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Caros Cidadãos!

Namaskar!

1. Minhas mais cordiais saudações a todos, na Índia e no exterior, na véspera do 73º
Aniversário da República! É uma ocasião para celebrar o que é comum a todos nós,
nossa identidade. Foi neste dia em 1950 que esta essência sagrada de todos nós
assumiu uma forma. Naquele dia, a Índia foi estabelecida como a maior república
democrática e “nós, o povo” pusemos em prática uma Constituição que é um
documento inspirado pela nossa visão coletiva. A diversidade e a vitalidade da nossa
democracia são apreciadas em todo o mundo. É este espírito de unidade e de ser
uma nação que se celebra todos os anos como o Dia da República. As comemorações
deste ano podem ser silenciadas devido à pandemia, mas o espírito está mais forte
do que nunca.

2. Nesta ocasião, recordemos também os grandes combatentes da liberdade que
mostraram uma coragem incomparável na busca do sonho de Swaraj e incitaram o
povo a lutar por ele. Dois dias atrás, em 23 de janeiro, todos nós observamos o
centésimo vigésimo quinto aniversário de nascimento de Netaji Subhas Chandra
Bose, que adotou a saudação energizante de 'Jai-Hind'. Sua busca pela
independência e sua ambição de deixar a Índia orgulhosa inspiram a todos nós.

3. Estamos imensamente afortunados que a Assembleia Constituinte que preparou o
documento incluiu algumas das melhores mentes de sua geração. Eles foram as luzes
principais da nossa grande Luta pela Liberdade. Depois de longos anos, a alma da
Índia estava despertando, e esses homens e mulheres excepcionais eram os
precursores de um novo amanhecer. Eles discutiram cada artigo, cada frase e cada
palavra, em nome do povo. A agitação durou cerca de três anos. Eventualmente, foi
o Dr. Babasaheb Ambedkar quem, como presidente do comitê de redação, preparou
a versão final que se tornou nosso documento fundador.



4. Se o texto da Constituição, que trata dos pormenores do funcionamento do
Estado, é bastante extenso, o Preâmbulo resume os seus princípios orientadores –
Democracia, Justiça, Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Eles formam o alicerce
sobre o qual se ergue nossa República. Esses são os valores que formam nossa
herança coletiva.

5. Esses valores têm primazia em nossa Constituição na forma de Direitos
Fundamentais e Deveres Fundamentais dos cidadãos. Direitos e deveres são duas
faces da mesma moeda. A observância dos Deveres Fundamentais mencionados na
Constituição pelos cidadãos cria o ambiente propício ao gozo dos Direitos
Fundamentais. Ao cumprir o dever fundamental de prestar serviço nacional quando
chamado a fazê-lo, milhões de nosso povo transformaram o Swachh Bharat Abhiyan
e a campanha de vacinação contra a COVID em movimentos de massa. Grande parte
do crédito pelo sucesso de tais campanhas vai para nossos cidadãos obedientes.
Estou certo de que nosso povo continuará fortalecendo as campanhas de interesse
nacional com sua participação ativa e demonstrará a mesma dedicação.

6. A Constituição da Índia foi promulgada e adotada pela Assembleia Constituinte em
26 de novembro de 1949, que agora celebramos como o Dia da Constituição. Mas
entrou em vigor dois meses depois. Isso foi feito para marcar aquele dia em 1930,
quando a Índia resolveu conquistar a liberdade completa. De 1930 a 1947, todos os
anos 26 de janeiro foi comemorado como “Dia Purna Swaraj”, e esse foi o dia
escolhido para colocar a Constituição em vigor.

7. Escrevendo em 1930, Mahatma Gandhi havia aconselhado concidadãos como o
“Dia Purna Swaraj” deveria ser comemorado. Ele havia dito e cito:

“Lembre-se de que, como desejamos alcançar nosso objetivo apenas por meios não
violentos e verdadeiros, podemos fazê-lo apenas por meio da autopurificação.
Devemos, portanto, dedicar o dia a fazer o trabalho construtivo que estiver ao nosso
alcance”. [DESCITADO]

8. Desnecessário dizer que o conselho de Gandhiji é atemporal. Ele gostaria que
celebrássemos o Dia da República da mesma maneira. Ele queria que olhássemos
para dentro, introspectássemos e nos esforcemos para nos tornarmos seres
humanos melhores, e depois também olharmos para fora, dar as mãos aos outros e
contribuir para a construção de uma Índia e um mundo melhor.

Caros Cidadãos,

9. O mundo nunca precisou tanto de ajuda como agora. Já se passaram mais de dois
anos e a humanidade ainda está lutando contra o coronavírus. Centenas de milhares
de vidas foram perdidas e a economia mundial está cambaleando sob o impacto. O
mundo sofreu com uma miséria sem precedentes, e surtos e mais surtos de novas
variantes têm causado novas crises. Tem sido um desafio extraordinário para a
humanidade.



10. A gestão da pandemia estava destinada a ser ainda mais difícil na Índia. Temos
alta densidade populacional e, como economia em desenvolvimento, não tínhamos
o nível de recursos e infraestrutura necessários para combater esse inimigo invisível.
Mas é apenas em tempos tão difíceis que a resiliência de uma nação brilha. Tenho
orgulho de dizer que mostramos uma determinação inigualável contra o vírus corona.
No primeiro ano, elevamos a infraestrutura de saúde e também estendemos a mão
para ajudar outras pessoas. No segundo ano, desenvolvemos vacinas indígenas e
lançamos a maior campanha de vacinação do mundo na história. A campanha de
vacinação está avançando em ritmo acelerado em nosso país. Durante a pandemia,
alcançamos vários outros países com vacinas e outras ajudas médicas. Esta
contribuição da Índia foi apreciada por organizações internacionais.

11. Um tempo de crise também nos fez apreciar como todos nós, índios, estamos
conectados como uma família. O tempo de distanciamento social nos aproximou.
Percebemos o quanto dependemos uns dos outros. Médicos, enfermeiros e
paramédicos aceitaram o desafio, trabalhando longas horas em condições difíceis,
mesmo com risco de vida para atender os pacientes. Outros mantiveram a nação em
movimento, gerenciando cadeias de suprimentos e serviços públicos. A liderança,
formuladores de políticas, administradores e outros nos níveis central e estadual
fizeram intervenções oportunas.

12. Devido a tais intervenções, a economia está em movimento novamente. É um
testemunho do espírito da Índia diante da adversidade que a economia esteja
projetada para crescer a uma taxa impressionante neste ano fiscal, depois de passar
por uma contração no ano passado. Isso mostra o sucesso do Atmanirbhar Bharat
Abhiyan lançado no ano anterior. O governo mostrou um foco incansável na reforma
de todos os setores econômicos e em fornecer ajuda sempre que necessário. O
impressionante desempenho econômico é possível devido à melhoria nos setores de
agricultura e manufatura. Apraz-me constatar que os nossos agricultores,
especialmente os jovens agricultores com pequenas explorações, estão a adoptar
com entusiasmo a agricultura natural.

13. Hoje, são nossos soldados e pessoal de segurança que carregam o legado de
orgulho nacional. No frio insuportável do Himalaia e no calor excruciante do deserto,
longe de suas famílias, continuam guardando a pátria. É graças à vigilância constante
das forças armadas que protegem nossas fronteiras e do pessoal da polícia que
mantém a segurança interna do país que seus concidadãos desfrutam de uma vida
pacífica. Quando um bravo soldado morre em serviço, o país inteiro fica triste. No
mês passado, em um infeliz acidente, perdemos um dos mais bravos comandantes
do país - o general Bipin Rawat - sua esposa e muitos bravos soldados. Todo o país
ficou profundamente triste com a trágica perda.

Senhoras e senhores,

14. O patriotismo fortalece o senso de dever entre os cidadãos. Seja você um médico
ou um advogado, um lojista ou funcionário de escritório, um empregado de



saneamento ou um operário, cumprir bem e eficientemente o seu dever é a primeira
e principal contribuição que você faz para a nação.

15. Como comandante supremo das Forças Armadas, fico feliz em observar que foi
um ano divisor de águas para o empoderamento das mulheres nas Forças Armadas.
Nossas filhas quebraram um teto de vidro, e a comissão permanente agora foi
permitida para oficiais mulheres em novas áreas. Além disso, o fluxo de talentos
para as forças será fortalecido com mulheres que passam pelas Escolas Sainik e pela
prestigiosa Academia de Defesa Nacional. Consequentemente, nossas Forças
Armadas se beneficiarão de um melhor equilíbrio de gênero.

16. Estou confiante de que a Índia está melhor posicionada hoje para enfrentar os
desafios do futuro. O século XXI está se tornando a era das mudanças climáticas, e a
Índia assumiu uma posição de liderança no cenário mundial ao mostrar o caminho,
especialmente com seu impulso ousado e ambicioso por energia renovável. No nível
individual, cada um de nós pode se lembrar dos conselhos de Gandhiji e ajudar a
melhorar o mundo ao nosso redor. A Índia sempre considerou o mundo inteiro como
uma família. Tenho certeza de que, inspirados por esse espírito de fraternidade
universal, nosso país e toda a comunidade global caminharão para um futuro mais
justo e próspero.

Caros Cidadãos,

17. Este ano, a Índia atingirá um marco ao completar 75 anos de Independência.
Estamos celebrando esta ocasião como ‘Azadi ka Amrit Mahotsav’. É animador notar
que nosso povo, especialmente os jovens, está participando com entusiasmo de uma
variedade de eventos e programas organizados para comemorar o ano histórico. É
uma grande oportunidade não apenas para a próxima geração, mas para todos nós,
nos reconectarmos com nosso passado. Nossa luta pela liberdade foi um capítulo
inspirador em nossa esplêndida saga. Neste septuagésimo quinto ano de
Independência, vamos redescobrir os valores que animaram nosso glorioso
movimento nacional. Muitos homens e mulheres deram a vida pela nossa liberdade.
Nossos combatentes da liberdade sofreram torturas inimagináveis   e fizeram
inúmeros sacrifícios para que pudéssemos aproveitar as festas do Dia da
Independência e do Dia da República. Recordemos com gratidão os seus sacrifícios
imortais por ocasião do Dia da República.

Senhoras e senhores,

18. A Índia é uma civilização antiga, mas uma república jovem. Para nós, a
construção da nação é um esforço constante. Como em uma família, assim em uma
nação; uma geração trabalha duro para garantir um futuro melhor para a próxima
geração. Quando conquistamos a independência, a exploração do domínio colonial
nos deixou em extrema pobreza, mas em setenta e cinco anos, fizemos progressos
impressionantes. Novas oportunidades aguardam a próxima geração. Nossos jovens
aproveitaram essas oportunidades e estabeleceram novos padrões de sucesso.
Tenho certeza de que, com essa energia, confiança e empreendedorismo, nosso país



continuará avançando no caminho do progresso e garantirá definitivamente seu
lugar de direito, à altura de seu potencial, na comunidade global.

19. Mais uma vez desejo a todos vocês um Feliz Dia da República!

Obrigado,

Jai Hind!
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