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ਕਾਬੁਲ ਵ ਚ
ਿੱ ਅਫਗਾਵਿਸਤਾਿ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਿਿਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਦੋਹਾ ਵ ਚ
ਿੱ ਅਮਰੀਕਾ-ਤਾਵਲਬਾਿ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ ਾਲਾਂ ਦਾ
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ਕਾਬੁਲ ਵ ਚ
ਿੱ ਅਫਗਾਵਿਸਤਾਿ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਿਿਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਹਾ ਵ ਚ
ਿੱ ਅਮਰੀਕਾਤਾਵਲਬਾਿ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ ਾਲਾਂ ਦਾ ਜ ਾਬ ਵਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਵਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਰ ੀਸ਼ ਕੁ ਮਾਰ ਿੇ ਵਕਹਾ:
“ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਿੱਕਸਾਰ ਿੀਤੀ ਉਿ੍ ਾਂ ਸਾਰੇ ਮੌਵਕਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜੋ ਅਫ਼ਗਾਵਿਸਤਾਿ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸਵਥਰਤਾ
ਵਲਆ ਸਕਦੇ ਹਿ; ਵਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ; ਆਲਮੀ ਅਿੱਤ ਾਦ ਿਾਲ ਇਸਦਾ ਸਬਿੰਿ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਅਫਗਾਿੀ
ਅਗ ਾਈ, ਵਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਕਿੰਟਰੋਲ ਾਲੇ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਰਾਹੀਂ ਸਦੀ ੀ ਵਸਆਸੀ ਵਿਪ੍ਤਾਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ।
ਅਸੀਂ ੇਵਖਆ ਹੈ ਵਕ ਅਫਗਾਵਿਸਤਾਿ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਸਆਸੀ ਹਲਵਕਆਂ, ਵਜਿ੍ ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ-ਵ

ਸਥਾ ਅਤੇ ਿਾਗਵਰਕ

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿੇ ਇਿ੍ ਾਂ ਸਮਝੌਵਤਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਵਥਰਤਾ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸ ਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਫਗਾਵਿਸਤਾਿ ਦਾ ਲਾਗਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਿਾਤੇ ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗ਼ਾਵਿਸਤਾਿੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂ ਿੰ ਉਿ੍ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ,
ਲੋ ਕਤਿੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵ ਿੱਖ ਦੀਆਂ ਇਿੱਛਾ ਾਂ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਅਫਗਾਵਿਸਤਾਿੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ੇ, ਿੂ ਿੰ
ਸਾਕਾਰ ਕਰਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰ ਮੁਮਵਕਿ ਸਮਰਥਿ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੇਗਾ।"
ਿ ੀਂ ਵਦਲੀ
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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.

