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اإلخوة المواطنون األعزاء ،
صباح الخير (ناماسكار!)
ونحن في عشية العيد الثاني والسبعين إلعالن جمهورية الهند ،أكبر ديمقراطية على مستوى العالم وأكثرها
ديناميكية ،أود أن أعرب عن خالص تحياتي لكم جميعا .تنعم بالدنا بالتنوع والتعددية مما يجعلنا نقيم العديد
من المهرجانات ،يحتفل كافة أبناء الهند باألعياد والمناسبات الوطنية بحماسة و مشاعر وطنية منقطعة النظير.
وإذ نحتفل اليوم بحماس كبير بعيد جمهورية الهند هذه المناسبة الوطنية ،فإننا نعبر من خاللها عن احترامنا
للعلم الوطني وإيماننا بالدستور.
لقد أصبحت هذه المناسبة ،أي عيد الجمهورية ،تعني الكثير لكافة أبناء الهند الذين يعيشون داخل البالد
وخارجها .فمنذ واحد وسبعين عاما ً ،وفي مثل هذا اليوم بالتحديد ،قام شعب الهند بوضع وإقرار وإصدار دستور
فريد لبالدنا .ومن ثم ،فإن هذا اليوم هو مناسبة نتوقف فيها جميعا كي نفكر في القيم األساسية ،التي يطرحها
الدستور ،وهذه القيم هي :العدالة ،والحرية ،والمساواة ،واألخوة .وتعد هذه القيم الواردة في ديباجة دستور الهند
قيما ً مقدسة تحظى باحترام الجميع .وال يُقصد بااللتزام الدائم بهذه القيم أولئك المكلَّفون بحكم الدولة فقط ،ولكن
كافة أبناء الشعب أيضا.
وقد كانت هناك أسباب وجيهه جعلت الحكماء من الرجال والنساء ،الذين شاركوا في صياغة الدستور ،يختاروا
وضع هذه الشروط األربعة في بداية الدستور إلرساء األساس ،الذي يقوم عليه صرح ديمقراطيتنا .وقد كانت هذه
القيم في حقيقة األمر بمثابة البُصلة التي أرشدت مسيرة نضالنا من أجل الحرية .واستمدت حركة نضال الهند
من أجaل الحريaة ألهامهaا aمن أفكaار مجموعaة من القaادة والمفكaرين العظمaاء من أمثaال :بaال جانجادهaار "تيالك" و
الل الجبات راي و المهاتما غاندي وسوبهاس تشاندرا بوز .كان لدى هؤالء القادة والمفكرين أحالم متنوعة بشأن
كيفيaة العمaل من أجaل تحقيaق مسaتقبل عظيم لوطننaا األم .كaانت قيم العدالaة  ،والحريaة  ،والمسaاواة ،واألخaوة من
القواسم المشتركة بين تطلعاتهم aلتحقيق هذا المستقبل.
أود أن نعود إلى أبعد من ذلك في التاريخ وأن نتساءل عن سبب كون هذه القيم بالتحديد هي الدليل المرشد
للزعمaاء ،الaذين وضaعوا أسaس بنaاء أمتنaا .ولعaل الجaواب على هaذا االستفسaار واضaح ويتمثaل في أن هaذه األرض
الم ثل والقيم منذ زمن بعيد .إن العدل والحرية والمساواة واإلخاء هي مبادئ دائمة لفلسفتنا
وسكانها اعتزوا بهذه ُ
في الحياة .وقد ظهرت هذه القيم في بالدنا منذ فجر الحضارة عبر سلسلة غير منقطعة من العصور .إن مهمة كل
جيaل بaالطبع هي البحث عن معaنى هaذه القيم كaل وفaق عصaره .وكمaا كaان يفعaل المناضaلون من أجaل الحريaة في
عصرهم ،فإنه يجب لعينا أن نقوم بنفس الشئ وفقا لعصرنا .ويجب أن تنير هذه المبادئ األساسية طريقنا نحو
التنمية.
اإلخوة المواطنون األعزاء ،
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ويتقدم كافة أبناء الهند بخالص التحية لكل مزارع على أرض البالد ،حيث جعلوا بالنا المترامية األطراف والمكتظ
بالسكان تعتمد على نفسها من حيث إنتاج الحبوب الغذائية ومنتجات األلبان .وعلى الرغم من الظروف المعاكسة
في الطبيعaة ،والعديaد من التحaديات األخaرى ووبaاء كوفيaد ،19-اسaتطاع المزارعaون في الهنaد الحفaاظ على اإلنتaاج
الزراعي .ومن ثم ،فإن األمة تعرب عن امتنانها لهم وهي ملتزمة في الوقت ذاته التزاما ً تاما ً بالعمل على تحقيق
رفاهية المزارعين.
ومثلما يضمن مزارعونا األمن الغذائي للبالد من خالل عملهم بدأب ،يضمن جنود القوات المسلحة البواسل أمن
حدودنا الوطنية وسط ظروف قاسية ،بداية من البرد القارس في وادي سياشين و وادي جالوان في الداخ حيث درجات
الحرارة المنخفضة التي تصل إلى  50-إلى  60-درجة مئوية تحت الصفر  ،وصوال ً إلى الحرارة الشديدة في جايسالمر
مaع درجaات حaرارة تصaل إلى  50درجaة مئويaة .إنهم على أهبaة االسaتعداد دائمaا ً للaزود عن حaدود بالدنaا بaرا ً وجaوا ً وبحaرا ً
بكل يقظة وشجاعة .ويشعر كل مواطن من أبناء الهند بالفخر لما يلمسه من شجاعة ومشاعر حب الوطن وروح
التضحية بين جنودنا.
وفي ظل مساهمة علماء الهند األجالء في تحقيق األمن الغذائي واألمن القومي والحماية من األمراض والكوارث
وغيرها من المساهمات األخرى في مختلف مجاالت التنمية ،فإنهم يقومون بدور كبير في دعم جهودنا على
المستوى القومي .وقد أثرى مجتمع العلم والعلماء حياتنا وأعمالنا في المجاالت المختلفة بداية من الفضاء إلى
الزراعaة ،ومن المؤسسaات التعليميaة إلى المستشaفيات .كمaا يعمaل علماؤنaا ليaل نهaار لفaك شaفرة فaيروس كورونaا ،وقaد
نجحوا في تطوير لقاح في وقت قياسي .وبهذا اإلنجاز ،فقد أضاف علماؤنا فصال ً بارزا ً من خالل مساهمتهم في
الحفaاظ على صaحة البشaرية .وقaدم علماؤنaا ،إلى جaانب األطبaاء واإلداريين وغaيرهم من المتخصصaين من مختلaف
المجاالت ،مساهمات كبيرة في العمل على احتواء الفيروس والحفاظ على معدل الوفيات في بلدنا عند أدنى حد
مقارنaة بaدول أخaرى متقدمaة .وبالتaالي ،فaإن جميaع مزارعينaا وجنودنaا وعلمائنaا يسaتحقون منaا كaل الثنaاء و التقaدير ،وأن
تحييهم األمة الممتنة لجهودهم في هذه المناسبة المباركة الخاصة بعيد الجمهورية.
اإلخوة المواطنون األعزاء ،
في العام الماضي ،عندما كادت حياة البشر أن تتوقف في مواجهة تلك الكارثة ذات األبعاد الهائلة التي أطلت علينا
برأسها ،وجدت نفسي أفكر في الرسالة والقيم الجوهرية ،التي يقوم عليها دستور البالد .ورأيت أن استجابتنا الفعالة
للوبaاء لم تكن ٌممكنaة لaوال قيمaة "األخaوة" الaتي ينص عليهaا دسaتور الهنaد .فقaد كaان أبنaاء الهنaد متماسaكون كعائلaة واحaدة،
ويقدمون تضحيات نموذجية لحماية بعضهم البعض في مواجهة العدو المشترك المتمثل في فيروس كورونا .ويحضرني
في هaذا األمaر األطبaاء والممرضaات والمسaعفين ومسaؤولي الرعايaة الصaحية وعمaال الصaرف الصaحي ،الaذين يعرضaون
فداء للواجب .كما توفي ما
حياتهم للخطر لرعاية مرضى المصابين بوباء كوفيد ،19-لدرجة أن بعضهم ضحى بحياته
ً
يقaرب من  150ألaف شaخص بسaبب اإلصaابة بهaذا الوبaاء .و في هaذا الصaدد ،أود أن أعaرب عن خaالص التعaازي ألسaر
الضحايا .كنا نظن أن أبناء الهند ممن يحاربون فيروس كورونا في الخطوط األمامية مجرد أفراد عاديين ،ولكن واقع
األمaر أوضaح لنaا أنهم ليسaوا أشaخاص عaاديين .وعنaدما يُكتب تaاريخ هaذا الفصaل المأسaاوي ،الaذي لم ينتaه بعaد  ،فaإنني
على ثقة من أن األجيال القادمة سوف ت ٌثمن على استجابتكم البطولية تجاه لألزمة ،التي لم يكن أحد على استعداد
للتعامل معها.
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ونظرا ً للكثافة السكانية المرتفعة في بالدنا ،وتنوع التقاليد الثقافية ،باإلضافة إلى التحديات الطبيعية والجغرافية ،فقد
كانت عملية اتخاذ التدابير الوقائية ضد وباء كوفيد 19-أكثر صعوبة بالنسبة لنا .ومع ذلك ،تمكنا من كبح جماح
الفيروس إلى حد كبير وأوقفنا انتشاره.
المضي ق ٌدما ً واالستمرار في أنشطتنا في العديد من المجاالت.
وعلى الرغم من هذه الكارثة الخطيرة ،فقد نجحنا في ٌ
وهدد انتشار الوباء عملية تعليم جيل الشباب ،لكن المؤسسات والمعلمين سرعان ما بدأوا في استخدام التكنولوجيا
الجديدة ،وضمنوا عدم حدوث أي انقطاع للعملية التعليمية .وتمكنت البالد من إجراء انتخابات حرة ونزيهة ،وكذلك
آمنaة ،في واليaة بيهaار ذات الكثافaة السaكانية المرتفعaة وفي المقاطعaات االتحاديaة لجaامو وكشaمير والداخ حaتى في ظaل
صعوبات جغرافية في الوصول لألماكن وتحديات أخرى ،ومن ثم حققت ديمقراطيتنا ولجنة االنتخابات انجازات
رائعaة .كaذلك ،اسaتعان القضaاء في البالد بالتكنولوجيaا ،واسaتمر في العمaل وإقامaة العaدل .وتطaول قائمaة المجaاالت الaتي
سطرت النجاح من خالل االستعانة بالتكنولوجيا.
ومن أجل فتح االقتصاد في البالد دون أن تكون هناك أي أخطار على حياة الناس ،تم تقييم مسألة فتح االقتصاد
ومعاودة األنشطة االقتصادية بعناية كبيرة .وقد أثبت هذا األمر فعاليته ،وبدأ االقتصاد في إظهار مؤشرات انتعاش أسرع
من المتوقع .وتشير العوائد األخيرة غير المسبوقة لمتحصالت ضريبة السلع والخدمات ،عالوة على ظهور الهند
كوجهة مفضلة لالستثمار األجنبي ،إلى تعافي االقتصاد الهندي بصورة سريعة .وشجعت الحكومة الصناعات الصغيرة
والمتوسطة على إذكاء روح ريادة األعمال من خالل تقديم قروض ميسرة ألصحاب هذه المشروعات ،مساعدتهم aعلى
طرح أفكار تجارية مبتكرة.

األخوة المواطنون األعزاء،
دائما في أعماق قلوبنا وهو أن االهتمام
كانت المحن التي واجهناها في العام الماضي بمثابة تذكرة بما شعرنا به
ً
باإلنسaانية والشaعور بaاألخوة همaا مaا ابقيانaا متحaدين آلالف السaنين .لقaد كaان الهنaود في كaل المجaاالت على قaدر
المسؤولية وفضلوا اآلخرين على أنفسهم .فنحن الهنود نعيش ونموت من أجل اإلنسانية .وقد عبّر الشاعر العظيم
مايثيلي aشاران جوبت عن هذا المثل األعلى الهندي بهذه الكلمات:
إن المحسن تتردد ذكرى أمجاده في األغنيات إلى األبد
إن الكريم يوقره العالم إلى األبد
الذي يمتلىء الكون الالنهائي بشعوره باالتحاد مع اآلخرين
إنهم حقًا بشر من يموتون من أجل إخوانهم
وإننى على ثقة من أن حب اإلنسانية وروح التضحية سيجعالنا نصل إلى آفاق عظيمة.
درسا صعبًا وهو أن
فدعونا نعتبر عام  2020عام التعلم .لقد كانت هناك معجزات للطبيعة األم والتي علمت البشرية ً
الصaغير ليس مجaرد عالaة ولكنaه مكمaل للكبaير .وإنaني على يقين من أن السaعي للحaد من مخaاطر مثaل هaذه األوبئaة
سيمنح قضية تغير المناخ أولوية قصوى على المستوى العالمي.
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األخوة المواطنون األعزاء،
ومن أجل تحويل المحنة إلى منحة ،دعا رئيس الوزراء إلى تطبيق مبادرة "الهند المعتمدة على الذات" .إن
ديمقراطيتنا النابضة بالحياة ومواطنينا المغامرين والموهوبين  -وخاصة الشباب منهم -يدعمون جهودنا في تشكيل
الهنaد المعتمaدة على الaذات .إن الطلب على السaلع والخaدمات في البالد ،والجهaود المحليaة لتلبيتaه واالسaتعانة
التكنولوجيا الحديثة في مثل هذه الجهود تعزز مبادرة "الهند المعتمدة على ذاتها" .وفي إطار هذه المبادرة ،تم اتخاذ
خطaوات للتحقيaق النمaو االقتصaادي باإلضaافة إلى خلaق فaرص عمaل من خالل تعزيaز المشaروعات الصaغيرة والمتوسaطة
وتقوية بيئة المشروعات الناشئة .لقد تحولت المبادرة إلى حركة يقودها الناس بأنفسهم.
وتتوافق مبادرة الهند المعتمدة على ذاتها مع عملية التطلع إلى تشكيل الهند الجديدة بحلول عام  2022عندما
عام ا .وسيمثل ذلك أحد المعالم الرئيسية في رحلة األمة ألننا مصممون على تحقيق بضعة
يبلغ عمر بالدنا 75
ً
أهaداف رئيسaية وهي :تزويaد المنaازل الدائمaة لكaل أسaرة بaالمرافق األساسaية لمضaاعفة دخaل المaزارعين .إننaا نركaز على
التعليم والصحة والتغذية ورفع مستوى المحرومين ورفاهية المرأة بشكل خاص من أجل بناء مجتمع شامل في الهند
الجديدة.
ولطالما لعبت الشدائد دور المعلم العظيم .فهي تعطينا مزيد من القوة والثقة بأنفسنا .ومن خالل هذه الثقة ،خطت
الهند خطوات كبيرة في العديد من القطاعات .واستمرت اإلصالحات االقتصادية في المضي على قدم وساق وتم
استكمالها بإصالحات طال انتظارها في مجاالت العمل والزراعة من خالل سن التشريعات .وقد يحدث سؤ فهم في
المراحaل األولى من مراحaل مسaار اإلصaالح .ومaع ذلaك ،فالحكومaة وال شaك سaتظل ملتزمaة بشaكل فريaد بتحقيaق رفaاه
المزارعين.
وتحتل عملية االصالح الشامل للتعليم الذي طال انتظاره والتي تمس حياة الكثيرين بصورة مباشرة نفس القدر من
األهميaة .ستضaع "سياسaة التعليم الوطنيaة  ، "2020الaتي ترتكaز على التقاليaد والتكنولوجيaا األسaاس إلقامaة هنaد جديaدة
تطمح إلى ألن تكون أحد مراكز المعرفة العالمية .وتهدف هذه االصالحات إلى احتضان المواهب الكامنة لدى
الطالب وتحفيز عقولهم لمواجهة تحديات الحياة.
وها هي النتيجة النهائية لكافة هذه الجهود ماثلة أمامنا .فبعد مرور حوالي عام على هذه المحنة غير المتوقعة ،ال
تقف الهند اليوم كدولة يائسة بل كدولة واثقة من نفسها .لقد تبين أن التباطؤ الذي حدث كان مؤقتًا حيث استعاد
االقتصاد حيويته مرة أخرى .وقامت الهند التي تعتمد على ذاتها بتصنيع لقاح خاص بها لمرض كوفيد  ،19وتقوم اآلن
بتطaبيق حملaة تطعيم واسaعة النطاق سaتكون أكaبر حملaة من نوعهaا على مaر التاريخ .وتعمaل اإلدارة والخaدمات الصaحية
بكامل طاقاتها إلنجاح هذه الحملة .وإننى ألدعو المواطنين إلى االستفادة من شريان الحياة هذا والحصول على
التطعيمات وفقًا لإلرشادات .فتمتعكم بصحة جيدة يفتح الطريق أمامكم لتحقيق التقدم.
لقد أضحى العالم اليوم ي ُطلق على الهند اسم "صيدلية العالم" ألننا نوفر األدوية ومستلزمات الرعاية الصحية األخرى
أيضا بتوفير
للعديد من البلدان للتخفيف من معاناة الناس واحتواء الجائحة في كافة أنحاء العالم .كما اننا نقوم اآلن ً
اللقاحات إلى بلدان أخرى.
األخوة المواطنون األعزاء،
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لقد مرننا في العام الماضي بمحن أتت من عدة جبهات .فقد واجهنا محاولة توسعية على حدودنا لكن قام جنودنا
البواسل بإحباطها .ولتحقيق هذا الهدف ،كان على  20فرد منهم أن يضحوا بحياتهم .وستظل أمتنا ممتنة ألولئك
الجنaود الشaجعان .وبaالرغم من أننaا نؤكaد دائمaا على التزامنaا بالسaالم ،فaإن قواتنaا الدفاعيaة  -الجيش والقaوات الجويaة
كاف والتنسيق بينها بشكل جيد إلحباط أية محاولة لتقويض أمننا .وسنقوم بحماية
والبحرية  -يتم حشدها بشكل
ٍ
مصaالحنا الوطنيaة بaأي ثمن .ولقaد عملنaا أي ًضaا على ضaمان فهم المجتمaع الaدولي على نطaاق واسaع لموقaف الهنaد الثaابت
والذي يقوم على مبادىء راسخة.
إن الهند تتقدم وتحتل المكانة التي تستحقها في العالم .فخالل السنوات األخيرة ،امتد نطاق نفوذها ليشمل غالبية
العaالم .ولعaل اصaدق دليaل على هaذا النفaوذ هaو الطريقaة الaتي حصaلت بهaا الهنaد على دعم سaاحق من المجتمaع الaدولي
تأييدا النضمامها كعضو غير دائم في مجلس األمن هذا العام .لقد تحسنت كثيرا طرق تواصلنا مع القادة في جميع
أنحاء العالم .لقد اكتسبت الهند من خالل ديمقراطيتها النابضة بالحياة عن جدارة االحترام كدولة مسؤولة وجديرة
بالثقة.
وحري بنا أن نستمر في تذكير أنفسنا بشعاراتنا الدستورية .لقد قلت هذا األمر سالفا ،لكنني سأكرر أنه يجب علينا
أن نجعل من التأمل في حياة وفكر أبو األمة الهندية أحد طقوسنا اليومية .فينبغي أن نبذل قصارى جهدنا لمسح
الaدموع من كaل العيaون .وأن نaدرك أن المسaاواة هي شaعار المشaروع العظيم لجمهوريتنaا .وتضaمن المسaاواة االجتماعيaة
الكرامة لكل واحد منا :القرويين والنساء والفئات الضعيفة في مجتمعنا أي الطبقات االجتماعية والقبائل المنبوذة،
واألشaخاص ذوي اإلعاقaة وكبaار السaن .وتضaمن المسaاواة االقتصaادية تحقيaق تكaافؤ الفaرص للجميaع ومسaاعدة المهمشaين.
ويؤدي تقديم المساعدة إلخواننا من البشر على زيادة قدرتنا على التعاطف .وسيكون اإلخاء بمثابة بوصلتنا األخالقية
في عملنaا الجمaاعي المسaتقبلي .ودعونaا نواصaل جميعaا ً مسaيرة "األخالق الدسaتورية" الaتي ذكرهaا بابaا صaاحب دكتaور
بهيمراو أمبيدكار في خطابه أمام الجمعية التأسيسية في  4نوفمبر  1948أثناء تقديمه لمشروع الدستور .حيث أوضح
أن "األخالق الدستورية" تعني سيادة القيم المنصوص عليها في الدستور.
األخوة المواطنون األعزاء،
بينما نتأهب لالحتفال بالذكرى السنوية إلقامة جمهوريتنا ،أفكر في إخواننا وأخواتنا المقيمين في الخارج الذين
يمثلaون مصaدر فخaر لنaا .لقaد نجح الهنaود المقيمين في الخaارج في مجaاالت عaدة من مجaاالت الحيaاة ،حيث ارتقى
بعضهم إلى مناصب سياسية عليا ،وساهم بعضهم اآلخر في مجاالت العلوم والفنون والمجاالت األكاديمية ومجاالت
المجتمaع المaدني واألعمaال التجاريaة .وقaد اسaتطاع كaل منهم تحقيaق المجaد ألوطaانهم الجديaدة وكaذلك للهنaد .فaدعوني
أعرب لهم عن أطيب التهاني بمناسبة االحتفال بذكرى عيد الجمهورية من أرض أجدادهم! كما أود أن أعرب عن
تهنئaتي ألفaراد القaوات المسaلحة والقaوات شaبه العسaكرية والشaرطة الaذين عaادة مaا يحتفلaون باألعيaاد وهم بمنaأى عن
عائالتهم .فدعوني أتقدم بتحية خاصة لكل هؤالء األبطال.
مرة أخرى أتقدم إليكم جميعا بالتهنئة بمناسبة االحتفال بعيد الجمهورية.
وأشكركم،
تحيا الهند!
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