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د خپرونکی پیغام،
دا بنیاد د ۷۰۰۲م کال د اپریل د میاشتی په دریمه نیټه د افغانستان د اسالمی جمهوریت او د
هند د جمهوریت د دوه اړخیزه جوړجاړی پر بنسټ د دواړو هیوادونو د خلکو تر منځ د
اړیکو د ال زیاتی پراختیا او د یو بل د پوهی د کچی د لوړتیا په موخه جوړ شوی دی .په
 ۷۰۰۲م کال کی ددي بنیاد اساسنامه تصویب شوه چي تر ننه دغه بنیاد خپل کارونه د دغي
اساسنامی پر بنسټ پر مخ بیایې.
دغه بنیاد چی (د هند او افغانستان بنیاد) په نامه پیژندل شوی ،موخه یی د هند او افغانستان د
اوږده او لرغونی تاریخ ته په نظر کی نیولو سره د دغو دوو هیوادونو د وګړو تر منځ د
کلتوری ،ټولنیزو او روزنیزو اړیکو څرګندتیا او پراختیا ده.
د هغه جوړجاړی د یادداښت(د تفاهم د یادداشت) پر بنسټ چي دا بنیاد منځ ته راغلئ ،دا
بنیاد الندی څانګی تر خپل پوښښ الندی نیسی:
-１
-２
-３
-４
-５
-６
-７
-８

علمي او کلتوري،
کرنه (زراعت) او څیړنه،
پوهه او تکنالوژۍ،
روغتیا،
تخنیکي زدکړي،
انکشافي زدکړی،
د ښځو په هکله زدکړي او څیړنی،
د سیمي په هکله زدکړی،

او داسی نور.
د بنیاد د بورد غړي:
د بنیاد د اساسنامی له مخی دا بنیاد دوه ګوني ریاست لری ،په نوي ډیلۍ کي د افغانستان سفیر او په کابل
کي د هند سفیر ددي بنیاد مشترک رئیسان دی .همدا راز د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت د پاکستان،
ایران او افغانستان مسئول ) (Join Secretary PAIاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د لمړی
شعبی رئیس د دي بنیاد د بورد غړی دی ،او دواړه هیوادونه پاتی درۍ/درۍ د بورد غړي چي ددي هیوادو
علمي او کلتوري وړ کسان دي د دوه کلني دوري لپاره معرفی کوي .چي د رئیسانو په شمول په مجموع
کي دا بنیاد لس د بورد غړي لري او د دي بورد له مشوري سره سم د دی بنیاد کارونه په مخ ځی.
دغه بنیاد یو خیریه نهاد دی چی د روزنیزو ،کلتوري ،علمي او تخنیکي مرستو د ال چټکتیا په موخه د
افغانستان او هندوستان د دولتونو له خوا را منځ ته شوی دی.
د دی بنیاد د اساسنامی پر بنسټ ،دا بنیاد له هیڅ ډول سیاسی فعالیت سره مرسته نه کوي .او خپل کارونه د
هغو وراندیزونو پر بنسټ چی دی بنیاد ته وړاندې کیږي له اساسنامې سره سم تر سره کوی.
د یادوني وړ ده سي دا بنیاد خپل کارونه د دوو سفارتونو (په کابل کی د هند سفارت او په نوی ډیلۍ کي د
افغانستان د سفارت) په چوکاټ کی مخ ته بیایې او تر نن ورځ یې ګڼ شمیر د لید وړ کارونه کړی دي.

