
India condoles the untimely demise of former Prime 
Minister of Japan, H.E. Mr. Abe Shinzo 
July 08, 2022 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬੇ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਦੇ 

ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ 
08 ਜੁਲਾਈ, 2022 

 

ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬੇ ਸ਼ਿੰਜੋ਼ ਦੇ ਬੇਵਕਤੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 

ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

ਸ੍ਰੀ ਆਬੇ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜਂੋ ਅਗਸਤ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਬੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

"ਦੋ ਸਮੰੁਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ" ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਵੱਲੇ 

ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਖੱੁਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਜੱੁਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 

 

ਸ਼੍ਰੀ ਆਬੇ ਦੇ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 

ਉੱਚਾ ਚੱੁਕਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜਂੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 

ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁ਼ਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਘ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਆਬੇ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਲੀਮਂੈਟਰੀ ਫਰਂੈਡਸ਼ਿਪ ਲੀਗ (ਜੇਆਈਪੀਐੱਫਐੱਲ) ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਇੰਡੀਆ 

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੇਆਈਏ) ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੋਸਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਗ ਮਨਾ 

ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਪਾਨੀ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਬਕਾ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਗਹਿਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜਂੋ, 9 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ 

ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਨਵੀਂ ਿਦਲੱੀ 

08 ਜਲੁਾਈ, 2022 

 

 

 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on  

MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 
 


