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ہندوستان کا جاپان کے سابق وزیر اعظم عزت مآب شینزو ایبے کے بے وقت انتقال پر 

 تعزیت کا اظہار

 2222جوالئی،  08 

 

وزیر اعظم عزت مآب شینزو ایبے کے بے وقت انتقال ہندوستان کی حکومت اور عوام جاپان کے سابق 

کی وجہ سے گہرے طور پر غمزدہ ہیں، اور ان کے اہل خانہ اور دوستوں اور جاپان کے لوگوں کے 

 تئیں اپنی مخلصانہ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔

 

محنت کی۔ جناب ایبے ایک وژنری رہنما اور مدبر تھے، جنہوں نے انسانیت کی بہتری کے لیے انتھک 

 انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں کے دل و دماغ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔

 

میں ہندوستان کے دورے کے دوران، جناب ایبے نے ہندوستانی  2222وزیر اعظم کے طور پر اگست 

پارلیمنٹ میں اپنی مشہور "دو سمندروں کا سنگم" تقریر کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور 

لقات دنیا میں کہیں بھی دو طرفہ ترقی کی سب سے بڑے امکانات سے سرشار ہیں۔ ان کی جاپان کے تع

بحرالکاہل کے حصول کے لئے اکٹھا  -کوششوں نے ہماری قوموں کو ایک آزاد، کھلے اور جامع ہند

 کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

 

صوصی اسٹریٹجک اور عالمی جاپان تعلقات کو ایک خ -جناب ایبے کی بے پناہ کوششوں نے ہندوستان

۔ جاپان کے وزیر اعظم کے طور پر ان کے دور میں ہندوستان ہے شراکت داری کی سطح پر پہنچا دیا

بے ای جناباور جاپان کے درمیان سنگ میل کی ایک بڑی تعداد میں منصوبے شروع کیے گئے تھے۔ 

ا جانا اس احترام اور کو ہندوستان کے دوسرے اعلٰی ترین شہری اعزاز پدم وبھوشن سے نواز

 انہوں نے ہندوستان میں پایا ہے۔گرمجوشی کا ثبوت ہے جس سے 

 



میں جاپان انڈیا پارلیمانی فرینڈشپ لیگ اور جاپان انڈیا ایسوسی ایشن دونوں کی  2222بے نے جناب ای

کا  جاپان شراکت داری کو تقویت دینے کے لیے ان کی گہری وابستگی -قیادت سنبھالی تھی، جو انڈیا

 عکاس ہے۔

 

ہندوستان کے ایک عظیم دوست کے کھو جانے کا احساس پورے ملک میں ہوا ہے۔ آج، پورا ہندوستان 

جاپان کے ساتھ سوگوار ہے اور ہم اس مشکل گھڑی میں اپنے جاپانی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ 

ترام کے نشان کے بے کے لیے ہمارے گہرے احاپیکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شنزو 

 کو ایک دن کا قومی سوگ منایا جائے گا۔ 2222جوالئی  9طور پر، 

 

 نئی دہلی

 2222 ،جوالئی 08

 

 

 

 

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. 


