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األعزاء،  األصدقاء

. جالوان              وادي في الوطن أرض حماية أثناء غالية تضحيات الشجعان الهند أبناء قدم لقد

كلمات                  إليهم أرسل و أمتنا، خدمة في العظيمة تضحياتهم على بالتحية إليهم أتقدم أن أود الصدد، هذا وفي
. قلبي       عميق من واإلجالل التقدير كل تحمل

الصعبة     اللحظة هذه .واألليمةفي الشهداء        هؤالء التعازّيألسر خالص عن أعرب ،

. الوجدانية            المشاعر نفس قاطبة البالد وتشارككم جانبكم، إلى كلها األمة اليوم تقف

. ُسدى          تذهب لن شهدائنا قدمها التي الغالية التضحية هذه إن

على                 ستعمل وكذلك الحزم بمنتهى البالد أراضي من شبر كل ستحمي الهند فإن والظروف، الحالة كانت مهما
. لذاتها   احترامها ضمان

.         . للسالم         محب بلد أننا على بالدنا تاريخ ويشهد للسالم محبة دولة بأنها الثقافي المستوى على معروفة الهند

 : التالية          النقاط في تتلخص الهند وفقها تسير التي اإليديولوجية إن

. والرفاهية                بالسالم جمعاء والبشرية بل أجمع العالم و بالدنا تنعم أن العصور مر على نتمنى إننا

   . للجميع               ً دائما ونتمنى الصداقة و الود مشاعر و التعاون من أساس على جيراننا مع وثيقة بصورة نعمل إننا
. ورفاهية   التنمية تحقيق

. نزاع                   إلى أبداً تتحول لن االختالفات تلك أن على التأكيد ً دائما حاولنا ، الرأي في اختالفات هناك كانت كلما

   . الحاجة،                اقتضت وكلما بالدنا أراضي وسيادة بسالمة يتعلق فيما نتهاون ال ً أيضا لكننا ، أبداً ً أحدا نستفز ال نحن
. سالمتها            عن الدفاع و بالدنا سيادة حماية على وقدرتنا ، قوتنا نثبت

نتحلى               التي والبسالة الشجاعة لخصال بالنسبة الحال وكذلك ، الوطنية شخصيتنا من جزء والتحمل التضحية
.   ً وأبدا ً دائما بها



. سدى            تذهب لن جنودنا قدمها التي التضحية أن لألمة أؤكد أن أريد

. عنها                  الدفاع من يمنعنا أن ألحد يمكن وال ، لنا بالنسبة الرئيسية األهداف من وسيادتها الهند سالمة إن

. األمر            ذلك في شك ذرة ولو لديه يكون أن ألحد يجب وال

.          .   ً مناسبا رداً سترد فإنها لالستفزاز، الهند تعرض حال ولكن السالم تريد الهند

        . وإجالل        تقدير تحية تقديم على جميعاً أحثكم إنني القتال أثناء استشهدوا جنودنا أن بحقيقة البالد ستفخر
 . حداد         دقيقتين نقف بأن بأرواحهم ضحوا الذي البواسل ألبنائنا

*****


