
  اولین پلینوم کمیته مرکزی
حزب دموکراتیک خلق افغانستان

 کمیته مرکزی حزب) مجمع عمومی(پلینوم 
دموکراتیک خلق افغانستان در تاالر عمارت 

کارمل منشی   تحت ریاست ببرکچهلستون
، رئیس شورای .ا.خ.د.عمومی کمیته مرکزی ح

تشکیل جلسه داد و . ا.د.انقالبی و صدراعظم ج
 بر اساس مصوبه کمیته مرکزی تصاویب آتی را

 جدی ٨مورخ . ا.د.و شورای انقالبی ج. ا.خ.د.ح
  : بعمل آورد ١٣٥٨
البدل  اسمای اعضای اصلی و علی .١

 .کمیته مرکزی اعالم شود
اسمای اعضای داراالنشا کمیته مرکزی  .٢

 .اعالم گردد
اسمای اعضای جدید حکومت  .٣

جمهوری دموکراتیک افغانستان که از 
 نامزد شده اند طرف کمیته مرکزی

پس از تصویب شورای انقالبی 
جمهوری دموکراتیک افغانستان اعالم 

 .گردد
اسمای اعضای شورای انقالبی  .٤

جمهوری دموکراتیک افغانستان اعالم 
 .شود

اسمای اعضای هیات رئیسه شورای  .٥
 .انقالبی بار دیگر اعالم گردد

 بعمل  کمیته مرکزی فیصلهپلینومدر جلسه 
اصول و موازین اساسنامه و آمد که مطابق به 

بر حسب شایستگی در شرایط الزم کمیته 
مرکزی، دفتر سیاسی کمیته مرکزی و 

و همچنان . ا.خ.د.داراالنشا کمیته مرکزی ح

با انتخاب و انتصاب . ا.د.شورای انقالبی ج
  .اعضای جدید توسعه یابند

و در . ا.د.در شورای انقالبی و حکومت ج
 الزم از لحاظ جبهه دستگاه اداره دولت تناسب

  .ملی پدروطن جدًا رعایت گردد
در قدم اول بحیث مقدمه کار جبهه سه عضو 
غیر حزبی وزرای زراعت، تجارت و صحت عامه 

ا .د.در حکومت و هم در شورای انقالبی ج
عضویت حاصل نمایند و در زمان الزم بر تعداد 
اعضای غیر حزبی شورای انقالبی افزایش بعمل 

  .آید
ه امور دولت، تمام اشخاص با تجربه و در ادار

پاک، متخصصان و دانشمندان و روشنفکران 
  .غیر حزبی بدون تبعیض وسیعًا جلب شوند

با تمام . ا.د.ا و دولت ج.خ.د.مقامات رهبری ح
اشخاص محافل و سازمان های ملی و 
دموکراتیک، ترقی خواهان اسالمی و روحانیون 

لت وطنپرست مطابق به خط مشی حزب و دو
حزب و . مذاکرات دوستانه را آغاز نمایند

 حکومت به منظور تامین آزادی و امنیت مردم
احیای صلح و آرامش در کشور و ایجاد شرایط 
کار صلح آمیز برای مردم و همچنان به منظور 
امحای تجاوزات تروریست ها، قطاع الطریقان 
راهزنان و آدم کشان متجاوزان ارتجاع 

ن دشمنان استقالل ملی امپریالیستی و نوکرا
حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور و 
دشمنان ضد مرحله نوین انقالب کبیر ثور، 

  .تمام تدابیر الزم را اتخاذ نمایند



برای هموطنانیکه بنابر ظلم و ستمگری باند 
امین و امینی ها از وطن به خارج رفته اند 

  .شرایط بازگشت مصون به وطن تدارک شود
  افغانستان.خ.د.کمیته مرکزی ح

اعضای دفتر سیاسی کمیته مرکزی 
  :، به ترتیب حروف الفبا .ا.خ.د.ح

 منشی عمومی کمیته ببرک کارمل .١
 .افغانستان. خ.د.مرکزی ح

 .اسدالله سروری .٢
 .اناهیتا راتب زاد .٣
 .سلطانعلی کشتمند .٤
 .صالح محمد زیری .٥
 .غالم دستگیر پنجشیری .٦
 .نور احمد نور .٧

 حزب اعضای داراالنشای کمیته مرکزی
دموکراتیک خلق افغانستان، به ترتیب 

  :حرف الفبا 
ببرک کارمل منشی عمومی کمیته  .١

 .افغانستان. خ.د.مرکزی ح
 .صالح محمد زیری .٢
 .نور احمد نور .٣

اعضای اصلی کمیته مرکزی حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان، به ترتیب 

  :حروف الفبا 
ببرک کارمل منشی عمومی کمیته  .١

 .افغانستان. خ.د.مرکزی ح
 .اسدالله سروری .٢
 امتیاز حسن .٣
 اناهیتا راتب زاد دوکتور .٤
 حبیب الله منگل دوکتور .٥
 جگرن. خلیل الله .٦

 دکتور. راز محمد پکتین  .٧
 .سلطانعلی کشتمند .٨
 .سید محمد گالب زوی .٩

 .شاه محمد دوست .١٠
  جگرن–شیر جان مزدوریار  .١١
 دوکتور . صالح محمد زیری .١٢
 .عبدالرشید آرین .١٣
 جنیران. عبدالظهور رزمجو .١٤
 عبدالقادر، جنرال .١٥
 عبدالقیوم نورزی .١٦
 عبدالمجید سربلند .١٧
 عبدالوکیل .١٨
 غالم دستگیر پنجشیری .١٩
 فدا محمد دهنشین .٢٠
 فیض محمد، دگرمن .٢١
 گل آقا دگرمن .٢٢
 گل داد .٢٣
 محمد اسلم وطنجار دگرمن .٢٤
 انجنیر. محمد اسما عیل دانش .٢٥
 .محمد حسن پیمان .٢٦
 دگرمن. محمد رفیع .٢٧
 دگرمن. محمد هاشم .٢٨
 .محمود بریالی .٢٩
 انجنیر. لدین اخگر کاویانینجم ا .٣٠
 دکتور. نجیب الله .٣١
 نظام الدین تهذیب .٣٢
 دگرمن. نظر محمد .٣٣
 انجنیر. نظر محمد .٣٤
 نور احمد نور .٣٥
 دوکتور. نیاز محمد .٣٦

  
 



اعضای علی البدل کمیته مرکزی حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان، به ترتیب 

  :حروف الفبا 
 .جمیله پلوشه .١
 جگرن. دوست محمد .٢
 سلیمان الیق .٣
 اه ذره دوکتورسید امیرش .٤
 .سید اکرم پیگیر .٥
 .سید طاهر شاه پیکارگر .٦
 محمد حسن بارق .٧
 هنر غیرت .٨

  شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان
هیات رئیسه شورای انقالبی جمهوری 
دموکراتیک افغانستان، به ترتیب حروف 

  :الفبا 
 ببرک کارمل، رئیس شورای انقالبی .١
 اسدالله سروری معاون شورای انقالبی .٢
سلطانعلی کشتمند معاون شورای  .٣

 انقالبی
 نور احمد نور .٤
 جنرال عبدالقادر .٥
 دگرمن محمد اسلم وطنجار .٦
 دگرمن گل آقا .٧

اعضای شورای انقالبی جمهوری 
دموکراتیک افغانستان به ترتیب حروف 

  :الفبا 
ببرک کارمل، رئیس شورای انقالبی  .١

 .جمهوری دموکراتیک افغانستان
 انقالبیاسدالله سروری معاون شورای  .٢

 .جمهوری دموکراتیک افغانستان

سلطانعلی کشتمند معاون شورای  .٣
انقالبی جمهوری دموکراتیک 

 .افغانستان 
 نور احمد نور .٤
 برید جنرال عبدالقادر .٥
 دگرمن محمد اسلم وطنجار .٦
 دگرمن گل آقا .٧
 امتیاز حسن .٨
 دوکتور. اناهیتا راتب زاد .٩

 .ثریا .١٠
 جمیله پلوشه .١١
 دوکتور. حبیب منگل .١٢
 رنجگ. خلیل الله .١٣
 خلیل الله کوهستانی .١٤
 جگرن. دوست محمد .١٥
 دوکتور. راز محمد پکتین .١٦
 سید اکرام پیگیر .١٧
 سید داود مصباح .١٨
 دوکتور. سید امیر شاه ذره .١٩
 سید طاهر شاه پیکارگر .٢٠
 سید محمد گالب زوی .٢١
 سلیمان الیق .٢٢
 شاه محمد دوست .٢٣
 دگرمن. شیر جان مزدور یار .٢٤
  دوکتور- صالح محمد زیری .٢٥
 عبدالرشید آرین .٢٦
 انجنیر. زمجوعبدالظهور ر .٢٧
 عبدالصمد اظهر .٢٨
 عبدالقیوم نورزی .٢٩
 عبدالمجید سربلند .٣٠
 عبدالوکیل .٣١
 عزیز الرحمن سعیدی .٣٢



 غالم دستگیر پنجشیری .٣٣
 غالم سرور یورش .٣٤
 دوکتور. غالم فاروق .٣٥
 فضل الرحیم مومند .٣٦
 فدا محمد دهنشین .٣٧
 فیض محمد دگرمن .٣٨
 دگرمن. گل آقا .٣٩
 گل داد .٤٠
 پوهاند. محمد ابراهیم عظیم .٤١
 انجنیر. محمد اسماعیل دانش .٤٢
 محمد حسن بارق .٤٣
 محمد حسن پیمان .٤٤
 محمد خان جاللر .٤٥
  محمد رفیع دگرمن .٤٦

 محمد عیان  .٤٧
 دگرمن. محمد نبی عظیمی .٤٨
 دگرمن. محمد هاشم .٤٩
 مفتاح الدین صافی .٥٠
 محمود بریالی .٥١
 انجنیر. نجم الدین اخگر کاویانی .٥٢
 دوکتور. نجیب الله .٥٣
 نظام الدین تهذیب .٥٤
 دگرمن. نظر محمد .٥٥
 نظر محمد انجنیر .٥٦
 دوکتور. مومندنیاز محمد  .٥٧
 هنر غیرت .٥٨
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