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జపాన్ మాజీ ప్రధాని గౌరవనీయ శ్రీ అబే షిింజో 

అకాల మరణిం పట్ల భారత్ సింతాపిం 
జూలై 08, 2022 
 

జపాన్ మాజీ ప్రధాని గౌరవనీయ శ్రీ అబే షిింజో అకాల మరణిం పట్ల భారత 

ప్రభుత్విం మరియు ప్రజలు తీవ్ర విచారిం వ్యక్తిం చేస్తున్నారు, అలాగే 

ఆయన కుటుింబ సభ్యులకు ఇింకా స్నేహితులకు మరియు జపాన్ ప్రజలకు తమ 

ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నారు. 
 
శ్రీ అబే ఒక దూరదృష్టి గల నాయకుడే కాకుిండా గొప్ప రాజనీతిజ్ఞుడు, 
మానవాళి అభివృద్ధికి ఆయన అవిశ్రాింతింగా కృషి చేశారు. 
ప్రపించవ్యాప్తింగా ప్రజల హృదయాల్లో ఇింకా మనసుల్లో ఆయన చెరగని 

ముద్ర వేశారు. 
 
2007 ఆగస్టులో ప్రధాన మింత్రిగా తన భారత పర్యటన సిందర్భింగా శ్రీ 

అబే, భారత పార్లమెింటులో తన ప్రసిద్ధ ‘‘రెిండు సముద్రాల సింగమిం’’ 
ప్రసింగాన్ని అిందిించారు, ప్రపించింలో ఎక్కడైనా ద్వైపాక్షిక సింబింధాల 

అభివృద్ధి కోసిం భారత్-జపాన్ సింబింధిం అనేది అత్యింత భారీ అవకాశాలను 

కలిగి ఉిందని అిందులో ఆయన పేర్కొన్నారు. స్వేచ్ఛాయుత, బహిరింగ మరియు 

సమ్మిళిత ఇిండో-పసిఫిక్ ను సాకారిం చేసుకోవడానికి మన ఇరు దేశాలను ఏకతాటి 

పైకి తీసుకురావడింలో ఆయన చేసిన కృషి ఎింతో కీలకింగా నిలిచిింది. 
 
శ్రీ అబే యొక్క అపారమైన సహకారిం, భారత్-జపాన్ సింబింధాలను ప్రత్యేక 

వ్యూహాత్మక మరియు ప్రపించ భాగస్వామ్యిం స్థాయికి పెించిింది. ఆయన 

జపాన్ ప్రధాన మింత్రిగా ఉన్న సమయింలోనే భారత్ మరియు జపాన్ మధ్య 

పెద్ద సింఖ్యలో మైలురాయిగా నిలిచే ప్రాజెక్టులు 

ప్రారింభిించబడ్డాయి. భారత్ లో రెిండో అత్యున్నత పౌర పురష్కారిం 

అయిన పద్మవిభూషన్ ను శ్రీ అబేకు ప్రదానిం చేయడిం అనేది భారతదేశింలో 

ఆయనకున్న గౌరవిం మరియు ఆప్యాయతకు నిదర్శనిం. 
 



శ్రీ అబే 2022లో జపాన్ భారత్ పార్లమెింటరీ ఫ్రెిండ్ షిప్ లీగ్ 

(జేఐపీఎఫ్ఎల్) మరియు జపాన్ ఇిండియా అసోసియేషన్ (జేఐఏ) రెిండిింటికీ 

కూడా నాయకత్విం వహిించారు, భారత్ – జపాన్ భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతిం 

చేయడింలో ఆయనకున్న లోతైన నిబద్ధతకు ఇది నిదర్శనిం. 
 
భారత్ యొక్క గొప్ప స్నేహితుడిని కోల్పోవడిం పట్ల మన దేశమింతటా 

విచారిం నెలకొింది. ఈ రోజు, భారతదేశిం మొత్తిం జపాన్ కు సింతాపిం 

తెలుపుతోింది అలాగే ఈ కష్ట కాలింలో మన జపనీస్ సోదరులు ఇింకా 

సోదరీమణులకు భారత్ సింఘీభావింగా నిలుస్తుింది. మాజీ ప్రధాని శ్రీ షిింజో 

అబే పట్ల మన ప్రగాఢ గౌరవానికి గుర్తుగా, 2022 జూలై 9న ఒక రోజు జాతీయ 

సింతాప దినాన్ని పాటిించడిం జరుగుతుింది. 
 
న్యూఢిల్లీ 
జూలై 08, 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. 


