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O Primeiro-Ministro Sr. Narendra Modi viajou para a cidade de Nimu em Ladakh
para interagir com as tropas indianas hoje cedo. A cidade de Nimu é cercada pela
cordilheira de Zanskar e fica às margens do rio Indo. O Primeiro-Ministro reuniu-se
com a alta liderança do Exército Indiano e depois interagiu com integrantes Exército,
da Aeronáutica e da ITBP (Polícia de Fronteira Indo-Tibetana).
Homenagem à valentia dos soldados
O Primeiro-Ministro prestou valiosas homenagens à valentia de nossas Forças
Armadas, afirmando que sua coragem e devoção à Mãe Índia são incomparáveis.
Ele afirmou que os Indianos podem viver pacificamente porque sabem que as
nossas Forças Armadas estão firmes, protegendo a nação.
O Primeiro-Ministro disse que devido à bravura exemplar de nossas Forças
Armadas nas últimas semanas, o mundo pode perceber a força da Índia.

Lembrando o sacrifício no Vale de Galwan
O Primeiro Ministro lembrou de todos os filhos orgulhosos da Mãe Índia que fizeram
o sacrifício supremo no Vale de Galwan. Ele disse que aqueles que foram
martirizados pertencem a todas as partes da Índia e simbolizam o espírito de
bravura de nossa terra.
Ele afirmou que, seja Leh-Ladakh, Kargil ou o Glaciar Siachen, sejam as altas
montanhas ou a água gelada que flui nos rios, esses são testemunhos da bravura
das Forças Armadas da Índia. Os inimigos da Índia viram o fogo e a fúria de nossas
Forças Armadas, disse o Primeiro-Ministro.
O Primeiro-Ministro também prestou homenagem a duas Matas1: à Mãe Índia e às
Mães de todos os bravos soldados e forças de segurança indianas que servem à
Índia com diligência sem paralelo.
O nosso compromisso com a paz não é a nossa fraqueza
O Primeiro-Ministro falou longamente sobre como as virtudes da paz, amizade e
coragem fazem parte da cultura indiana desde tempos imemoriais. Ele lembrou que
a Índia sempre deu uma resposta condizente a quem quer que tenha tentado
perturbar a sua atmosfera predominante de paz e progresso.
Ele afirmou que a Índia está comprometida com a paz e a amizade, mas esse
compromisso com a paz não deve ser visto como fraqueza por parte da Índia. Hoje
a Índia está se tornando mais forte em poderio naval, aéreo, potência espacial como
também na força de nosso exército. A modernização de armas e a atualização da
infraestrutura aumentaram nossas capacidades de defesa enormemente.
O Primeiro-Ministro lembrou ainda que os soldados indianos tiveram uma longa
história de bravura e competência em campanhas militares globais, inclusive nas
duas grandes Guerras Mundiais.
A Era do desenvolvimento
O Primeiro-Ministro afirmou que o tempo do expansionismo acabou. Esta é a era do
desenvolvimento. Ele lembrou que a mentalidade de expansionismo foi o que
causou grandes danos.
Ele acrescentou que, nos últimos anos, várias medidas foram tomadas para o bemestar das forças armadas e para aumentar a preparação da segurança da Índia.
Isso inclui garantir a disponibilidade de armamento moderno, maior infraestrutura de
fronteira, desenvolvimento da área de fronteira e a expansão da rede de estradas.
Ele compartilhou ainda que as despesas com infraestrutura de fronteira foram
triplicadas.
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NT1: MATA significa mãe em Hindi.

O Primeiro-Ministro também mencionou os esforços para fortalecer o aparato de
segurança nacional e garantir o bem-estar de nossas forças armadas. Ele destacou
iniciativas recentes do governo, como a criação do CDS (Chefe do Estado-Maior da
Defesa), a construção de um grande Memorial Nacional de Guerra, o cumprimento
do OROP2 após décadas, além das medidas para garantir o bem-estar das famílias
de todo o corpo das forças armadas.
Homenagem à cultura de Ladakh
Durante a interação, o Primeiro-Ministro lembrou a grandeza da cultura de Ladakh,
bem como os nobres ensinamentos de Kushok Bakula Rimpoche. Ele descreveu
Ladakh como uma terra de sacrifício, e uma terra que nos deu muitos patriotas.
O Primeiro-Ministro afirmou que o povo da Índia é inspirado pelos ensinamentos de
Sidarta Gautama, o Buda, para quem a coragem estava ligada à convicção e à
compaixão.
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NT2: OROP: One Rank, One Pension é um conceito que define "mesma pensão, mesmo valor, mesmo tempo

de serviço, independentemente da data de aposentadoria" para as Forças Armadas.

