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அமெரிக்கரவினரல் நன்மகரகடயரக வழங்கப்பட்ட இைங்கக கடற்பகடக் கப்பைரன 

விஜயபரஹுவிகன பசகவயில் இகைத்துக் மகரள்ளும் நிகழ்கவக் மகரண்டரடும் 

ஜனரதிபதி விக்கிரெசிங்க ெற்றும் அமெரிக்க தூதுவர் சங்   

 

2022 நவம்பர் 22ஆம் பததி, இைங்கக கடற்பகடக் கப்பைரன விஜயபரகுகவ 

உத்திபயரகபூர்வெரக பசகவயில் இகைத்துக் மகரள்ளும் மபரருட்டு மகரழும்பு 

துகறமுகத்தில் இடம்மபற்ற நிகழ்வில் இைங்கக ஜனரதிபதி மகௌரவ ரைில் 

விக்கிரெசிங்க, பரதுகரப்பு அகெச்சரின் மசயைரளர் கெல் குைரத்ன, இைங்கக 

கடற்பகடத் தளபதி கவஸ் அட்ெிரல் நிஷரந்த உலுபகமதன்ன ெற்றும் இைங்ககக்கரன 

அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ சங் ஆகிபயரர் கைந்துமகரண்டனர். இதற்கு முன்பு இக்கப்பல் 

டக்ளஸ் ென்பரர எனும் மபயருடன் அமெரிக்க கடபைரர கரவற்பகடக் கப்பைரக 

பைியரற்றியது. தனது கடல்சரர் இகறயரண்கெ ெற்றும் பரதுகரப்பு ஆகியவற்கறப் 

பரதுகரக்கும் இைங்ககயின் திறகன வலுப்படுத்துவதற்கரன மதரடர்ச்சியரன 

உறுதிப்பரட்டின் ஒரு பகுதியரக, அமெரிக்கரவரனது 2021 ஆம் ஆண்டு ஒக்படரபர் 26 

ஆம் திகதி இக்கப்பகை இைங்ககக்கு நன்மகரகடயரக வழங்கியது. 

 

பசகவயில் இகைத்துக் மகரள்ளும் கவபவத்திகன இைங்கககயச் பசர்ந்த விபசட 

அதிதிகளுடன் இகைந்து பரர்கவயிட்ட தூதுவர் சங், பயைத்தின் பபரது கப்பகை 

திறகெயரகக் ககயரண்டதற்கரக கப்பல் அதிகரரிகள் ெற்றும் ெரலுெிகளுக்கு தனது 

பரரரட்டுககளத் மதரிவித்தரர். ெரலுெிகளின் குழுவினர் நீண்ட கரைெரக வீட்டில் 

இல்ைரத கரைத்தில் அவர்களது குடும்பத்தினரும் அன்புக்குரியவர்களும் பெற்மகரண்ட 

தியரகங்களுக்கும் அவர் நன்றி மதரிவித்தரர். 

 

இைங்ககயின் பிரத்திபயக மபரருளரதரர வையெரனது (EEZ) அதன் நிைப்பரப்கப விட 

ஏழு ெடங்கும் அதன் பதடல் ெற்றும் ெீட்புப் பகுதி கிட்டத்தட்ட 25 ெடங்கும் மபரியதரகும். 
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புதிய கப்பைரனது கடல் வளங்ககளப் பரதுகரத்தல், இடருக்குள்ளரன கடற்பகட ெற்றும் 

ெீன்பிடிக் கப்பல்ககளத் பதடுதல் ெற்றும் ெீட்டல் ெற்றும் பபரகதப்மபரருள் ெற்றும் 

ஆயுதக் கடத்தகைத் தடுத்தல் பபரன்ற முக்கியெரன நடவடிக்கககள் உட்பட பை பரந்த 

அளவிைரன நடவடிக்ககககள பெற்மகரள்ளும் திறனுகடயதரகும்.  

 

நரட்டின் கடற்பரப்பில் மதரடர்ந்து பரரந்துப் பைிககள பெற்மகரள்ளும் 2018 ஆம் 

ஆண்டில் நன்மகரகடயரக வழங்கப்பட்ட கஜபரகு ெற்றும் 2004 ஆம் ஆண்டில் 

நன்மகரகடயரக வழங்கப்பட்ட சமுதுர ஆகியவற்றிகனத் மதரடர்ந்து  இைங்கக 

கடற்பகடக்கு அமெரிக்கரவரல் நன்மகரகடயரக வழங்கப்பட்ட மூன்றரவது கப்பல் 

விஜயபரகுவரகும். முன்னரள் ஹெில்டன் வகுப்பிகனச் பசர்ந்த உயர் தரங்குதிறனுகடய 

115 ெீட்டர் நீளெரன செீபத்திய கப்பைரனது, மசப்டம்பர் 3 ஆம் பததி வரஷிங்டனில் 

உள்ள சியரட்டலில் இருந்து புறப்பட்டு நவம்பர் 2, 2022 அன்று மகரழும்கப வந்தகடந்த, 

இைங்கக கடற்பகட வரைரற்றில்பைபய  ெிக நீண்ட பயைத்கத பெற்மகரண்டது. 

 

இக்கப்பைரனது டக்ளஸ் ென்பரர எனும் மபயருடன் அமெரிக்கரவில் பைிபுரிந்த 

கரைப்பகுதியில் அைரஸ்கர கடற்பகுதியில் ெீன்பிடி விதிமுகறககள அமுல்படுத்தியது, 

சட்டவிபரரத நகடமுகறகளில் ஈடுபட்டிருந்த இழுகவப் படகுககளக் ககப்பற்றியது 

ெற்றும் மெக்சிபகர கடபைரரப்பகுதியில் 11.5 மதரன் எகடயுகடய பகரபகரயின் 

கடத்தகை இகடெறித்தது. இது அமெரிக்க கடபைரர கரவல்பகடயின் வரைரற்றில் 

இடம்மபற்ற ெிகப்மபரிய கடத்தல்களில் ஒன்றரகும். 2004 சுனரெிக்குப் பின்னர், 

இக்கப்பைரனது இந்பதரபனசியர்களுக்கு உைவு ெற்றும் தண்ைீகர வழங்கியதுடன் 

பின்னர் பசரெரலிய தீபகற்பத்திற்கு அப்பரல் கடற்மகரள்களயர்களரல் ககப்பற்றப்பட்ட 

ஒரு கப்பகைக் ககப்பற்றியது. அைரஸ்கர கடபைரரத்திற்கு அருபக ஆபத்தரன 

கடும்குளிர்ந்த நீரில் கப்பல் விபத்துக்களில் இருந்து தப்பிய ஏரரளெரபனரகர இக்கப்பல் 

கரப்பரற்றியுள்ளது. 

 

இைங்கக ெற்றும் அமெரிக்கரவிற்கிகடயில் கரைப்படும் சுதந்திரெரன ெற்றும் திறந்த 

இந்து-பசிபிக் பிரரந்தியத்கதப் பரதுகரப்பதற்கரன ஒத்துகழப்பின் நீண்ட வரைரற்றில் 

இக்கப்பல் பரிெரற்றெரனது ஒரு சிறு புள்ளி ெரத்திரபெ.  தற்பபரகதய மபரருளரதரர 

மநருக்கடிகயத் தைிப்பதற்கு இன்றியகெயரத கடல் பரகதககளப் பரதுகரப்பதற்கரன 

இைங்ககயின் முயற்சிகளுக்கு உதவிமசய்வதற்கு அமெரிக்கர உறுதிபூண்டுள்ளது. 


