற்கற நரன் ெிகவும் பரரரட்டுகிபறன்” என 

இைங்கக கடற்பகடயின் கட்டகளத்தளபதி கவஸ் அட்ெிரல் பிரியந்த மபபரரர மதரிவித்தரர். 

“எம்ெகனவருக்கும் மபரதுவரன நைன்ககள திறம்பட ககயரளுவதற்கரக நரம் பபைிவரும் 

வலுவரன உறவுககளப் பபைிக்கரப்பதற்கரக இைங்கக, அமெரிக்கர, ஜப்பரன் ெற்றும் 

ெரகைதீவு ஆகிய நரடுகளுக்கு இகடபயயரன இந்த நல்லுறவரனது எதிர்கரைத்தில் மென்பெலும் 

மதரடரும் என நரன் நம்புகிபறன்.” எனவும் அவர் மதரிவித்தரர். 

 

கடலில் நடத்தப்பட்ட பெைதிக பயிற்சிகளுள் பிரிவு தந்திபரரபரயங்கள், பரர்கவயிடல், ஏறுதல், 

பதடுதல் ெற்றும் ககப்பற்றுதல் (VBSS), கடலில் கவத்து ெீள்நிரப்புதல் மதரடர்பரன 

அணுகுமுகறகள் ெற்றும் உளவு ெற்றும் துப்பரக்கிப் பயிற்சிகள் ஆகியகவ உள்ளடங்குகின்றன. 

VBSS பயிற்சிகள், இப்பயிற்சியின் கடலில் நகடமபற்ற பகுதியில் பங்மகடுத்த SLN கப்பல்களின் 

தளங்களில் துருப்புகள் ெற்றும் மபரருட்ககள ஏற்றுதல் ெற்றும் இறக்குதல் பபரன்ற பயிற்சிககள 

Anchorage பெலிருந்த உைங்குவரனூர்திகள் மவற்றிகரெரக பெற்மகரண்டன. 

 

ககரயில் நகடமபற்ற விடயங்களுள் இைங்ககக்கரன அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ சங் அவர்களரல் 

நடரத்தப்பட்ட இைங்கக ெற்றும் அமெரிக்க இரரணுவங்களின் உறுப்பினர்களுடனரன 

மபண்கள், செரதரனம் ெற்றும் பரதுகரப்பு மதரடர்பரன ஒரு வட்டபெகச ெரநரடு, இரு நரட்டு 

கடற்பகட வரத்தியக்குழுக்களுக்கு இகடபயயரன பரிெரற்றங்கள் ெற்றும் மபரது நிகழ்ச்சிகள், 

ஒரு விகளயரட்டு தினம் ெற்றும் ஒரு மதரடர்ச்சியரன சமூக பசகவ நடவடிக்கககள் என்பன 

உள்ளடங்கியிருந்தன.  

 

“இந்த ஐந்தரவது CARAT/MAREX Sri Lanka பயிற்சியின்பபரது, எெது இரு நரடுகளுக்கும் 

மசயன்முகறப் பிரபயரகத்துடன் கூடிய அறிவுப் பரிெரற்றங்ககள நடரத்த முடிந்தது,” என 

13ஆவது MEU இன் பகடப்புரிவுககள தகரயிறக்கும் அைி 2/4 இன் கட்டகள அதிகரரி 

மைப்டினன்ட் பகர்னல் ஜரமரட் மரட்டிங்கர் கூறினரர். “அவ்வரறு மசய்வதன் மூைம், நரங்கள் 

எங்களது திறன்ககளக் கூர்கெப்படுத்திபனரம், இகைந்து மசயற்படும் திறகன 

பெம்படுத்திபனரம், ெற்றும் ஒரு சுதந்திர ெற்றும் திறந்த இந்பதர-பசிபிக்கிற்கரன ஒரு பரஸ்பர 

மதரகைபநரக்கிற்கரக இகைந்து பைியரற்றிபனரம்.” என அவர் பெலும் குறிப்பிட்டரர். 

 

ககரயில் நகடமபற்ற பயிற்சிகள் சுைிபயரடுதல் ெற்றும் நீருக்கடியிைரன கட்டுெரனம், ெருத்துவ 

உதவி ெற்றும் கடல்சரர் கள விைிப்புைர்வு பபரன்ற விடயங்கள் மதரடர்பரன விடய நிபுைத்துவ 

பரிெரற்றங்ககளக் மகரண்டிருந்தன. பெைதிகெரகப் பங்குபற்றிய அமெரிக்க அலுவைர்கள் ெற்றும் 

கப்பல்களுள் U.S. 7ஆவது கப்பற்பகடயின் ஒரு P-8A Poseidon கப்பல் ெற்றும் அதன் அதிகரரிகள், 

(CTF) 72, CTF 73, CTF 76/3, DESRON 7 பகடயைியின் கட்டகளத்தளபதி ெற்றும் Amphibious 

Squadron 7 என்பன உள்ளடங்கியிருந்தன.  



 

“தகரயிலும் கடலிலும் CARAT பயிற்சியின் மவற்றியரனது, 75 ஆண்டுகளரக வலுவரன 

அமெரிக்க - இைங்கக இருதரப்பு உறவின் ஆைத்திற்கு ஒரு சரன்றரகும்” என தூதுவர் சங் 

கூறினரர். “இப்பிரரந்தியத்தின் பரதுகரப்பு ெற்றும் மசைிப்பிகன மதரடர்ந்தும் 

முன்பனற்றுவதற்கரக இப்பங்கரண்கெயிகன பெலும் அதிகரிப்பதற்கு நரங்கள் 

எதிர்பரர்க்கிபறரம்.” என அவர் பெலும் குறிப்பிட்டரர். 

 

CARAT/MAREX Sri Lanka என்பது, பிரரந்திய பரதுகரப்பு ஒத்துகைப்கப பெம்படுத்துதல், 

ெனிதரபிெரன உதவிகள் ெற்றும் பபரிடர் நிவரரைங்ககள வைங்குதல் பபரன்ற விடயங்ககளப் 

பயிற்சி மசய்தல், கடல்சரர் புரிதல், பங்கரண்கெகள் ெற்றும் இகைந்து மசயற்படும் திறன் 

ஆகியவற்கற வலுப்படுத்துதல் ஆகியவற்றிற்கரக வடிவகெக்கப்பட்ட இைங்ககக்கும் 

அமெரிக்கரவிற்கும் இகடயிைரன ஒரு இருதரப்பு பயிற்சியரகும். 

 

CARAT மதரடரரனது அதன் 28ஆவது வருடத்தில், இந்பதர-பசிபிக் பிரரந்தியத்தில் உள்ள 

பரரம்பரிய ெற்றும் பரரம்பரியெற்ற கடல்சரர் பரதுகரப்புச் சவரல்களுக்கு பதிைளிக்கும் வககயில் 

அமெரிக்கரவும் அதன் பங்கரளர் பகடகளும் இகைந்து மசயற்படுவதற்கரன அவற்றின் 

திறன்ககள பெம்படுத்தும் வககயில் வடிவகெக்கப்பட்ட பன்னரட்டுப் பயிற்சிககள 

மகரண்டுள்ளது. 

 


