பிரதேச ஒத்துழைப்பு எல்ழைகழைப் பைப்படுத்துகிறது
எக்ஸர்ழஸஸ் ரரட்தபக் (Exercise Redback) என்று அழைக்கப்படும் கூட்டுறவுச் சட்ட
ரசயைாக்கப் பயிற்சி மூைம் கடல் சம்பந்ேமான குற்றத்ழேத் ேடுத்து நிறுத்துவேற்காக
ஆஸ்ேிதரலியாவும் மதைசியாவும் ஒன்றாக தவழை ரசய்யத் ேங்கள் ேிறழமழயப்
பைப்படுத்ேியுள்ைனர்.
Exercise Redback, என்பது ஆட்கடத்ேல் மற்றும் ஆட்கடத்ேல் வியாபாரம் உள்ைிட்ட கடல்
சம்பந்ேமான குற்றங்கழைத் ேடுத்து நிறுத்துவேற்கு இரு நாடுகைின் ேிறன்கழை
தமம்படுத்துவேற்காக வடிவழமக்கப்பட்டுள்ை கூட்டுறவு கடல்சார் சட்ட அமுைாக்கல் பயிற்சி
நடவடிக்ழககைின் ரோடர் வாிழசயின் ஒரு பகுேி ஆகும்.
Exercise Redback இன் ஒரு பகுேியாக, Australian Border Force Cutter Ocean Shield உம்
அேனுழடய பணிக்குழுவும் மதைசியாவுக்குப் பயணம் ரசய்ேனர். அங்தக மதைசிய
கழரதயாரக் காவல் பழட (Malaysia Coast Guard) (MCG) உடன் இழணந்து கடலில்
ஆயத்ேமாக இருப்பேற்கான கடல்சார்ந்ே ஆட்சிப்பரப்புத் ரோடர்பான விைிப்புணர்வு,
கப்பலில் ஏறுேலும் தசாேழன ரசய்ேலும், தேடுேலும் காப்பாற்றுேலும், ேீயழணப்பு மற்றும்
உயிர் பாதுகாப்புஆகியவற்ழற உள்ைடக்கும் பல்தவறு சவாைான பயிற்சிச் சூழ்நிழைகைில்
பயிற்சி ரபறுகின்றனர்.
மதைசியாவில் உள்ை பினாங்கில் நடந்ே இறுேி நிகழ்ச்சியில், ஆஸ்ேிதரலிய Maritime Border
Command இன் ேைபேி கடற்பழட உயர் அேிகாாி (Rear Admiral) Peter Laver தபசும்
தபாது, கடல்சார் சட்ட அமைாக்க முகழமகளுக்கு இழடதய உள்ை பிராந்ேிய ஒத்துழைப்பின்
முக்கியத்துவத்ழேயும் மேிப்ழபயும் விைக்கினார்.
"கடல்சார்ந்ே அச்சுறுத்ேலுக்கான சூைல் சவாைானோகவும், சிக்கைானோகவும், புேிய
பாதுகாப்பு சிக்கல்கதைாடு எப்தபாதும் உள்ை ஒரு காைத்ேில் நாம் வாழ்கிதறாம்.

ஆட்கடத்ேல்காரர்களும், சட்டவிதராேமாக மீன்பிடிப்பவர்களும், தபாழேப் ரபாருள்
கடத்ேல்காரர்களும் மற்றும் கடற் ரகாள்ழைக்காரர்களும் சர்வதேச எல்ழைகளுக்கிழடதய
ஒத்துழைப்பு அல்ைது ஒருங்கிழணப்பு ஏதும் இல்ைாே இடங்கழை தவண்டுரமன்தற
தநர்ழமயற்ற முழறயில் பயன்படுத்ே முயல்கின்றனர். Exercise Redback தபான்ற பயிற்சி
அைிக்கும் நடவடிக்ழககள் அேிகார வரம்புகளுக்கு இழடதய ஒருங்கிழணப்ழப அேிகாிக்க
உேவுகிறது மற்றும் ஒரு ேழடயற்ற, நாடுகடந்ே ரசயைாக்கக் கட்டழமப்ழப ஆோிக்கின்றன,
"என்று அவர் கூறினார்
ஆட்கடத்ேழைத் ேடுத்து நிறுத்துவேற்கான ஆஸ்ேிதரலியாவின் பைவழகப்பட்ட
அணுகுமுழறகைில் ஒரு முக்கிய பகுேி மதைசிய கடதைாரக் காவல்பழடயுடனும் (Malaysia
Coast Guard ) எங்களுழடய பிரதேச்ேிலுள்ை ஏழனய சட்ட ரசயைாக்க முகழமகளுடனும்
வலுவான உறவு ரகாண்டிருப்பதுதவ என்று எல்ழைகைின் இழறயாண்ழமக்கான

நடவடிக்ழகயின் (Operation Sovereign Borders) ேைபேி, ஏர் ழவஸ் மார்ஷல் (Air ViceMarshal) Stephen Osborne கூறினார்.
"சர்வதேச சட்ட ரசயைாக்கப் பங்காைிகளுடன் நாங்கள் ரகாண்டுள்ை ஒத்துழைப்பு,
ஏராைமான ஆட்கடத்தும் துணிகர முயற்சிகழைத் ேடுத்து நிறுத்ேவும் ஆட்கடத்ேல்
நடவடிக்ழககைில் ஈடுபட்டுள்ை நூற்றுக்கணக்கானவர்கழை ழகது ரசய்யவும் உேவியுள்ைது"
என்று அவர் கூறினார்.
"எங்கைது கண்காணிப்பும், நீாில் எேிர்ச்ரசயல் ஆற்றும் ேிறழமகளும், நமது பிராந்ேிய சட்ட
ரசயைாக்கப் பங்காைர்களுடன் உள்ை ஒத்துழைப்பும் தசர்ந்து படகு மூைம் சட்டவிதராேமாக
ஆஸ்தரலியாழவ அழடய முயற்சிக்கும் யாரும் ரவற்றி ரபற மாட்டார்கள் என்பேழனத்
ரோடர்ந்து உறுேிப்படுத்தும்”
“ஆஸ்ேிதரலியாவுக்குச் ரசல்லும் சட்டவிதராேமான கடல் பாழே மூடப்பட்டுவிட்டது. அது
ரோடர்ந்தும் மூடிய நிழையிதைதய இருக்கும்.”
தமைேிக ேகவல்களுக்கு www.osb.border.gov.au எனும் இழணயத்ேிற்கு வருழக ேரவும்.

