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 با عظمت و سازنده کمیته مرکزی حزب دموکراتیک  تاریخیدومین پلینوماول و دوم اجالس جلسه 

کارمل منشی عمومی کمیته  خلق افغانستان بعد از مرحله نوین تکامل انقالب ثور تحت ریاست ببرک
 از دست آوردهای انقالب پیروزمند ثور، دموکراسی صلح و آزادی  دفاعبخاطر. ا.خ.د.مرکزی ح

 در مقر شورای انقالبی ١٣٥٩ حمل ٤٢در یک فضای مملو از صمیمیت و همبستگی به تاریخ 
  .برگزار گردید

پلینوم که از ساعت ده قبل از ظهر تا ساعت یک و نیم بعد از ظهر ادامه یافت با بیانیه جلسه 
کارمل گزارشی به  افتتاح گردید و بعدًا ببرک. ا.خ.د.کارمل منشی عمومی کمیته مرکزی ح  ببرک

  .پلینوم ارائه کردند
و شورای وزیران . ا.خ.د.که از طرف بیروی سیاسی کمیته مرکزی ح .ا.د. جل اساسیواصجلسه درین 

پیشنهاد شده بود بعد از غور و تایید به اتفاق اراء تصویب و غرض تصویب نهایی به شورای انقالبی 
  .راجع شد

اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان حاوی احترام به دین مقدس اسالم، سنن و عنعنات 
  .ملی کشور، حقوق و آزادیهای وسیع مردم و تامین دموکراسی میباشد

جلسه دوم پلینوم تاریخی، با عظمت و سازنده کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان که در 
 اساسنامه حزب دموکراتیک خلق افغانستانز ظهر ادامه داشت از ساعت دونیم تا چار و نیم بعد ا

  .تصویب و یک سلسله تصاویب دیگر در زمینه حیات داخلی حزب بعمل آمد
جلسه قبل از ظهر و بعد از ظهر پلینوم اعضای بیروی سیاسی و بعضی از اعضای کمیته مرکزی در 

  .ت مورد بحث بیانیه هایی ایراد کردندحزب دموکراتیک خلق افغانستان با ارتباط موضوعا
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