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النصر لألمة الهندية! (!)Bharat Mata ki Jai
النصر لألمة الهندية! (!)Bharat Mata ki Jai
أصدقائي ،إن شجاعتكم وبسالتكم وتفانيكم في حماية شرف األمة الهندية ال مثيل لها .الروح التي تتمتعون
به+ا ال نظ+ير له+ا في جمي+ع أنح+اء الع+الم .تعمل+ون في ظ+روف ص+عبة وارتف+اع كب+ير ك+درع يعم+ل على حماي+ة
وخدمة الوطن ،وهو أمر ال يضاهي!
إن شجاعتكم أسمى من المرتفعات التي تنتشرون عبرها .وعزيمتكم أقوى من الوادي الذي تسيرون فيه
ك+ل ي+وم .س+واعدكم قوي+ة كالص+خور ال+تي ح+ولكم .إرادتكم قوي+ة مث+ل الجب+ال ال+تي تحي+ط بكم .أش+عر بوجوده+ا
بينكم اليوم ،بل وأراها بعيني!
أصدقائي،
تقع مسؤولية سالمة وحماية البالد على عاتقكم وعزيمتكم القوية ،لذلك فإن الثقة فيكم ال تتزعزع .ليس أنا
فق+ط ،ب+ل األمة كلها +لديها ثق+ة ال تتزعزع فيكم ومن ثم فهي تبقى مطمئنة .إن وجودكم على الحدود يحف+ز ك+ل
ونهار ا من أجل البالد .بفضلكم وبفضل تضحياتكم وجهودكم تصبح عزيمة الهند األبية
مواطن على العمل ليل ًا
ً
أكثر قوة .واليوم تبعثون أنتم وأصدقاؤكم الشجعان رسالة إلى العالم أجمع حول قوة الهند.
أيض ا رؤية القوات النسائية أمامي .وفي ساحة المعركة ،يعد هذا المشهد على الحدود في حد
يمكنني اآلن ً
ذاته مصدرا ً لإللهام.
أصدقائي ،كتب الشاعر الوطني رامدهاري سينج دينكر يقول:
जिनके सिंहनाद से सहमी। धरती रही अभी तक डोल।।

कलम, आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल।।

لذا ،أحييكم اليوم بكلماتي .مرة أخرى أشيد بجنودي الشجعان الذين استشهدوا في وادي جلوان .أبطال من
كل أرجاء البالد ،من الشرق والغرب والشمال والجنوب ،أظهروا شجاعتهم .هذه األرض ال تزال تشيد بهم
لبسالتهم .واليوم ينحني كل هندي أمامكم تحية لجنود بالدنا الشجعان .اليوم ،يفخر كل هندي بشجاعتكم
وبسالتكم.
أصدقائي،
لقد أصبحت هذه األرض ميمونة بسبب بركات نهر السند .وقد حفلت هذه األرض بقصص شجاعة وبسالة
أبنائن+ا الش+جعان .من لي+ه-الداخ إلى كارجي+ل وسياتش+ن ،ومن القمم الثلجي+ة في ري+زانج ال إلى مج+رى الم+اء
البارد في وادي جلوان ،كل قمة ،كل جبل ،كل ركن ،كل حصاة هي شهادة على قوة الجنود الهنود .يعرف

الجميع قصص البسالة المتداولة حول الفيلق  .14لقد شهد العالم شجاعتكم التي ال تقهر .تتردد قصصكم
البطولية في البيوت ،وقد شهد أعداء األمة الهندية نيران أسلحتكم وغضبكم أيضا ً.
أصدقائي،
الداخ بأكملها +،التي تعد تاج الهند ،تمثل رمزا ً يحترمه  1.3مليار مواطن هندي .هذه األرض هي أرض
الوطنيين الذين هم دائما ً على استعداد للتضحية من أجل الهند .خرج من هذه األرض وطنيون عظماء مثل
كوش+وك ب+اكوال رينبونتش+ي .ك+ان رينبونتش+ي ه+و من حش+د الس+كان المحل+يين لمقاوم+ة مخطط+ات الع+دو البغيض+ة.
وتحت زعامة رينبونتشي ،نجح شعب الداخ الوطني في إحباط كل المؤامرات التي سعت إلحداث الفرقة.
وق+د ش+جعت جه+وده البالد والجيش الهن+دي على إنش+اء كتيب+ة مش+اة تس+مى" +اس+تطالع الداخ" .الي+وم ،يق+دم
سواء في الجيش أو خالل اضطالع
شعب الداخ مساهمات رائعة لدعم األمة على جميع المستويات -
ً
المواطنين العاديين بواجباتهم.
أصدقائي ،هناك مثل يقول:
खड्गेन आक्रम्य वंदिता आक्रमण: पुणिया, वीर भोग्य वसुंधरा
أي "القلب الشجاع يحمي الوطن بقوة أسلحته" .هذه األرض للشجعان .إن جهودنا وقوتنا وعزمنا على
الدفاع عنها وعن أمنها عالية مثل جبال الهيمااليا .أستطيع أن أرى هذه القدرة والعزيمة في أعينكم اآلن.
وتظهر جليا ً على وجوهكم .أنتم أبطال تلك األرض التي صدت الهجمات واألعمال الوحشية التي ارتكبها
العديد من الغزاة على مدى آالف السنين .هذه هي هويتنا .نحن الشعب الذي يعبد اللورد كريشنا الذي
أيض+ا نفس األش+خاص ال+ذين يتبع+ون سودارش+ان تش+اكرادهاري كمث+ل أعلى .من ه+ذا
يع+زف الن+اي .نحن ً
المنطلق ،أصبحت الهند أقوى بعد كل هجوم.
أصدقائي،
أيضا أن الضعيف ال
يعتقد الجميع أن السالم والصداقة مهمان لتقدم األمة والعالم واإلنسانية .لكننا نعلم ً
أبد ا تحقيق السالم .الضعيف ال يستطيع إقامة السالم .الشجاعة هي شرط أولى لتحقيق السالم .إذا
يمكنه ً
كانت الهند تعزز قوتها على جميع المستويات ،أي في البحر والبر والجو والفضاء ،فإن الهدف من ذلك هو
تحقي+ق رفاهي+ة اإلنس+ان .تق+وم الهن+د الي+وم بتص+نيع أس+لحة حديث+ة واالس+تفادة من جمي+ع التقني+ات الحديث+ة في
الجيش الهندي .وهذه هي الروح التي نعمل بها .إذا كانت الهند تبني بنية تحتية حديثة بوتيرة سريعة،
فالرسالة من وراء ذلك تتضمن نفس المعنى.
جهد ا لحفظ السالم  -فقد شهد العالم شجاعة أبطالنا وجهودهم من أجل السالم
سواء كانت حربًا عالمية أو
ً
العالمي كلما لزم األمر .لقد عملنا دائما من أجل حماية اإلنسانية .وأنتم جميعا ً هم القادة الذين وضعوا هذا
الهدف وأرسوا هذه التقاليد وهذه الثقافة المجيدة للهند.
أيها األصدقاء ،قال القديس ثيروفالوفار العظيم منذ مئات السنين:
मरमानम मांड वडिच्चेलव् तेट्रम

ुयेना नान्गे येमम पडईक्क
أي "البسالة والشرف والسلوك الكريم والمصداقية هي الصفات األربعة التي تعكس سمات جيش أي بلد".
ولطالما سارت القوات الهندية على هذا الدرب.

أصدقائي ،لقد ول عصر التوسع االستعماري وحل عصر التطور .التطور مهم فقط في الفترات التي تشهد
تغيرا ً سريعا ً .إنها فرصة للتنمية فالتنمية هي أيضا ً أساس المستقبل .في القرون السابقة ،تسبب التوسع
االس+تعماري في أك+بر ض+رر للبش+رية وق+ارب على ت+دمير البش+رية .لطالم+ا ش+كل ه+اجس التوس+ع تهدي+دا ً للس+الم
العالمي.
أصدقائي ،دعونا ال ننسى أن التاريخ شاهد على حقيقة أن مثل هذه القوى قد تم محوها أو أجبرت على
التراجع .لقد خاض العالم هذه التجربة ،وعلى أساس هذه التجربة ،اتخذ العالم كله اآلن قراره ضد سياسة
التوسع .اليوم ،أصبح العالم يكرس جهوده من أجل التنمية ويرحب بالمنافسة المفتوحة من أجل التنمية.
أيها األصدقاء،
عندما أفكر في أي قرار يتعلق بالدفاع عن األمة ،أتذكر أوال ً اثنين من األمهات :أوال ً ،األمة الهندية .وثانياً،
ه+ؤالء األمه+ات الش+جعان الل+واتي أنجبن مح+اربين أقوي+اء مثلكم .ه+ذا ه+و المعي+ار ال+ذي اس+تخدمه عن+د اتخ+اذ
قراري .ومن منطلق هذا المعيار ،تعطي األمة األولوية لصيانة شرفكم وشرف عائالتكم وسالمة األمة الهندية.
لقد أولينا الكثير من االهتمام لتسليح الجيش بجميع األسلحة الحديثة وتزويدكم بالمعدات التي تحتاجون
أيضا
إليها .واآلن تضاعف اإلنفاق على البنية التحتية الحدودية في البالد ثالث مرات تقريبًا .وقد أدى ذلك ً
إلى تط+وير منطق+ة الح+دود وبن+اء الط+رق والجس+ور على ط+ول الح+دود بوت+يرة س+ريعة .وأح+د أهم فوائ+د ه+ذا األم+ر
هو أن البضائع أصبحت تصل إليكم خالل وقت قصير.
أيها األصدقاء،
من أجل تحسين األوضاع في القوات المسلحة ،وهو اإلجراء الذي كان منتظرا ً لفترة طويلة – سواء كان ذلك
يتعلق بتشكيل منصب رئيس الدفاع أو إنشاء النصب التذكاري للحرب الوطنية أو قرار "رتبة واحدة معاش
واح+د" أو مواص+لة العم+ل على تص+حيح اإلج+راءات المختلف+ة ب+دءا ً من رعاي+ة أس+ركم وح+تى توف+ير التعليم –
تعمل البالد على تعزيز قواتها وجنودها على كل المستويات اليوم.
أيها األصدقاء ،لقد قال اللورد جوتام بوذا:
تتعلق الشجاعة بااللتزام واالقتناع .الشجاعة هي الرحمة .الشجاعة هي ما يعلمنا أن ندافع بجرأة وثبات
عن الحق .الشجاعة هي ما يمنحنا القوة لكي نقول ونفعل الصواب.
أيها األصدقاء،
إن الشجاعة التي ال تقهر والتي أبداها أبناء هذا البلد البواسل في وادي جلوان هي خير مثال على القوة
القص+وى .أنتم مفخ+رة له+ذا البل+د .وإلى ج+انبكم ،ف+إن عناص+ر الش+رطة الحدودي+ة في منطق+ة التبت وق+وات أمن
الحدود وهيئة الطرق الحدودية وغيرها من المنظمات والمهندسين والعمال يعملون في ظل ظروف صعبة.
أنتم جميعا ً تقومون بعمل رائع! يعمل الجميع بإخالص من أجل حماية وخدمة األمة الهندية.
اليوم ،تواجه البالد العديد من الكوارث في نفس الوقت ،وهي تجتهد في ذلك بمثابرة كبيرة بفضل جهودكم
جميعا ،دعونا نعمل معا ً لمجابهة كل تحد صعب .جميعكم تعملون على حماية
المضنية .وبتشجيعكم
ً
ح+دود ه+ذا البل+د .مع+ا ً س+نبني الهن+د ال+تي نتمناه+ا في أحالمن+ا .س+نبني الهن+د ال+تي تتمنونه+ا في أحالمكم .لق+د
جئت ألؤكد لكم اليوم أن مواطني هذا البلد البالغ تعدادهم  1.3مليار نسمة لن يتخلفوا عن ركب الحضارة.
س+نقوم بإقام+ة الهن+د كبل+د ق+وي يعتم+د على ذات+ه .س+وف نفع+ل ذل+ك يقين+ا ً .وبتش+جيعكم ودعمكم ،س+وف يش+تد
عزم الهند األبية أكثر وأكثر.

مرة أخرى أهنئكم جميعا من أعماق قلبي .شكرا جزيال لكم! اهتفوا معي بصوت عالي:
"النصر لألمة الهندية" (!)Bharat Mata ki Jai
"النصر لألمة الهندية" (!)Bharat Mata ki Jai
"انحني احتراما ً لك – انحني احتراما ً لك – انحني احتراما ً لك"
( )!!Vande Mataram - Vande Mataram - Vande Mataram
شكرا لكم!

(إخالء مسؤولية :هذه ترجمة غير رسمية إلى اللغة العربية .في حالة وجود أي اختالفات ،يتم الرجوع
للنسخة اإلنجليزية .يمكن االطالع على النص األصلي باللغة اإلنجليزية على الرابط التالي:
)https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1636189

