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11 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ 

ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲਂੋ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ 

ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲਂੋ ਜਵਾਬ: 
16 ਅਪਰੈਲ, 2021 
 

11 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ 

'ਤ ੇਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨ ੇਕਿਹਾ: 
 

“ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਿਨਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆ ਂਫੌਜਾ ਂਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣੀਆ ਂਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨ  ੰਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਸੰਯੁਕਤ 

ਰਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੌਜ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਅਫਗਾਨ ਸਾਂਤੀ ਪਰਿਕਿਰਆ 'ਤ ੇਨੇੜਲੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਕ ੇਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ 

4 ਦਹਾਿਕਆ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਸਾਂਤੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਸਾਂਤੀ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।  

 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਅਫਗਾਨ ਸਾਂਤੀ ਪਰਿਕਿਰਆ ਅਫਗਾਨੀ ਅਗੁਵਾਈ, ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤਿਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਈ  ਵੀ ਿਸਆਸੀ ਸਮਝਤੌਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਮਾਵਸੇੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸਨ  ੰ ਿਪਛਲੇ 19 ਸਾਲਾ ਂਦੇ ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਅਤ ੇ

ਿਸਆਸੀ ਲਾਭਾ ਂਨ ੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਾਂਝ,ੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਰਭ ਸੱਤਾ-ਪ ਰਨ ਅਫਗਾਿਨਸਤਾਨ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਸਾਨ  ੰਅਫਗਾਿਨਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਿਹਸੰਾ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਤਲਾ ਂਿਵੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧ ੇਬਾਰ ੇਡ ੰਘੀ ਿਚੰਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਜੰਗਬੰਦੀ 

ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਹਾ ਕਾਨਫਰਸੰ, ਿਜਨੇਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਦੁਸਾਂਬ ੇਿਵੱਚ ਹਾਰਟ ਆਫ ਏਸੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵੱਚ ਿਹਸੱਾ ਿਲਆ ਹੈ। 

ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕ ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾ ਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨੀ ਿਹਤਧਾਰਕਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾ ਂ

ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ।” 

 
 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 

16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 
 
 
 
 

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. 


