
Official Spokesperson’s response to media queries on the 

announcement by the US of withdrawal of its troops from 

Afghanistan before September 11, 2021 
April 16, 2021 

____________________________________________________ 

 فوجیں اپنی سے افغانستان سے جانب کی امریکہ قبل سے 0202ستمبر  11

 ترجمان سرکاری پر سواالت کے میڈیا میں بارے کے اعالن کے بالنے واپس
 جواب کا

 0202 ،اپریل 16
 

 میڈیا میں بارے کے اعالن کے بالنے واپس فوجیں اپنی سے افغانستان سے جانب کی امریکہ قبل سے 0202 ستمبر 11

 :کہا نے ترجمان سرکاری میں، جواب کے سواالت

 
 کے خاتمے کے کارروائیوں فوجی اپنی وہاں اور بالنے واپس فوجیں اپنی سے افغانستان امریکہ کی جانب سے نے ہم"

 دہائیوں چار نے عوام افغان۔ ہیں رہے کر پیروی سے قریب کی عمل امن جاری میں افغانستان ہم۔ ہے کیا نوٹ کو فیصلے
 ۔ہیں مستحق کے ترقی اور امن دیرپا وہ اور ،ہے دیکھا کو بدامنی اور جنگ مدت میں کی زیادہ سے

 
 ہونا میں کنٹرولکے  افغان اور ملکیت کی زیر افغان زیرقیادت، کی افغان عمل امن افغان کہ ہے موقف یہ کا ہندوستان

 معاشی کے سالوں 21 گذشتہ اسے اور شمولیت پر مبنی ہونا چاہئے، پر طور الزمی تصفیہ سیاسی بھی کوئی۔ چاہئے

 حمایت کی افغانستان مختار خود اور جمہوری متحدہ، ایک ہندوستان۔ چاہئے رکھنا محفوظ کو فوائد سیاسی اور واقتصادی
 جنگ جامع اور فوری نے بھارت۔ ہے تشویش گہری پر اضافے میں کلنگ ٹارگٹ اور تشدد میں افغانستان ہمیں۔ ہے کرتا
 ۔ہے کیا مطالبہ کا بندی

 
 اگلے۔ ہے لیا حصہ میں کانفرنس ایشیاء آف ہارٹ میں دوشنبہ میں ہی حال اور کانفرنس جنیوا کانفرنس، دوحہ نے ہندوستان
 کے داروں شراکت االقوامی بین اور عالقائی ہمارے کے ساتھ ساتھ ہولڈرز اسٹیک افغان بھارت میں سلسلے کے اقدامات

 ۔ہے عمل مصروف بھی ساتھ
 

 دہلی نئی
 0202 ،اپریل 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


