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 اردن پر موقع کے سالگرہ ویں100 کی قیام کے اردن مملکت نے اعظم وزیر
 مبارکباد کو عوام کے اردن ہاشمیہ مملکت اور دوئم عبدہللا شاہ عالیجاہ کے
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 011وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعہ مملکت اردن کے قیام کی  

ویں سالگرہ کے موقع پر اردن کےعالیجاہ شاہ عبدہللا دوئم اور مملکت ہاشمیہ اردن کے عوام کو 

 ہے۔مبارکباد دی 

اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم نے عالیجاہ شاہ عبدہللا دوئم اور اردن کے عوام کو صمیم قلب 

سے پُرجوش مبارکباد دی۔ وزیر اعظم مودی نے عالیجاہ کی دور اندیش قیادت کی تعریف کی ، 

ی اور معاشی ،سماجی و ثقافت  جن کی قیادت میں اردن نے پائیدار اور جامع ترقی حاصل کی ہے

شعبوں میں نمایاں پیشرفت کی ہے۔ مغربی ایشیاء میں قیام امن کے فروغ میں وزیر اعظم نے شاہ 

عبدہللا دوئم کے کلیدی کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اردن آج ایک طاقتور آواز اور اعتدال 

 کی عالمی عالمت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔

وزیر اعظم نے عالیجاہ شاہ   ات کو مزید وسعت دیتے ہوئےہندوستان اور اردن کے مابین تعلق

یاد کیا ، جس  میں ہندوستان کے تاریخی دورے کو گرمجوشی کے ساتھ  8102عبدہللا دوئم کے 

میں رواداری ، اتحاد اور انسانیت کے احترام کے عمان  8112نے  کے دوران شاہ عبدہللا دوئم 

 کےپیغام کا اعادہ کیا تھا۔

ے کہا کہ ہندوستان اور اردن اس یقین پر متحد ہیں کہ امن اور خوشحالی کے لئے وزیر اعظم ن

اعتدال پسندی اور پرامن بقائے باہمی ضروری ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ فریقین پوری 

 انسانیت کے عظیم تر مستقبل کے لئے مشترکہ کوششوں میں شانہ بہ شانہ چلتے رہیں گے۔
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