තිස් වසරක යුද ජයග්හ
ර යේ ය් සතය ේ ෙන්ෙ අභිොනවත් කතාව ෙතු පරපුරට ේ ෙන්ෙ ේ  ෝකයට
ද කියැවීෙට ඉඩ සැ සිය යුතු බව ජනපති පවසයි
වීේ රෝදාර රයවිරුවන්ේ ග්් විශිෂ්ට රය ශූරත්වය, ේ ද්ශාභිොනය සහ උත්තෙ ොනුෂීය ග්ුයාාංග්
පිළිබඳ ෙතු පරපුරට ද කියැවිය හැකි අන්දමින් තිස් අවුරුදු යුද ජයග්රහයේ ය් ේ ශර්ෂ්ව වීර
කතාව කෘතියකට නැාංවීෙ කා ීන අවශයතාවය්  බව ජනාිපපතිතුො පවසයි
එෙ කියැවීෙ තුළ රටට ආදරය කරන සහ ේ ද්ශාභිොනේ යන් පිරි අනාග්ත පරපුර්  රට තුළ
නිර්ොයය වනවා ේ ෙන්ෙ තිස් වසරක යුද්ධේ ය් සතය කතාව, එහි පසුබිෙ සහ ෙු ් බීජය
නිවැරදිව ේ  ෝකයාට විවර කළ හැකි බව ජනාිපපතිතුො ේ පන්වා දුන්ේ න් “උත්තොචාරය”
ග්රන්යය එළිදැ් වීෙ ේ වනුේ වන් අද (22) පස්වරුේ ේ ේ කාළඹ බණ්ඩාරනායක ජාතයන්තර
සම්ෙන්තරය ශා ාේ ේ පැවති උත්සවය අෙතමිනි
ේ ෙහිදී අදහස් දැ් වූ ජනාිපපතිතුො වැඩිදුරටත් සඳහන් කේ ළ් සටන් බිේ ම් සටන් කළ
රයවිරුවාේ ග්් සිට අයේ දන නි ධාරියා, ආඥාපතිවරයා ද් වා සියලුේ දනාේ ග්් අත්දැකීම්, ජීවිත
කතා සහ රයශූරත්වය විශිෂ්ට කතා පුවත්  බවයි අදට සකීරය ේ ස්වේ ය් නිරත රයවිරුවන් එෙ
අතීත ෙතක සටහන් ේ ග්ෞරවේ යන් සිහිපත් කරන අතර, ොතෘ භූමියට අභිොනය්  එ් කරන
එෙ කතාව ඔවුන්ේ ග්් ජීවන ග්ෙේ න් අවසානයත් සෙඟ ෙැකී යාෙට වග්කිව යුතු පිරිස් ඉඩ
ේ නාතැබිය යුතු බව ද ජනාිපපතිතුො පැවසීය
එේ ෙන්ෙ ේ ෙවන් අභිොනවත් ෙතක සැෙරුේ  ෙතු පරපුරට තිළිය කිරීෙ වසර 30 ක යුද්ධේ ය්
දී ජීවිත පරිතයාග් කළ සියලු රයවිරුවන් ේ වනුේ වන් කරන ෙහත්ෙ උත්තොචාරය බව ද
ජනාිපපතිතුො කියා සිටිේ ය්ය
පරෙ වීර විභූෂය පද් කේ ෙන් පිදුම්
ද වීර රයශූරයන්ේ ග්් චරිතපදානය්  ේ  ස
“උත්තොචාරය” කෘතිය ියැවී තිේ ේ ස්වකීය ජීවිතයට ද, ආත්ොර් ෂාවට ද සිදුවිය හැකි
උපද්රව ග්ැන ේ නාසිතා සිය සග්යන්ේ ග්් ජීවිතාරා් ෂාව ේ නාේ හාත් සිය බළකාේ ය් කාර්ය අරෙුයු
ෙුදුන්පත් කර ග්ැනීෙ උේ දසා සකීරය ේ ස්වා කා ය තුළ දී ස්ේ ේඡඡාේ වන්ෙ සතුරාට ෙුහුය ේ දමින්
විකරොන්විතවූ ද, අභීතභාවය පරදර්ශනය ේ කේ රන්නාවූ ද කිරයාවන්හි ේ පෞද්ග් ිකවෙ ේ යදුන්නාවූ
ද, වීේ රෝදාර රයවිරුේ වෝ පරෙ වීර විභූෂය පද් කේ ෙන් පිදුම්
බති සන්නද්ධ හෙුදා
සාොජිකයන් ේ වත පරදානය කරනු බන පද් කම් අතර ඉහළෙ සහ ේ ග්ෞරවාන්විතෙ පද් කෙ
ේ ෙය වන අතර ේ ම් වන විට ශරී ාංකා යුද හෙුදාේ ේ නි ධාරින් 11 ේ දේ නකු හා ේ සසු නි යන් 19
ේ දේ නකු පරෙ වීර විභූෂයේ යන් පිදුම් බා තිේ ේ
ේ ෙෙ වසේ ර් ේ යදුයු සාෙේ ය් දසවර්ෂාභිේ ෂ්ක සැෙරුෙට සෙග්ාමිව ශරී ාංකා යුද හෙුදාේ ේ
පරෙ වීර විභූෂය ාභින්ේ ග්් වීර කිරයාවන් සොජයට විවර කරමින් ෙතු පරපුේ ර් පරිශී නය
සඳහා „උත්තොචාරය‟ ග්රන්යය නිර්ොයය කර ඇත
ග්රන්යය එළිද් වමින් පරෙ වීර විභූෂය පද් කම් ාභීන්ේ ග්් සමීපතෙ ඥාතීන් ේ වත ග්රන්යය
පිළිග්ැන්වීෙ ජනාිපපතිතුො අතින් සිදු විය
සාෙේ ය් දසවර්ෂාභිේ ෂ්ක සෙරු ෙුද්දරය සහ ෙු ්දින කවරය ජනාිපපතිතුො ේ වත පිළිග්ැන්වීෙ
ද සිදු විය
ශරී ාංකා යුද හෙුදාව විසින් ෙහරග්ෙ අේ ප්් ෂා ේ රෝහ ේ වත සිදුකරන ද රුපිය ් මි ියන
70ක ෙු ය පරිතයාග්යට අදාළ ේ ච් පත ද යුද හෙුදාපති ලුතිනන් ජනරා ් ෙේ හ්්්ෂ්
ේ ස්නානායක ෙහතා විසින් ේ ෙහිදී නි වශේ යන් ජනාිපපතිතුො ේ වත පිළිග්න්වන දී

ආර් ෂක ේ  ්කම් ශාන්ත ේ කෝට්ේ ට්ේ ග්ාඩ ෙහතා සහ ආර් ෂක ොණ්ඩ ික පරධානි ඇතුෆ තිරවිධ
හෙුදාපතිවරුන් ද, තිරවිධ හෙුදාේ ේ ේ ජයෂ්ව නි ධාරින්, විශරාමික හෙුදා නි ධාරින්, රයවිරු
පවු ්ව ඥාතීන් ඇතුෆ පිරිස්  ේ ෙෙ අවස්යාවට එ් ව සිටියහ
ේ ම් අතර සාෙේ ය් දසවර්ෂාභිේ ෂ්ක සැෙරුෙට සෙග්ාමිව ොතෘභූමිය ේ වනුේ වන් විශිෂ්ට
ේ ෙේ හවර්  ඉටුකළ බිරේ ග්්ඩියර් නි ේ ය් නි ධාරින් දස ේ දේ නකු ේ ම්ජර් ජනරා ් නි යට උසස්
කිරීෙට ද ේ ස්නාිපනායකයා ේ  ස ජනාිපපති ග්රු මෙතීරපා සිරිේ ස්න ෙැතිතුො කටයුතු කර
තිේ ේ
අනුග්හ
ර ය ජනාිපපති ොධය කකකය

